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Beş milyon çiftçi! yakında 
toprak sahibi oluyor 

-----··· 
Dahiliye Vekilimiz Bay Şükrü Kaya bu feyizli 

kanunla bizzat alakadar olmaktadır 

Dahiliye Vekilimiz 
fatanbul, 12 (lluıu~i) - Dahi· 

liye Vekaletince hazırlanmı§ olan 
toprak kanunu proje i, yakında 

lıüyük Millet Meclisfoe sevkedile· 
cektir. 

En büyük ,.e feyizli inkılab· 

lunmızdan birini tcokil eden bu 
.kanun, bu içtima denesinde Ka· 
tnutaydan çıkacak ve derhal tatbik 
olunarak, köylülerimizin bir an enl 
toprak sahibi olınalannı temin 
eyliyecektir. 

Alakadarların \•erdiği maluma· 
ta göre; toprak kanunu çıktıktan 

Bay Şükrü Kaya 
sonra memleketimizde arazi sahibi 
olacak be~ milyon çiftçi vardır. 

Bu yurddaılar, ıimdiye kadar ame· 
le suretilc çalıım:ıkta ,.e yalmz bir 
yevmiye nıukahilinde ter dökmekte 
idiler. Cumhuriyet devrinde arazi 
sahibi olacak hıı emekt:ır köylü, 
memleketimizin zirai kalkınmasın· 

da, en mühim ve fa)dıılı Lir unsur 
olacaktır. 

Ankara, 12 (il u u i) - Dahili
ye Vekıli Bay iikrii Kaya, toprak 
konunu hakkındaki proje ile bizı.at 
alakadar olmaktadır. 

Toprak kauunuıın göre, köylü· 

ye ten.i edilecek olan arazi, bir· 
knc.; yüz bin bektarılır. Hükumet, 
bu :ıraziyi 'imıliJcn teshil ctın k· 
tedir. Miri arazinin miktarı lıak· 

kında hiitün vilayetlerde tetkikat 
yapılmaktoJır. Bu arazi tet1bit edil
dikten sonra cedvcller yapılacak ve 
Dahiliyt! Ve kfilctine göndcrile~ektir. 

Alôkndar nınkanıl:ırdan alınan 

malumata söre. toprak kanunu bu 
~ene çıkarsa, grJecck seneye kadar 
tevziat eooa ermiş olacaktır. 

Belçika Ayan meclisinde 
tokat takada geldiler. _______ , ________ _ 

Ayan reisi kavganın önüne geçmek için 
celseyi tatile mecbur oldu. 

Brüksel, 12 (Rnclyo) - Ayan 
mecliııindc ~iddetli miinaka~alar ve 

Tayyare piyangosunun 
dünkü keşidesi 

Büyük ikramiye 3450 numaralı 

r ' ATATÜRK --········---Dil kurumu içtima

lngiltere, yeniden 148 
harp gemisi yaptırıyor 

ına riyaset ettiler .. Avam Kamarası, amiral/ık büdçesini ka. 
Ankara, 12 (Hususi)- bul etti. Bay Samvel Hoar ne diyor? 

Büyük Şef imiz, bugün, • 
dil kurumunu ziyaret ede- r--
rek akdolunan içtimaa ri
yaset buyurmuşlardır. 

Ziraat Vekilimiz 
Cenub vilayetlerinde 
tetkik seyatine çıktı .. 

lngiliz donanması 
Fondra, 11 (A.A} - Day Sa· gibi Alman ve Jngiliz deniı eilih· 

muel lloar, avam kamara ına Je. ları arasında da bir yanı mevıı:uu 
niz hiidçesioi verirken ezcümle hah olamaz. Bahriye en iyi mllda· 
demi~tir ki: faa oe&dinin müteafirane taarrus 

- Sizden bu yıl yekt1nu l 00 oldu1tunu zannetmektedir. Şinulik.i 
milyon 1ogiliz lira&nı geçen bir şartlar içinde modern bir bahrire 
masrafla 80 harp gemisi in.aasını için kudretli bir hava kudretine 
ihtiva eden bir programıo taadikı malik olmak oarttır. 
istenmektedir. Geçen senenin pro· Deniz ve hava biribirini tamam· 
gramını takibeden hu program bu lıyan iki oeydir. Hava taarruslan 
yıl •onunda 5 saffı Jııırp gemisi tehlikesi tetkik edilmiı ve inoaatta 
ile dört tayyare gemisi ve 17 kru· gözönünde tutulmuıtur. Yapılan 
nzör de Jabil lolduğn halde 148 hazırlıklar alel'umum filoya •e 

Ziraat Vekili Bay Muhlis harp gemisinin inoa halinde olaca· bilhassa zırblılan daoman hava 

Ankara, 12 [Hu9u i muhabiri· 
mizden] - Ziraat Vekilimiz Bay 
Muhlis Erkmen, cenub vilayetleri· 
mizcle zirai tetkiklerde bulunmak 
üzere Ankara'dan hareket etmiotir. 
Vekilin, cenub vjliyctlerimizdeki 
tetkik seyahatinden ıonra İzmir'e 
gitmesi de muhtemeldir. 

ğmı ı;öatcrmektedir. Bu mantıki kunetinin taarruzuna en az maruz 
bir programdır. CeçmiitC utıl ko!· hale getirmeğe matuftur. 1936 ta• 
mak yüzünden fİmıli iki iiç serıe cihli LonJ.ra muabedeıinin 1ngihe· 
zarfında normal olarak on seneıle nin taıdikine imkan verecek tekil· 
yapılabilecek birıeyi ha.armak mec· de lüzumu kadar deniz devleti la• 
buriyetindeyiz. Bundan höyle 1ngi· rafından kabul edileceği zannedil· 
liz ve Amerika filolan arasında mektedir. Şunu ıöyliycbilirim ki 

hiçlJir rekabet mevcud olmıyacağı - Sona 6 ıncı sahi/ede -

"Centiımenıe-~;;·aiiıaşmasi-~ 
bir anda rtarihe karıştı 

bilete isabet etmiştir 
İstanbul, 12 (Hususi) - Tay· 

Yare biyangosunun bugünkü ke~i· 

desinde kazanan numaralar a,ağıda 
)'QzılJdır: 

-------
Balkan 

Ekonomi konseyine 
gidecek heyetimiz 

Bay Mussolini Tobruk'a vardı. ltalya'nın Pan
c telarya adasını tahkim etmek istemesi, Italya. 

lngiltere---harbini tacil edecektir 
50 Bin lira 

3450 No. lu bilete 
düşmüştür 
Onbeş bin lira 

21902 Numaralı bilete 
isabet etmiştir 
Onbin lira 

35257 Numaralı bilete 
düşmüştür 

1 
Üç bin lira 

4 126 Numaraya düşmüştür 
1788 22666 

Nurnaralı biletler bin lira 
kazanmışlardır 

Soo lira kazanan No. lar 
3076 

12822 
soo9 6010 8139 103.ıo 

20918 16170 17001 18197 19188 

26523 
21110 221s9 23450 asoa 
27213 28002 29947 30492 !!12s 32913 33309 35923 38115 

2&49 39369 39594 39695 3978 
00 lira kazanan No. lar 

-.. Sonu 6 ıncı sahif•d• -

Bay Hasan Saka 
İstanbul, 12 (lluauel) - Bal

kon ekonomi kon8C) inin Atina'da 
yapacağı topluntıy;ı lıiikumetimiz 

namına iştirak edecek olan murah· 
has heyetimiz; Kamutay birinci 
re.is vekili Bay Ilaean Saka'nın bao· 
kanlığında pazarteai cünü Atina 'ya 
hareket ede.ektir. 

Bay Vanzeltind 
hadiseler olmuştur. 

.Ayanılan Bay Kilyu0 nun beya· 
nalı ekseriyet fırkaları tarafından 

~iddetlc alkışlaornıı ,·e rek İ ' tler 

asabileşmişler<lir. Kont Dö Drun 
l!!lık çalarak ayanda~ Koto'yu tO• 
katlamıştır. Di~er hir aza başka 

bir rek@İ8le tokatla mukabele el· 
mi~tir. 

Buoun üzerine umumt hir kav· 
gn Laolamış ve ayan reisi, celseyi 
tatile mecbur olmuçtur. 

Başbakan Bay Vanz.eland'ın 

taraflan gittikçe çoğalmakta devam 
ediyor. 
--~-~---~--~~~ 

Abbaa Paşa 
Mısır'm ilk Londra sefiri 

Londra, 12 (Radyo) - Mı
sır'ın Londra sefiri Abbas paşa 
dün ilk Mısır sefiri sıfatile iti
matnamesini kral altıncı Corç'a 
venniıtir. 

Bay Mussolini Bag Hitler bir arada 
Roma, 12 (Radyo} - Tobruk· Pola sefinesine Zara, Coriçya 

tan bildiriliyor: ve Fiyoma harp sefineleri ve bun· 
Bay .Mussolini Tobl'uk'a bu dan batka üç muhrip filoıu refa. 

aabah Hat 8 de l'ola harp sefiuoei kat etmektedir. 

ile •tııl olmuıtur. Tobruk'ta da alb torpito mub· 

1 
ribi ve altı tahtelbahir buluumak· 
ta idi. 

Day Mus olini toplar atılmak 
suretile kar~ılanmıı ve ııelimlan• 
mıştır. 

Bay l\Iu88olini amiral Knan· 
yari ile birlilı.te karaya çıkmıttır. 

.Fa~i~t partisi tef i, ı•ropagıında 

bakanı, miistemlekdt bakanı \"e&air 
f talyan ricali de bu seyahate itti· 
rak etmektedir. 

.Mareşal llalbo erkünıh:ırbiyeıi 

ile birlikte Düçe'yi kıır§ılamıotır· 
Düçcnin ziyareti ınfinaeebetile 

askeri "'e bahri reımi geçitler ya• 

- Sona 6ıncı sahifede -
-------

K. Lindberg 
Pazar günü lstan
bul' da bulunacak 

İstanbul, 12 (Uuııuai mubabi· 
rimizden] - Me§hıır tayyareci Bay 
Lindberg önümilzdeki p:ızar günil 
refikaaile birlikte tayyııre ile İıtan• 
bul'a geleoektiı. 



ANAD0LU 

Kahramanlık sevkıtabiisi 
11/an Hazar 

Geçen gün çıkan "Tapmak eevkıtabiiıi,, bııılıkh fıkramıza aevgili bir 
ıJoktoruınuz ilişti. Gülerek; 

- Fıkranız pek fantezi kaçmıı! dedi. 
Bu defa ki yazımızı "pek fantezi,, yapmam Ağa çalııacağız. Yalmz, 

ılokturumu:ıu da münakaşaya davet etmek üzere, şimdilik Maurice Mae· 
terlink'in şıı birkaç hadisesini okurlanmızın önüne sunacağız; 

1 - Kannca yuvasının içine kibritle tuluilurdoğum kdçük bir çöp 
atıım. Binlerce lı.:nrmra, şurda hurda dağınık bir halde iken aniöe bir· 
leştiler. Muhtelif kümelere ayrıldılar. Ne yapacaklar diye, bütün dikka· 
timi toplıyarak onlara bakıyordum . İlk hamlede birinci keaif küme ya· 
naıı otun üzerine atıldı. İkinci ve üçüncü kümı: onu takip etti. Ateş, 
tazyikt<'n söumüştü, ı~ııkat hine yakın kannca da çöpün üstünde can 
vermişti. 

2 - Tereınit adını Vl'rdiğimiz kannraların gerek kuvvet, gerek 
adetçe çok müthi~ düşmanları vardır. Bunlar beldelerini korumak iı:in, 

her rnrın fedakarhgı yaparlar. tık dü~man taarruzunda, ruvanm delikle
rinden clıfarıya ilı;yüze yakın karmca fırlar. Diişmana saldırır. Lakin 
düşmanı yenmek için drğil, ancak oyalamak için saldırır. Bu oyalayış 
esnamıda işçi lcarıncalar uyaııır1ar. Yuvanın kapılarını ııım·ıık.ı örerler. 
Zaten yeaewiyccckleri nzgıa düşmana, lıiçolınazsa bu suretle vatan top· 
rağı çiğnetilmez. Kapıların kapanı~1 neye mnl olur bilir mi11iniz? Uyku· 
d:ın uyanarak deliklerden ilk çıkan üçyüz kahramanın hayatrna. 

3 - Koç defa, arıların harbini seyrettim... Ma(;lıip tarafın beyleri, 
uzun ve kanlı çarpışmalardan sonra, kovanın düşman tarafından zapte• 
dildiğini görür görmez karınlarını ağızlarile mütemadiyen darbelemeğe 

haşlıyorlar ve hemen yere diiı~üyorlar. Yaptığım tetkiklerde, bunun tama· 
men bir intihar olduğuna kanaat getirdim. Muhakkak ki kahramanlık 

hissini, insanlar gibi hayvanlar da sevkıtabii halinde kanlanoda taşıyor

lar. Ancak cinslerine göre az veya çok olarak. 
Milletler de öyle değil midir? ... 

Aiti sıfır numaralı bilet! 
Malum olduğu veçhile garp

ta piyango numaraları otoma· 
tik makinelerle çekilir. Makine, 
dönerken otomatik olarak ve 
biribiri arkasına birkaç numara 
düşürür, bunlar ilk düşen 
birleri ikinci düşen onları ve 
buıvlan sonra düşenler de 

yüzler ve binleri teşkil ederler. 
Birleşik Amerika büyük 

piyan!ı{osunun son keşidesinde 
en büyük ikramiyeyi kazana
cak olan sonuncu numara üst 
üste 6 sıfırdan mürekkep ol
muş. Yani 000,000! Halbuki 
piyango biletleri arasında bir, 
iki, üç, dört, beş veya altı 

sıfırlı hiçbir bilet yoktur. Bu
nun için piyangonun tekrar
lanması cihetine gidilmiş, fa
kat diğer ikramiyeleri kazan
mış olanlar bu karara şiddetle 
muhalefet göstermişlerdir. 

Hakları da yok değil, kör 
talih insanı iki defa görmez ya. 

Maamafih, piyango idaresi 
yeni keşided .! sıfırlı bileıl -:r de 
koymağa karar vermiştir. Ve 
bu biletlere şimdidenfbinlerce 
talip ' çıkmıştır. 

Japon'larm boyu! 
Japon'ların boyları malum 

ya, birkaç karışı ya geçer, 
yahut geçmez! 

Japon'lar gene malumdur ki 
pek çabuk artmaktadırlar, arz 
üzerinde Japon'Iar kadar ça· 
buk artan bir millet yoktur. 

malılarm isimlerini yeni doğan 
çocuklara vermek moda ol
muştu. 

Son zamanlarda bu moda, 
f spanyol Milisleri arasında 
canlanmıştır. Milis zabitlerinin 
birço~u garip lakaplar almak
tadırlar. usaylreusbution- ben 
bizzat ihtilaliml,, "Satamryel 
inferno-şeytan ve cehennem,, 
"Yaşa reisl,, "Lenin" ve bil
hassa "Frente Poputor-halk 
cephesi,, gibi!. 

Yeni nezle tedavisi 
Peşter Loid gazetesine göre, 

· Viyana' da maruf doktorlardan 
Bay Englander nezlenin klorür 
dökalisyom kullanmak suretile 
çok seri ve devamlı tedavi 
usulünü bulmuş. 

Bir Fransız gazetesi ise, 
"arz üzerinde yeni hiçbirşey 
yoktur,, diyerek Fransa'da ih
tiyar kadınların ukireç kay
mağı,, ile nezle tedavi ede
geldiklerin yazıyor! 

Kireç kaymağı ise, klorür 
dökalisyomun ta kendisidir! 
~----~~----~----~~-

Vesaiti nakliye 
hakkında 

İlbaylıktan: 
Bayraklı -Mersinli arasındaki 

yolun tamiri dolayısile bilumum 
vesaiti nakliyenin bu yolu ta
kip etmeleri yasak edilmiştir. 
Buralara gidip gelecek vesaiti 
nakliyenin Burrıava yolunu ta
kip etmeleri icap eder. 

At koşularında 
fevkaladelik ...... 

4000 lira ikramiye 
verilecek 

Yarış ve ıslah encümeninin 
4 nisanda başlıyacak ve dört 
hafta sürecek olan at yarışla
rından sonra lzmir muhasebei 
husuriyesinin yıllık ilkbahar at 
yarışları yapılacaktır. Vilayet 
koşt;ı heyeti, muhasebei husu
siyenin koşu programını ha· 
zırlamıştır. Pro2'ram çok zen
gin şekilde hazırlanmıştır. 

Bir günde altı koşu yapıla· 
cak ve kazanacak hayvanların 
sahiplerine 4000 lira ikramiye 
dağıtılacaktır. Hiçbir sene mu· 
hasebei hususiye koşularında 
bu kadar yüksek ikramiye 
dağıtıldığı vaki değildir. (Bü
yük İzmir koşusu) adını taşı· 
yan halis kan İngiliz atlarına 
mahsus koşud" birinciliği ka· 
zanacak hayvan için 1200 lira 
ikramiye verilecektir. 

Yarış ve ıslah encümenin 
koşularında da mühim ikra· 
miyeler vardır. Dördüncü ve 
son Koşuda 1148 lira ikramiye 
verilecektir. 

• • Belediye re ısı 
---.. ·-----

Bugün Ankara' ya 
gidiyor 

Belediye ve fuar komitesi 
reisi Bay Dr. Behçet Uz, bu
günkü Afyon ekspresile An· 
kara'y3 gidecektir. 

Belediye reisi Ankara'da 
lzmir enternasyonal fuarı için 
muhtelif makamlaı nezdinde 
teşebbüslerde bulunacak ve 
İktısad Vekaletince yapılacak 
mühim yardım meselesile 
alakadar olacaktır. Fuarın açıl
masına dört ay kaldığı ıçın 
muhtelif mühim inşaata derhal 
başlanacaktır. 

Busene hariçten fuara işti
rak edecek ecnebi miiessese
lere gösterilecek döviz ve 
pasaport kolaylıkları da şim

diden temin edilecektir. 

MUzeler müdürü 
Şehrimiz müzeleri müdürü 

Bay Salahiddin Kantar, bugün 
Selçuk'a gidecek, Efes hara
belerinde tetkikler yapacaktır. 

Aygırlar 
T epeköy' deki aygır depo

sunda bulunan 1 O aygır ve 
48 eşek aygırı, kazalardaki 
aşrm istasyonlarına gönderil
miştir. 

MAHKEMELERDE: 

Ekmek bıçağile öl
dürülen Celal 

Keçeciler' de Bay lsmet'in 
aile evinde sarhoşluk yüzünJapon'lar bu cihetten mem

nundurlar, fakat boylarının 

kısalığından çok müştekidirler. 
Maamafih Japon'ların bu işti

kim da yakında hükümsüz 
kalacaktır. 

,. 
Bugün doğacak 

cocuklar •• • 

"\ den arkadaşı Celal'i bıçakla 
yaralıyarak öldürmekle maz
nun Hüseyin oğlu Şaban'ın 
muhakemesine dün şehrimiz 

1905 te Japon'ların vasati 
boyu 107 santimetre idi; bu · 
gün Japon'ların vasati boyları 
106,5 santimetreyi bulmuştur. 

Japon mütehassısları, Ja
pon 'lann boylarının muntaza
man artacağını temin etmek
tedirler. Şu hale göre birkaç 
asır sonra birer küçük dev 
halini alacaklardır. 

Llkap salgmıl 
Fransız ihtilalinde, eski Ro-

llugiin güneş ve nepton arz Ağırceza mahkemesinde baş-
ü:r:erinde bizim için harikalar ya· lanmıştır. Maznun Şaban, ar-
ratacak; gayri melhuz servetler, kadaşı Celal'i vurmadığını 
muvaffakıyetler baheedecektir. söylemişse de şahitler, bir 
Aşk hu~usunda da vaziyet ayni 
olacaktır. JlayaUttan kendisini odada oturduğu arkadaşı Cela-
uzak tutabilenler için bugün ha~- l'in sarhoş gelmesinden ve 
tanba~a muvof fakı yet günüdür. gürültü yapmasından araların· 
Faal ve milteşebbie adamlar hu· da çıkan kavga sonunda ek-
gün ıstırab ve meyusiyet çekmi· mek bıçağile yaralıyarak öl-
yeceklerdir. dürdüğünü söylemişlerdir. Ba-

Hu~o doAan çocuklar çok 
hu~as, hauaa oldukları kadar ze· z1 şahitler gelmemişlerdi. Mu-
ki ve sevimli olacaklardır. hakeme, hu şahitlerin celbi 

\.. __________ ./ için talik edilmiştir. 

Vilayet umumi meclisinde 

937 büdçesi 2,588,314 
lira olarak tesbit edildi 

Bayındır üyeleri, onbir takrir ve
rerek bir rekor tesis ettiler 

Vilayet umumi meclisi, dün 
öğleden sonra Vali Bay Fazlı 
Güleç'in 'reisliği altında top-

. lanm1ş, Vilayetin 937 5enesi 
varidat büdçesi üzerinde gö
rüşmüştür. Bayındır üyeleri 11 
takrir vermişlerdi. Riyasete 
yerilen bu takrirlerde Bayın

dır' ın mektep, dispanser ve 
sair mübrem ihtiyaçlarının te · 
mini isteniyordu. Bu dileklerle 
muhtelif müessese ve daireler 
direktörlüklerinden gelen ev
rak okunmuş, aid oldukları 
encümenlere gönderilmiştir. 
Bundan sonra bu seneki vari
dat büdçesinin müzakeresine 
geçilmiş, büdçe encümeni ta
rafından haw·lanmış olan büd
çe izahnamesile mazbatası 
okunmuştur. 

Fasıllar ayrı ayrı kabul edil
miş, neticede varidat bütçesi
nin rakam itibarile bağlanma
ması ve masraf bütçesinin mü
zakeresinden sonra bağlanması 
muvafık görülmüştür. Okunan 
bütçe encümeni mazbatasında 
verilen izahatta, işlerin layıkile 
ifası için herşeyden evel ha
kikate en yakın bir varidat 
bütçesinin lüzumuna işaret edi
liyor ve uzun senelerin tecrü
belerinden istifade edilmek 
suretile varidat bütçesinin, son 
üç senelik tahsilat vasatileri 
esasına göre hazırlandığı bil
diriliyordu. Mazbatada şu iza
hat veriliyordu: 

"Her yıl değişen dünya ik
bsadiyatı vaziyetine ayak uy
durmak mecburiyetinde olan 
memleketimiz ve bu meyanda 
vilavetimizde her yıl başka 
çehre gösteren iktısadi vazi
yetlerin en yenisi dururken 
dört sene evveline aid vazı
yetlerin vasatisinin esas itti
hazının da doğru olamıyacağı, 
binaenaleyh hesabı kat'isi ve
rilen yıl tahsilatının esas itti· 
bazı 933 büdçesinin tanzimin
de tahtı karara alınmıştır. 

Buhran sona ererek yıldan 

yıla inkişafa başladığına göre, 
encümen, içinde bulunduğu
muz yılın ilk sekiz aylık neti
cesi alınmış olduğundan bu
nunla da mukayese yaparak 
her hangi bir varidatta salah 
eseri olduğu surette ona göre 
tahminlere girişmeği muvafık 

bulmuş, maaallin istisnai va
ziyetlerini de ilave ederek va· 
ridat büdçenin bu esaslar da
iresinde tanzimini muvafık gör
müştür.,, 

Büdçe encümeni; varidat 
büdçesi, daimi encümenin tek
lifinden 10,108 lira noksanı 
ile 2,588,314 lira olarak tes
bit etmiştir. Bunun 631,400 
lirası arazi, 631,000 lirası bina 
vergisi, 182,800 lirası da buh
ran vergisidir. Mütegayyib eş· 
hasa ve saireye aid Maliyeden 
bu sene mahsup olunacak 
vergi miktarı 150,000 lira, 
Maliyeden müdevver memur
ların maaş karşılığı 97,464 
lira, 288 numaralı kanun mu· 
cibınce Dahiliye Vekaletiaden 
verilecek masraf hissesi 250,314 

lira, ispirto ve meşrubatı kü
uliyeden vilayet hissesi 21,500 
lira, ferağ ve intikal harçla-
rmdan· vilayet hissesi 11, 100 
lira, yol vergisi 350,000 lira, 
bedeni yol vergisinden tahsilat 
57,000 lira, zebhiye rüsumun· 
dan tahsilat 1700 lira, taşocak
ları hasılatı 16,000 lira, emlak 
ve akar icarı 35 bin lira, Bal
çova ılıcalarının asri bir hale if
rağt için varidatı masrafını kar
şılamıyan gayri menkullerin 
satış bedeli 100,000 lira, halkın 
eline geçmesi faydalı görülen 
bağ, tarla, zeytinlik ve buna 
mümasil gayri menkullerin sa
tış bedeli 40,000 lira, hastane 
ve dispanserler hasılatı 9,000 
lira, At koşuları hasılatı 6,000 
lira, vesaiti nakliye rüsumu 15 
bin lira, satılacak eşya bedeli 
2,000 lira, harcırah vesaire 
istidadından 4,800 lira, faiz 
7 ,000 lira, mütenevvi varidat 
10,000 lira, vilayet gazetesi 
varidatı 5,000 lira, adi teber-
rüler 1,000 lira, şaşal suyu 
varidatı 6,000 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

Umumi meclis, Salı günü 
tekrar toplanacak, masraf büt-
çesini müzakere edecektir. 

Bir otomobil 
kazası 

Bay Cihan ağır 
surette yaralandı 

Menemen kazasının Çaltı
dere mevkiinde bir kamyon 
kazası olmuş, gümrük muhafaza 
efradından Mahmud oğlu Bay 
Cihan, kamyondan atlıyarak 
yere düşmek suretile başından 
ve ellerinden ağır surette ya· 
ralanmıştır. Kaza şöyle olmuş· 
tur: İzmir belediyesinde mu· 
kayyet ve şoför Said oğlu 

Bay Alaeddin'in idaresindeki 
kamyon, bir mikd<.r yolcu ile 
Menemen'e gitmekte idi. Çal
tıdere karakolu efradındar. 
Bay Cihan da bu kamyonda 
bulunuyordu. Kamyon, karakol 
önünden geçerken Bay Cihan, 
kamyonun arka tarafından bir· 
denbire yere atlamış, muvaze· 
nesini kaybederek düşmüştür. 
Bu yüzden baş ve ellerinden 
yaralanmıştır. Ağır yaralı olan 
Bay Cihan, fzmir memleket 
hastanesine getirilmiştir. Me
nemen adliyesince, kaza hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

Modern 
inekhane 

----.. ··-----
Yerin istimlakirı e 
derhal başlanıyor .. 

Torbalı'nın Kay as çiftliğinde 
Ziraat Vekaleti tarafından ku· 
rulacak olan modern inekhane 
yerinin istimlaki için keşif ya· 
pılması vekaletten vilayete bil
dirilmiştir. 

Derhal istimlak muamelesi 
yap1lacak ve vr c fıletin verece· 
ği tahsisata göre inekhanenin 
inşasına başlanacaktır. Burada 
köylüye, hayvani gıdalardan 
fenni şekilde neler yapılması 

mümkün olduğu öğretilecektir. 

13131931. 

Manisa'da ___ ............ --
Halk~vinçle seçim 

yapıldı. 
Manisa (Hususi) - Halle· 

evi iki üçüncü yıllık IJ!esaj dev~ 
resini bitirerek yeni yıl içiq 
heyeti idare seçimine geçmiş~ 
tir. Bu seçimde muhtelif kol'! 
larm idare heyetlerine seçilen 
arkadaşların isimlerini aşağıya 
yazıyorum. 

Bu münasebetle dün akşam 
ilbay ve Parti başkanı Dr. B. 
Lütfi Kırdar .. yeni idare he· 
yetleri arkadaşlarını toplıya· 
rak yeni yıl içinde faaliyetin 
ana hatlarını izah etmiş, ve 
bilhassa daha üstün başarılar 
verecek noktalara işaret eyle
miştir. Manisa Halkevi çok 
önemli kararlar vererek yeni 
faaliyete geçmiş bulunuyor. 

Seçim sonucu: 
Dil ve edebiyat: Dr. Bay 

Necdet riyasete, öğretmen Ba
yan Zekiye mümessilliğe, öğ· 
retmen Bay Çağatay, Bay Feyzi 
Lütfi, öğretmen Bay Nail üye
liklere seçilmişlerdir. 

Kitapsaray: inhisarlar direk· 
törü Bay Mustafa Dümer: ri· 
yasete, başöğretmen Bay Azmi 
Ônakm mümessilliğe, öğret· 
men Bay Y ehya, Bay Ali Riza, 
öğretmen sekreteri Bay F. Ak
şit üyeliklere. 

Kurslar: Kültür direktörü 
Bay Naili Ôzeren riyasete, or· 
ta okul direktörü Bay Sıdkı 
mümessilliğe, ilk öğretim is
pekteri Bay f lhan Görkey üye· 
liğe. 

Ar şubesi: Orta okul öğret· 
meni Bayan Feriha riyasete, 
Diş tabibi Bay Vehbi mümes· 
silliğe, öğretmen Bay Cemal 
üyeliğe. 

Gösterit kolu: Orta okul 
riyaziye öğretmeni Bay Kerim 
Kudar riyasete, ilk öğretmen 
ispekteri Bay Bilal Gürsoy 
mümessilliğe, Parti sekreteri 
Bay Ihsan üyeliğe. 

Sosyal yardım: Ağırceza 
reisi Bay Rasih Uz riyasete, 
C. M. U. Bay Rifaf mümes· 
silliğe, Bayan Melek, Bay Riza, 
göz hekimi Şevket üyeliğe. 

Köycülük: Mektupçu Bay 
Şevki Birsel riyaset ve mü· 
messilliğe Dr. Bay Enver, bay· 
tar müdürü Bay Kadri, tahsil 
memuru Bay Sami, keresteci 
Bay Raşit üyeliklere. 

Spor: Doktor Bay Şevket 
riyasete, Bay Faruk Cevdet 
mümessilliğe, ziraatçı Bay Ce· 
vat Çorapçı, doktor Bay Rıza 
Kadri üyeliğe. 

• ----
Iran k .J nsolos· 

luğu da 
Yarın kabul resmi 

yapılacak 
Sa Majeste İran Şahinşahı 

Riza Pehlevi'nin doğum yıl 
dönümleri münasebetile yarın 
saat 17 de şehrimiz İran kon: 
solosluğunda bir kabul resrrı• 
yapılacaktır. Kabul resınioe 
birçok zevat davet edilınİŞ" 
lerdir. 

Çocuk esirgeme ka· 
rumundan: 

1 - Şubat ayı içinde dis· 
panserimizde 142 hasta çocuk 
muayene ve tedavi edilerek 
ilaçları parasız verilmiştir. 

2 - Kurban bayramında 
29 fakir çocuğa elbise ve 
ayakkabı verilmiştır. 

2 3 -Okuma odamızdan 18 
çocuk istifade etmiştir. 

4 - Çocuk bakım müıe· 
mizden 112 anne istifade et· 

miştir. 
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. Romanya Dışbakanı, salı 

günü Istanbul' a geliyor ------Dost devlet Hariciye nazırı, Ankara'da 
merasimle karşılanacaktır 

büyük 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Romanya Hariciye nazırı Bay 
Antenesko, önümüzdeki pazar
tesi günü Bükreş'ten hareket 
ederek salı günü lstanbul'a 
gelecektir. 

Hariciye Vekilimiz B. Tev· 
fik Rüştü Aras, dost ve müt-

tefik devlet harici ye nazırını 
karşılamak için pazartesi bu
raya vasıl olacak ve B. An-

-tonesko ile birlikte Anlcara'ya 
gidecektir. 

Romanya hariciye nazın, 

Ankara'da üç gün kalacaktır. 
Bu müddet zarfında hükume
timizin resmi misafiri ola-
caktır. t 

Bay Antoncsko, Ankara' da 
merasimle karşılanacaktır. 

Romanya hariciye nazırının, 

Ankara' da ricalimizle mühim 

lngiliz Somalisinde 
------

Bir İngiliz zabiti öldürüldüğün-
den 150 kişi kurşuna dizildi 

Cibuti, 12 (Radyo) - İngiliz Somalisinde kain Ricib'ten 
alman haberlere göre, bir İngiliz zabiti bir kabile reisinden 
vergi ~lırken cerh ve katledllmiştir. Bu kabilenin tedibi için 
150 yerli kurşuna diıilmiştir. 

lngili~ tayyaf~leri bu münasebetle asi kabile üzerine 10 ton 
bomba atmışlardır. 

İstanbul'lular 
Fuarımıza İf tirak 

edecekler 
lstanbul, 12 (Hususi muha· 

birimiıden ) - fzmir Enter· 
nasyonal Fuarına lstanbul' dan 
iştirak edecekler çoktur. 

Alakadarlar, bugünlerde Vali 
Bay Üstüpdağ'ın riyasetinde 
toplanarak 937 Fuarına iştirak 
için görüşeceklerdir. 

• 
lstanbul'da 
Havacılık günü 
lstanbul, 12 (Hususi muha

birimizden) - Buraya gelen 
1'ürkkuşu filosu münasebetile 
Pazar günü Yeşilköy tayyare 
llaeydamndı bir havacılık günü 
Yapılacakbr. Türkkuşu uçuş-
larına f stanbul halkının büyük 
alaka göstereceği şimdiden 
anlaşılmaktadır. 

Demir salmamışlar 
Londra, 12 (A.A) - Sov· 

Yet ticaret murahhas heyeti 
rovyetler birliğinin IBiriti~h 
ron And Steel kumpanyasına 

15,000 ton demir madeni sat
(tıkı hakkındaki haberi tekzib 
~ştir. Bu husta geçen sene"' 
{ınüuk~le~ cereyan etmişse 
de hiçbir netice eld;e·dileme-: 
tniştir. 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 

s.bip ve ba~yaıgan1 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Unıuml nefriyat ve yazı işleri 
~Üdürü: Jla'1)di Nüzhet Çançar 
1<1.r4lbanesi : -

laaair 1kinci Beyler eoka~ı 
ç,, Halle Partisi hinaeı içinde 

l' l'eJırar: İzmir - Aı.~ADOLU 
•leren: 2776 ·• Poeta kutueu •05 

y ABONE ŞERAiTi 
ılhtw 1200, altı ayhğı 700, üç 

'\' •ylıl' 500 kuruıtur. 
~ ıu.e.mle.ketlu için ae.nelik 

al>one ücreti 27 liradır 
lleı T•rde 5 kuruıtur 

tbıtı -geçmİ§ Diiehalar 25 kuru~tu.r 

Kont Ciyano 
Şerefine ziyafet verdiler 

Kont Ciano 
Roma, 12 (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Yugoslavya orta elçisi Bay 

Y ovan Ducic1 Kont Çiyano 
şerefine bir akşam ziyafeti 
vermiştir. Diplomatik mahfiller 
bunda Bay Mussolini tarafın· 
dan Milano nutkunda ve Bay 
Stoyadinoviç tarafından BeJg
rad' da haber verilen İtalya
y ugoslavya münasebatındaki 

devamlı selahın yeni bir nişa· 
nesini görmektedirler. İki hü
kumetin te.nası şimdi pek zi· 
yade samimidir. Fakat bu sa· 
lahın henüz siyasi mahiyette 
bir anlaşma şeklini almadığı 
anlaşılmaktadır. 

Bazı şayialara göre Kont 
Ciyano'nun Belgrad'a bu ayın 
sonunda yapacağı seyahat da 
henüz tesbit edilmemiştir. Bir 
centilmens Agreement'in ak
tedilmek üzer~ ve hatta akte
d ilmiş olduğu şayiaları ise ha· 
kikata uygun değildir. 

Nasıl çaldırmış? 
lstanbul, 12 (Hususi muha

birimizden ) - lstanbul pos· 
tanesinde bir hırsızlık vak'ast 
olmuştur. idarenin nakil rne· 
murlarından biri, posta ida-
resine aid 2000 lirayı çaldır· 
mıştır. Zabıtaca tahkikat ya
pılmaktadır. 

(Sen) Nehri 
Paris, 12 (Raeyo) - Hava· 

nın çok yağmurlu olmasına 
rağmen Sen nehri son günler
de yüks•lmemiştir. 

mülakatlarda bulunacağı söy
leniyor. 

Bay Stoyadinovic , 
Yugoslavya'yı en iyi idare 
etmiş Başbakanlardandır 

Bay Stogadinoviç r 
Belgrad, 12 ( Radyo ) -

Bir Macar gazetesi, Yugos· 
lavya Baş ve Dış Bakarıı Dr. 
Bay Stoyadinoviç'in muvaffa
kıyetleri hakkında mühim bir 
makale yazmıJ, Bay Pasiç öl
diJkten sonra yeni Başbakanın 
her giriştiği işte muvaffak ol
duğunu, Yugoslavya'daki muh
telif halkı birleştirdiğini, mem
lekette mütekabil itimat at· 
mosferi vücude getirdiğini, 
mazide misli görülmemiş bir 
itimat temin ettiğini kaydey· 
!emiştir. 

A usturya 
Yeni bir isti
kamet tutmus .. 

~ 

Berlio, 12 (A.A) - Avus· 
turya siyasetinin Macaristan ve 
Çekoslovakya'ya yaklaşma le
hinde istikametini değiştirmesi 
ve Guide Şmilin yakında Pa
ris' e ve Londra'ya azim eli 
hakkında dolaşan şayialar si· 
yas'i mahfellerde endişe uyan· 
dırmaktadır. Berliner Tageblat 
gazetesi diyor ki: 

"Bn son seneler zarfında 
Avusturya'nın giriştiği taahhüd 
bu memleketin siyasetinin Pra
guein tatlı bir rüya gibi dü
şündüğü şekilden başka bir 
istikamet almasına müsaid de· 
ğildir. 11 

Bay Nusret 
Ankara, 12 (Hususi muha· 

birimizden) - Türkiye Cum· 
huriyeti Merkez Bankası idare 
heyeti azasından Bay Nusret, 
Ziraat Bankası umum müdür 
muavinliğine tayin edilmişıir. 

İtalya-Yugoslavya 
Paris, 12 (A.A) - Eko Dö 

Paris ve Ôvr gazetelerinin bil
dirdiğine göre ltalya ve Yu
goslavya pek yakında bir 
Gentlemens Agreement anlaş
masını imzalıyacaktır. 

Tahrana tayin edildi 
Paris, 12 (Radyo) - Fran· 

sa'nın sabık Adis - Ababa se· 
firi Bay Bodor, Fransa'nın 

Tahran sefirliğine tayin edil-
miştir. 

~ .. ~ Devletçe tedbir ahnma-
" Üzü:m,, sı ıazım, __ d_iy_o_rlar • 

Üzüm kongresi, "Anadolu,, 
nun müdafaa ettiği tezlerden 
birinin tahakkuku yolunda de
vam ediyor. Bir taraflı düşün· 
cenin ve iptidai istihsal, imal, 
ihraç ve satış sisteminin ya
vaş yavaş, teşkilatlı, disiplinli, 
fenni ve ilmi bir kahba dö· 
küldüğü şu asırda, iizüm mah
sulümüzün mukadderatı üze
rinde durmak kadar tabii bir 
şey olamazöı. 

Türk'lln dilini ko_nuşmalıdırltır. 

1 - Bütün temizleme ve 
istihsal işi, bağcıya aid olma· 
lıdır. 

2 - Ne tip, ne de stan· 
dard tatbik edilebilir. 

Diyen ihracatçılarımız, da- B 
k b 

. 
1 

d. r·· k" d ayan Hasene Nalan 
vayı ay etmış er ır. ur ıye e 
ekonom;, yepyeni bir teknik Bayan Hasene 
ve ifade but~uşt~r: Nalan sôyliiyor .. 

Herşey mıllidır ve milli 
menfaat esasları içinde müta· 
lea edilir. Binaenaley, ayni 
madde ve mahsul üzerinde 
çalışıp kazanan iş bölümü sa· 
hiplerinin, ayni hülfet ve me
suliyete sahip olmaları la
zımdır. 

Üzümün istihsalden ihraca 
kadar devam eden bir teknik 
ameliyesi vardır.. Keza, bu 
ameliyenin gerek doğrudan 
doğruya standardizasyon, ge· 
rekse hiç olmazsa tipizasyon 
olarak rakip memleketlerin 
tatbik ettikleri sistemler şek· 
linde, bize yüklediği bir zaru
ret de vardır. 

Bunu, top yekun, müstahsı
lın sırtına tevdi etmeğe kalk
mak ve: 

- Üzümün temiz istihsalı, 
tasnifi bağcının vazifesidir, bu 
vazife ona aid olmalıdır, yok
.sa ihracatçı tarafından yeni 
bir tip veya standarda yakın 
yerıi bir şekil tatbikine imkhn 
yoktur. 

Demek, ne tekniğe, ne bu 
günkü zarurete, ne insafa, ne 
?e imkana sığan birşeydir. 
ihracatçı, mevcut teşkilat ve 
çalışma sistemini hiç değiştir
mek istemedikçe ve bir taraflı 
düşünmede ısrar gösterdikçe, 
devletin bugünkü ekonomik 
ifadesini çizmiş olan hükume
tin de, hem müstahsıl, hem 
mahsul nesabına bu işi tetkik 
ve halletmesinden başka çare 

-yoktur. Bizim neşriyatımız, 
belki!de bir taraflı görünür. 
Yani ihracatçıya karşı bağcıyı 
müdafaa ettiğimiz fikrini uyan· 
dırabilir. Hakikat, öyledir de .. 
Fakat bizde asıl <'laraR, mah
sul endişesi, rakip memleket· 
Jerle mücadele edebilmek, mah
sulün nefasetini artırmak ve 
maliyet fiatini düşündürmek 
endişesi hakimdir. Biz bu tezi 
müdafaa ederken, geçenlerde 
de yazdığ1mız veçhilc., buna 
aykırı tez yürüten ihracatçıla
rımızla karşı karşıya gelmiş 
bulunuyoruz. İtiraf edilmek 
gerektir ki, ihracatçı, hakkını 
aramak yolunu daha iyi bili· 
yor. Daha münevverdir, sesini 
daha yüksekten çıkarabilmek· 
tedir. Halbuki müstahsılı dii· 
şünmek, hükumete ve bize 
kalmıştır ve bu dünşünüş de, 
ayni zamanda her iki tarafın 
ve bunlar arasında mahsulün 
hakkını ve faydasını temin et· 
meğe matuftur. 

Bu asırda hiç Öirşeyin ko· 
layca, zahmetsizce, külfetsiz:ce 
başarılması imieanı yoktur. lk
tısadi münasebetlerin, muhtelif 

Musevi'lerin Türk'çe ko
nuşması mesele.çi etrafında 
B. Hasene Nalan şunları 
söglügor: 

Türk Cumhuriyetinin, Türk 
kültürünün; insani cephesi ne 
kadar yüksek, alicenapsa, si· 
yasi terbiyesi de o kadar yük
sek ve alicenaptır! Bu seciye
mizi baştan aşağı tarih gös· 
terdiği gibi, içinde yaşadığı
mız zanıan, bugünün hadise· 
leri de, ulüvvü cenabın, Ti.irk
lüğe en bariz bir haslet oldu
ğunu herşeyde gösterir!.. 
Türk, hiçbir zaman efendlliği
ni yüze çarpmak, karşısında

kini tahkir etmek gayesine yü· 
rümemiştir. Şimdiye kadar 
onun siyasi himayesine geçen· 
ler, hakimiyetine girenler, Türk
lüğün herşeyine tabii bir cere· 
yan, tabii bir cazibe ile te
messül etmişler, yahud temes
sül mecburiyetini kendi takdir 
ve kabiliyetleri ile almışlardır. 

Buna karşı asırlardanberi 
içimizde, yurdumuzda yaşıyan, 
kazancını, refahını, servetini, 
hayatını Türk'lüğ'e borçlu ou· 
lunan Musevi vatandaşlar, he
nüz tamamen bize temessül 
etmek değil, temessül için baş· 
lışa unsur olan dilimizi benim
sememiş, bundan müstağni 
imiş gibi vaziyet alarak birçok 
uğraşmalarımıza karşı bir (fik
ri sabit) le fili bir menfililde 
mukabele etmişlerdir. 

Bunun sebeplerini belki kastı· 
tan ziyade Dr. Bay Necati Ke
mal'in irşat ettikleri noktalara 
atfetmek her halde ilmi ma• 
hiyette hakikata nüfuz etmek 
olur. Evet; daima toplu yaşa
maları, ırl<i seciyeleri neticesi 
muhafazakarlıkları ve eski Üs· 
manlıcanın yabancı unsurlar 
için gayri kabil talim ve teal
Jüm uluşu, buna daha oirçok 
pisikolojik, sosyolojik sebep· 
Jerin inzinıamı da Musevileri 
bu muvaffakıyetsizliğe sevke· 
bilir. 

Fakat nihayet bilinmelidir ki; 
ne olursa o1sun Musevi'lefın 
Türk dilini, Türk kültürünü 

' 
- Sonu 6 mcı sahifede -

sed, mania ve rekabetlerle en 
çetin bir safhaya girdiği za
manlardayız. Alıcıyı her hu
susta tatmin etmeğe mecburuz: 
ve bu mecburiyetin yerine ge· 
tirilmesi de, birçok yenilikle
rin yapılmasına bağlıdır. 

Üzüm de, tütün gibi, son 
kongre kararları ile, şüphesiz: 

mücadele ve rekabet sahasına 
yeni bir kuvvet ve yeni bir 

nefas'etle çıkacalettr. ** 

Viltiget meclisi ve encümen 
a~asından Bay Sırrı 

Bay Sırrı fikrini 
sôylüyor 

Ayni mev~u üzerinde vi
laget encümeni azasından 
Bay Sırrı Hocanın cevabı 
şudur: 

- Bu mevzu çok mühim
dir. Ve ben o fikirdeyim ki, 
Yahudi vatandaşın Türk'çe 
konuşmamasında bugünün de
ğH, bilhassa dünün, dünkü 
zamanın, saltanat idaresinin 
ihmali vardır. Bu ihmal, yıl
larca, veraset halinde nesilden 
nesile geçmiş ve bugüne ka
dar gelmiştir. Osmanlı impa· 
ratorluğu "tebaai şahane,, diye 
bir yığın kabul etm~ş, onun 
harsını, kültürünü, dilini, ter
biyesini hiç düşünmemiŞtir. 

Şimdiki lialde, cumhuriyet 
idaresinin Yaliudi vataooaşa 
karşı göste'fdiği rahiffiane, şe1i· 
kane vaziyet, dünyada hiç.t:>ir 
devlet tarafından gösterilmiş 
deftldir. Tasavvur edin1'Z; on
lar da aynen öiiim halt:larPıWJ.ı 
za maliktirler ve kanun, on4arı 
da Türk o1arak kabul etmi-ş

tir. Arada ayrı, gayn, ferle 
vesaire namma hiçbir şey 

yoktur. Fakat prensib olarak 
ve Türk milletinin hakikaten 
kendifori ile beraber tam Dir 
halita haline gelmesi için, on· 
ların da Türk'çe konuşmaları 
şarttır. Bu memlekette yaŞa· 
mağa, hayat ve saadet hakkı
na malik olmuşlarsa, Türk, 
içtimai ailesine, harsına, kül
türüne, diline ve hayatına~ta· 
mamen İştirake mecburdurlar. 
Aksi takdirde.......... Ne diye· 
yim ...... Olamaz vesselam .. On· 
farın Türk'çeyi konuşmaları, 

en hafif bir tabirle, kötü bir 
itiyattan ileri gelmektedir. Şim
diye kadar Türk'çe konuşmak 
zaruretini duymamış, düşün· 
memişlerdir. Muhitleri de mü· 
samaha göstermiştir. FalCat bu 
zaruret, arhk bir emrivaki ha· 
line gelmiştir. Derhal dilimizi 
konuşmalıdırlar .. 

YaHudi'lerin cemaat teşkila
tı, yardım cemiyetleri, mek

- Sonu 6 ıncı sahi/etle -
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Hırsızlık 

Kemeraltı'nda Mese-;;et otC-" 
linde Besim oğlu Rasim, yat· 
tığı odada yatan lsmail oğlu 
Hüsnü'nün cehinden 40 lira 
kıymetinde bir saat çaldıiın· 
dan yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Alsancak'ta Yenigün soka· 

ğında oturan Adem oğlu Mus
tafa beraber rakı içtikleri, kar· 
deşi Salih'i şişe ile başından 
hafif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Hakaret 

---_ -.-:---... .,.--~ 

Fransız milleti, 1878 Fransız.Alman harbinden 
sonra gösterdiği hamiyeti bir kere daha tekrarladı 

Paris, 12 (Radyo) - Dahili 
istikraz tahvillerinin birinci se
risi, bu sabah satışa çıkarıl· 

mıştır. Halk, şimdiye kadar 
görülmemiş derecede bir rağ
bet göstermiştir. 

Reisicumhur Bay Lebrun'un 
nutkunu müteakıp istikraz tah· 
vllatı satın almak istiyenlerin 
adedi dakikadan dakikaya bin· 

lere varan bir kalabalık ha· 
linde bankalara koşmuştur. 

Bugünkü tehalük, 1878 
Fransız-Alman harbinde Al-
man'larılParis'ten çıkarmak için 
halkın gösterdiği yüksek ha· 
miyeti hatırlatmakta idi. 

Hükumetin çıkardığı onbu· 
çuk milyar frankhk tahvilatın 
beşbuçuk milyonluğu, birkaç 

saat içinde defatla kapanmış· 
tır. Halk, bunun üç mislini 
alrnağa hazırlanmıştı. Banka· 
lar, sabahtan akşama kadar 
vaki binlerce müracatları mÜ· 
temadiyen reddetmekte idi. 
Beş milyar franktan ibaret 
olan ikinci seri tahvilatının, 
daha büyük bir tehalükle ka
panacağı tahmin ediliyor. 

şeyh mahallesinde oturan iptidai maddeler yeni Lokarno 
Şakir kızı Hatice ve .bhrahim Konferansmda lngiltare ile Yeni ticaret anlaşması için 
oğlu Murteza, Mustafa kızı Hu· Polonya arasında mliş· Hakkında İtalya ve müzakerelere başlanacak. 

Türk-Alman 

A riye'yi tahkir ettiklerinden ya· kUlat çıktt Al d• İstanbul, 12 (Hususi muha· 
si topçular kalanmışlardır. Cenevre, 11 ( A.A ) - ip- manya cevap Ver l birimizden) - Türkiye-Alman· 

Valans, 12 (Radyo)- Mad· de milislerin mevzilerine karşı! Memuru tahkir tidai maddeler komitesinde Roma, 12 (Rad~o) - Yeni ya arasında yeni bir ticaret 
rid müdafaa kumandanı gene- hücumlarını üç defa yenilemiş· Tilkilik caddesinde Saadet- Jngiliz ve Leh murahha~ları Lokarno hakkında lngiltere'nin muahedesi aktedilecektir. Kle-
ral Miyaha, ltalya'nın dört fır· lerdir. Mükemmel surette siper· tin hanı kiracısı Ali oğlu Meh· arasında müşkülat çıkmıştır. notasına gerek ltalya ve ge- ring vaziyeti ve yeni ticaret 
kasının Madrid etrafında harb lere yerleşmiş olan milisler med, Belediye memuru Mus- Leh'liler; maddelerden mahrum rekse Almanya bu sabah ce- anlaşması için müzakerelere 
ettiğini söylemiştir. Bunun üze· düşmanın kesif bombardıma- tafa oğlu İsmail' e hakaret et· olan memleketlerin menafiini verdiler. Bu cevabın mahiyeti başlamak üzere bugünlerde 
rine Valans'daki Madrid kabi- nına rağmen bütün bu hücum- tiğinden yakalanmıştır. hesaba katmamış olmakla mu· gizli tutulmaktadır. resmi bir Alman heyetinin 
nesi Uluslar sosyetesine bir lan püskürtmüşlerdir. Hüku- Dötjmek ahaze edilmişlerdir. Leh'liler İngiltere'nin Roma ve Ber· Almanya'dan buraya gelmesi 
protesto göndermiye karar metçilerin hava kuvvetlerile Tepecik Mektep sokağında iki komite teşkil edilmesini, lin sefirleri, cevabi notaları ve Ankara'ya geçmesi bekle-
vermiştir. bataryaları Escamplero ve Gra- Hasan oğlu Mehmed Ali, eve bunlardan birisinin meselenin birer raporla Bay Eden'c gön- nıyor. 

Bayon, 12 (Radyo) - Bil- do mıntakalarında düşmanın gelmek istiyen metresi Şakir mali ciheti ile diğerinin müs· dermişlerdir. Kosova 'naki 
bao'dan alınan haberlere göre, tecemmü etmiş kuvvetlerini kızı Fatma'yı ifade veremiye· temlekata müteaBik kısmı ile Almanya, bu notasında 1933 
Madrid cephesindeki taarruz· müessir surette bombardıman cek derecede dövmüş, Fatma meşgul olmasını arzu ediyor- . senesinde Londra'da imzala- madenler 
dan başka, asiler Astosya'da etmişlerdir. hastaneye kaldırılmış ve Meh· lardı. Bunlar metalipleri na- nan dörtler misakını hatırlat· Belgrad, 12 (Radyo) 
da şiddetli taarruzlara başla· Madrid, 11 (A.A)- Mitral- met Ali yakalanmıştır. zarı dikkate alınmadığı tak- makta ve yeni Lokarno'nun, Yugoslavya'da birçok maden· 
mışlardır. yöz taburuna mensub İtalyan- dirde komisyonu terkedecek- bu misaka istinad etmesi la· ler vardır. Kosova' daki en 

B d b k Turı.stlere kolaylık edeceklerini tehdid makamın-u taarruz a ir aç köy lardan bir binbaşı ile üç zabit zımgeleceği kanaatini göster- mühim madenlerin işletilmesine 
elde edilmiş, baz1 köyler de ve 37 nefer Guadalajara cep- düşünüyorlar da söylemektedirler. mektedir. büyük ehemmiyet verilmekte· 
şiddetle bombardıman edil· besinde dün vukua gelen mu- I Prag panayırı Roma, 12 (Radyo) - ftalya dir. Kosova civarında Ayvalı 

Belgrad, 12 (Radyo)- tal· 
miştir. harebelerde esir düşmüştür. 1 DUn açıldı, Bay Krofta'nm hükumeti, lngiltere'nin garb mevkiinde mühim kömür bu-

ya hükumeti, turistlere talya· 
Odyedo · Galis yolu ser· Bunlar Guadalajara mıntaka- söyledikleri Lokarnosu teklifi notasına ce· lunmuştur. 

b t da her türlü kolaylığı göster· f 
estir ve asilere yeni takviye sındaki Frankist fırkalara tal· Prag, 12 (Radyo) - Prag vah vermek üzeredir. talyan 

mek için yeniden tedbirler al· kıtaları gönderilmiştir. yan generalı Coppi'nin kuman· panayırında açılan küçük an- notası, Fransız·Sovyet misa· 
mıştır. Yuguslavya'da da bazı 

Bir Fransız gönüllüsü bir da etmekte olduğunu söyle· tant sergisinde Çekoslovakya kından sonraki va?.iyete esaslı 
iedbirler alınacaktır. 

lngiliz torpidosu ile Bilbao- mektedirler. Bu esirler bugün Hariciye Mazırı BıJy Kamila surette temas edecektir. 
dan Bayon'a varmıştır. Bu öğleden sonra erkanı harbiye üzere muhtelif mıntakalara tak- Krofta bir nutuk irat etmiş Roma ve Berlin hükumetle· 
Fransız, milislerin Odyedo tarafından isticvab edilecek· sim edilmişterdir. Cumhuriyet- ve demiştir ki: ri, cevab vermezden evel an· 
taarruzunda muvaffak olama· lerdir. çilerin eline düşen İtalyan as- - Bugün açmakta olduğu- taşmışlardır. 

· muz sergi, küçük antant dev-
dıkları.nı bildirmiş ve 10,000 Madrid, 12 (A.A) - Gene· kerleri Briuega köyünün gar· !etlerinin lktısadi birliğini te· Berlin, 12 (Radyo) - Res· 
maktul ve mecruha maloldu· ral Miaja gazetecileri kabul binde esir edilmişlerdir. men bildirildiğine göre, Von 

barüz ettirmektedir. 
ğunu da ilave etmiştir. ederek şu beyanatta bulun- Belgrad, 12 (Radyo) _ fs- Ribentrop'un Londra'ya avde-

Yugoslavya ve Romanya, 
Salamanga, 12 (Radyo) - muştur: panya'dan gelen haberlere k tini, Almanya'nın yeni garb 

El. . d b 1 1 1 bu sergide memle etlerinin Lok. arnosu teklı"fı'nı'n cevabı ta-Siyeradolagoadarama' da Su- - ımız e u unan ta yan göre asi ordular komutanı ge· h l'" l k k ld 
k l . 1 l k I isti sa atırıı par a şe i e teş- kı"bedecektı'r. mosyera boğazı asilerin eline as er erı ta yan ıtaatının s- neral Franko, bu ayın 24 ün· ı d' o 1 

'd h b k ld hir etmiş er ır. ost uğumuz İngı'ltere ve Almanya hüku· geçmiştir. Madrid suları da panya a ar etme te o U· de Madrid'i zaptedeceğini bil- çok kuvvetlidir. 
asilerin elindedir. ğunu açıkça gösterir. Artık dirmiştir. Bu sergi ile aramızdaki si· metleri bu cevabi notanın neş· 

Şalamanga, 12 (Radyo) - dahili bir harb mevzuubahs Valansiya hükumeti ise, harb yasi dostluk ye ittifakı, teşriki .redilmesine karar vermişlerdir. 

• Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske· 
lesine dört dakika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so· 
kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
~umaraya müracaat. 

General Franko kuvvetleri Ga- olamaz. Bugün bir t~raftan talihinin belli olmıyacağını ileri mesaiyi takviye etmiş oluyoruz. Amerika 
dahalara'da bir zafer kazan- bazı İspanyol unsurlarının mü- sürmekte, neticenin ne olacağı Yugoslavya ve Romanya Fransız istikrazma İŞ· Bu akşamki program 
mışlar ve Pezeto köyüne vasıl zaheretine uğrıyan milletlerle hakkında şimdiden söz söyle- elçileri de birer nutuk irat tirak etmiyecek 1 

· stanbul radyosu olmuşlardır. Birçok harb leva- ispanya arasında beynelmilel mek doğru olmıyacağı muta· eylemişlerdir. Vaşington, 12 (A.A) - Ha-
h b Gündüz neşriyatı: Saat 12,30 zımı ve birçok esir elde edil· ir har mevcuttur. leasmda bulunmaktadır. Prag, 12 (Radyo)- Meb'u- zine nazırı B. Morgentau milli 

14 halk türküleri, havadisler, 
miştir. General Miğja esir edilen Londra, 11 (A.A) - Res- san meclisi toplantısında bir müdafaa istikrazına kayıd için pilakla hafif musiki. 

Diğer bir takım köyler da· ltalyan askerlerinin Habeş se- mi mehafilde İngiltere hüku- nutuk irat eden Çekoslovakya Amerika' dan Fransa' ya ser· Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
ha asilerin eline düşmüş hu· ferinde harbe alışmış asker metinin gönüllülere müteallik· hariciye Nazırı Bay Kamila maye hareketine dair kendi· dans musikisi, 19,30 varyeta 
lunmaktadır. olduğunu ilave etmiştir. itilafın mer'iyyet mevkiine ko- Krofta, Habsburg hanedanının sine hiçbir malumat gelmedi· musikisi, 20 şark musikisi, 

Endülüs cephesinde şiddetli Madrid, 12 (Radyo)- Res- nulması tarihi olan 20 Şubat· Avusturya tahtını tekrar işga· ğini, Fransa'ya veya Ameri- 20,30 Arabça havadisler, 20,45 
bir kar fırtınası askeri hare- mi mehafilde beyan olundu- tan beri herhangi bir memle· line Çekoslovakya'nın müsa- ka'ya doğru nizamsız sermaye şark musikisi, 21, 15 şehir 
kata mani olmaktadır. ğuna göre, bugün İspanya' da ketten İspanya'ya gönüllü git- ade etmiyeceğini ve bu hu- nakline dair hiçbir emmare opereti artistleri tarafından 

Gijon, 11 (A.A) - Asiler 4 İtalyan fırkası askeri hare· miş olduğunu teyit eden bir susta eski noktai nazarını ta- olmadığını söylemiş ve: bir operet parçası, 22,10 
dün Pondo ve Mont Verruga ketlerde bulunmaktadır. ikisi guna malumat almamış oldu- kibetmekte olduğunu söyle- - Bize göre mesele ka- ajans ve borsa haberleri, 22,30 
mıntakasile Oviedo cephesin· Guadalajara cephesinde olmak ğu beyan edilmektedir. miştir. pandı, demiştir. plakla sololar . .................................................................................................................................. 

~!!~~~n Definesi 
Tarihe mUstenid zabıta romam 

30 
- Teşekkür ederim Gizel, 

dedi, bu şatodan sizinle be· 
raber çıkacağız. Fransa'da 
birçok nüfuzlu dostlarım var
dır. Tam bir hüviyet cüzda
nınız olmamakla beraber, ni
kahlanmakta büyük güçlüğe 
tesadüf etmiyeceğiz. Tabii 
Piyer'i de beraber götürece· 
tiz. Şahsi vaziyetimiz bu su
retle tanzim ve halledilmiştir. 

Fakat diğer meselelerin de 
halli lazımdır. 

Lük, büyük saate seri bir 
göz attıktan sonra: 

- 12 yi beş geçiyor. Ônü-

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

müzde tam 55 dakika var. 
Mösyö lö Kont, bu müddd 
içinde sizin de istintakınız 
bitecektir, sanıyorum. Tekrar
lamağa lüzum var mı bilmem; 
cevap vermekte güçlük göste
rirseniz şu tabanca ile bey· 
ninizi dağıtmakta tereddüd 
göstermiyeceğim. Nasıl anla· 
şıldı mı? 

Kont, mağlup mevkiinde 
olmayı bir türlü hazmedemi· 
yordu; bunun için kıvranıyor 
ve cevap vermek istemiyordu. 
Lük: 

- Mösyö dö Trolveş her· 

şeyden evvel bana Atilla'nın bir feryad kopardı; can acısile 
hazinesinden haber veriniz! tabancayı Lük' e bir daha ateş 

Dedi. etmeğe kalkıştı. 
Lük, Kontun suratına en Lük, hayatının tamamen teh· 

şiddetli bir kırbaç darbesi like altında kaldığını anladı 
vurmuş olsaydı, bu kadar ve seri, ciddi bir hareket lü
teessür ve dehşet içinde kal- zumunu hissetti; ve kontun 
mıyacaktı. Bu çok ani vaziyet üzerine atıldı. 
Kontu şiddetli ve ani bir ha· Kont, anlaşılan aldığı yara· 
rekete sevketti; hiç beklenmi- nın acısile, dinç ve kuvvetli, 
yen bir hamle ile Lük'ün cesur ve çevik Lük'e muka
elindeki tabancaya atıldı ve bele edemiyeceğini anladı ve 
tabancayı da kapmağa mu· koridora doğru kaçmağa baş· 
vaffak oldu. ladı. 

Kont, vaziyeti kendi lehine Lük te arkasından koştu. 
çevirmekle iktifa etmedi; fa. Fakat bu sırada bir madeni 
kat tabancayı Lük' e doğrultarak ses duyuldu; ayni zamanda da 
ateş etti. şatonun her tarafından çan 

Gizel de Lük'ün hayatını sesleri duyulmağa başladı. 
tehlikede görünce gene çok Kont ta yatak odasına girdi! 
ani bir hamle ile elindeki ka- Lük, hayret içinde kaldı. 
mayı kontun arkasına sapladı. Bunlar da ne demekti? Gize-

Kont bu darbeyi alınca acı le istifhamkar bir bakışla bakt; 

Gizel benzi sap sarı olduğu 
halde: 

- Lük, anlıyorum, ben 
biliyorum, dedi. Seni muha· 
sara edecekler, hem de bir sü
rü adam, bir sürü haydudl 
Lük, sen de yatak odasına 
gir ki, seni Kont'un yanında 

bulsunlar. Sen, hayatını kuv
vetlendirmek tehdidi ile ko· 
ruyabileceksin! 

Genç kız eyni zamanda Lü
k,ü sol kolundan tuttu ve çek· 
meğe başladı. 

Lük, itiraz etmeden Gizel'e 
itaat etti; bu sırada iki kapı 

açıldı, on, onbeş, yirmi adam 
göründü. Aralarından iri, yarı 
birisi kalabalığı yardı ve öne 
geçti. Kont Trolveş'in kanlar 
içinde yattığını gördü. 

Gizel bir ölü gibi sapsarı 
dıvara dayandı, yabancı ve 

iri yarı silahlı adam da tch
didkar bir vaziyet aldı. 

Hiçbir tereddüd eseri gös· 
termeden, vahşi bir hayvan 
gibi hırladı. 

- Riçk Varst.. Hinansl. 
Lük Alman' cayı gayet iyi 

bildiği ıçın bu emrin ne 
demek olduğunu anlamakta 
geç kalmadı; biran evel bir 
sürü aç kurd gibi içeri hücu~ 
etmiş olan bu adamlar, en serı 
bir şekilde odadan dışarı çı'k· 
tılar; en son olarak iri yarı 

adam da çıktı, ve kapılar ken· 
diliğinden kapandı. 

Lük hayret ile: 
- Bizi hapsediyorlar, fakat 

ne maksatla; diye düşündü. 
Fakat ayni zamanda üçiincü 

bir kapı açıldı, kapının önünde 
omuzunda bir filinta olduğu 

- Sonu wr -



Pamuk ıslahı isleri .. 

.i iye ·mizde 30 ton Akal 
muğu tohumu verildi. 

~-------------------------

Vekalet tohumların kalitesini bozmıyacak 
hertürlü tedbirlerin alınmasını istedi. 
2903 Sayılı pamuk ıslahı 

kanununun birinci maddesi 
mucibince vilayetimizde ekil
mek üzere açık kozalı pamuk 
olarak yalnız Akala çeşidi ta
yin edilmiştir. Ziraat Vekaleti, 
bundan başka açık kozalı pa
muk ekilmesini yasak etmiştir. 
Yerli kapalı koza çeşitinin 
ekimi ise serbesttir. Vekalet
ten vilayete gelen bir mektupta 
vilayet dahilinde seçilen Akala 
çeşitinden başka açık kozalı 
pamuk tohumu, çekirdekli pa
mukların vilayete sokulması, 
muhafazası, bir yerden diğer 
bir yere nakli, alım ve satımı 
yasaktır. Ancak ortadan kal
dırılacak mevcud eski açık 
kozalıların vilayetten harice 
çıkarılması veya yağhanelere 
sevk suretile imhası için bir 
zaman bırakmak üzere şimdi
den alakadarlar haberdar edi
lecektir. 

Bu gibi pamuk tohumları 
ortadan kaldırılacaktır. Büyük 
masraf ve fedakarlıklar ihti
yarile elde edilen akala to
humlarının yüksek kalite ve 
verim kıymetini muhafaza et
mek ve binnetice çiftçi için 
karlı ve gelirli olabilmesi için 
eski ve bozulmuş açık koza
lıların tamamen ortadan kal
dırılması ve bu suretle melez
leşmeğe meydan verilmemesi 
kat·iyetle lazımdır. · Aksi tak
dirde bu yüksek kaliteli tohum
lar da bozulmağa mahkum 
olurlar. Vekfıletin emrinde de
niliyor ki: 

"Bu mühim maksadı temin 
için çıkarılan pamuk ıslahı ka
nunundan beklenen gayenin 
husulü için bunun büyük bir 
hassasiyetle tatbikine itina edil
mesi icap eder. Fenni esaslara 
istinad ettirilmi~ olan bu ka~ 
nun hükumlerinin layıkile tat
bik edilmemesi yüzünden to
humlukların bozulması gibi 
çok fena bir netice husul bu
lacaktır. 

~lkevi köşesi: 
~ 

Bugün, saat 17 de Güzel 
san 'atlar ve temsil şubesinin 

komite toplantısı ve gene bu 
Rün, müze ve sergi toplantısı 
Vardır. 

§ Martın 15 inci Pazartesi 
&Ünü saat 17 de Spor komi
tesi toplantısı ve 16 ıncı Salı 
günü saat 17 buçukta da, mü· 
~e ve sergi komite toplantısı 
Vardır. 

Vilayetin muhtelif kazaları 
için yüz ton ve İzmir merkez 
kazası emrine de 30 ton ol
mak üzere 130 ton akala pa
muk tohumu verilmiştir. 

Tohumların tevziatı ziraat 
bankası tarafından yapılacak, 
bu işe mahalli ziraat memur
ları bakacaklardır. Dağıtmada 
hiçbir haksızlığa meydan ve
rilmemesi ve bu işin mevsimi 
kaçırılmamak üzere sür'atle 
yapılması muvafık görülmüştür. 
Vekaletçe bu işe bakmak 
üzere ayrıca bir memur gön· 
derilecektir. T evziatta tohum 
bedeli olarak para alınmıya
caktır. Ancak verilecek to
humluğun gelecek sene mah
sulü ile haşhaşa değiştirilmesi 
için müstahsıldan müteselsil 
kefalet senedi alınacaktır. Pa· 
muk tevziatı ve kazalara gön
derilecek tohum ekme makine 
ve çapa makinelerinin işletil
mesi, bunların köylüye örnek 
olarak gösterilmesi, velhasıl 
hazirana kadar yapılacak bi
lumum pamuk işleri için ay
rıca tahsisat gönderilmiştir. 
Bu para, yalnız pamuk işleri 
için yapılacak tetkik seyahat
lerine sarfedilecektir." 

Vekalet, tevziat ve ekim 
işleri hakkında sık-sık malu
mat verilmesini bildirmiştir. 

Gelecek 130 ton pamuk to
humu muhtelif kazalara şu 
suretle taksim edilmiştir: 

Bergama müstahsıllarına 25 
ton, Menemen'e 10, Dikili'ye, 
2 ton, Torbalı'ya 9 ton, Ba
yındıra 20 ton, Tire'ye 30 
ton, Ödemiş' e 1 ton, Kuşa
dasına 3 ton, lzmir merkez 
kazasına 30 tondur. 

----------------------
Zonguldak 

Tüneli büyük merasimle 
açıldı 

Zonguldak, 11 { A.A ) -
Zonguldak demiryolunun Zon
guldaki büyük tüneli bugün 
büyük merasimle açılmış ve 
candan tezahürat yapılmıştır. 

Önlerinde Halkevi bandosu
nun çaldığı milli marşlarla ve 
ellerinde bir dağı daha deldik 
vecizesile çok kalabalık işçi 
kütlesi sevinç heyecanları için
de Parti ve hükumeti ziyaret 
ederek Atatürk' e, Parti ve 
Cumhuriyet hükumetine min
net ve şükranlarını sunmuş
lardır. 

Bu münasebetle Halkevinde 
bir suvare verilecektir. 

Li Şandan, bundan 
Bizim bir~sabahçı arkadaş, 

çok enteressan serlevhalar aç
mağa başladı: 

Türkiye, Irak, İran, Afga
nistan arasında aktedilecek 
dörtler misakına, "Misakı ru
bai" diyor. Bizim bildiğimiz 
"Rubai,,, "kıt'a" mukabilinde 
edebiyatta ve manzum parça
lara verilen bir isimdir. Me
sela "Rubaiyatı Ömer Hayyam" 
gibi .. Saniyen "Misakı rubai" 
olmaz. Misakı murabba olur. 
Halta, o bile sakattır. "ittifakı 
murabba" daha me'nüstür. Ya
rın öbürgün, bu arkadaş, ru
baiyatı eyyam veya gazliyatı 
Sir Vilyam, yahud Hamasiyatı 
yamyam, diye birşeyler söyle
meğe kalkarsa, nazımda kul
landığımız tabirlerin yerine de, 
siyasi tabirleri ikame etmek 
lazımgelecektir ki, o takdirde, 
halimize bakıp bizzat kahka· 
halarla güleceğimize hiç şüphe 
yoktur. 

Gene bu serlevhanın altında 
şöyle bir serlevha daha var: 

"Türk-lran münasebatı tat

lıdır" 
Tatlı kelimesinin böyle bir 

yerde kullanılabileceğini ilk 
defa görüyorum. Maamafih ke
limeleri, cümleleri yapanlar, 
bizzat muharrirler, edip ve 
şairlerdir. Eğer, bu arkadaşı 
taklide kalkan olursa, şöyle 
serlevhalar görebileceksiniz: 

İtalyan • lngiliz münasebatı 
ekşimeğe başlamıştır. 

İtalya-Habeş n.es' elesi kok
muştur. 

Fransa-Almanya müzakere
leri ekşili, turşulu olarak geç
mektedir. 

Viyana hadisesi tuzlu, bi
berlidir. 

lngiltere'nin teslihatı, bol 
vitaminlidir. 

Alman teslihatı, hazmı bati 
bir madde gibi Avrupa' nın 
midesinde oturmuştur.. Ve-

Fransa t:1!a 
e : -, ım· -uııı Vaziyet salaha dot;ru Burgos'a sefir mi gön-

gidiyor. deriyor? 
Kudüs, 12 {A.A) - İngiliz Paris 11 (A.A) - Le Jour 

makamatı tarafından alınan gazesi Fransa hükumetinin bir Yarınki "il maclar 
şiddetli tedbirler neticesinde kaç haftadanberi Burgos'a bir ' 

- Yeni teşekkül eden Üçok asayiş tekrar tesis edilmiştir. sefir göndermek için Agrc· 
Yalnız şimal tarafı biraz ka- man almağa çalışmakta oldu- Spor, Doğan Spor, Yamanlar 
rışıktır. Burada geçen gün bir ğu haber verilmektedir. Gene- Spor ve Demirspor kulüpleri 
tedhişçi çetesi Nahra civarın- ral Franko bu ane kadar Ag· önümüzdeki pazar günü Al· 
d k K b sancak sahasında karşılaşa· a ain afar Ta arda yer· reman vermekten imtina eyle· 
leşen Yahudi'Jere taarruz ede· miştir. caklardır. 
rek bir çiftlik sahibini ağır Hali hazırda Fransa'nın Bur- Saat 14 te Demirspor ile 
surette yaralamışlardır. gos ile yarı resmi münasebat Doğanspor oynıyacaktır. 

Zabıta bir Yahudi kasaba- tesis etmek hususundaki me- Saat 16 da Yamanlarspor 
sına taarruz etmek istiyen bir saisine Londra yolu ile devam ile Üçokspor karşılaşacak· 
çeteyi tenkil etmiştir. edilmektedir. lardır. 

u l d Demirspor-Doğanspor na-
cı ani ya an ı ya? Sosyalist kon- çını idareye Bay Mustafa, Bay 

Viyana, 11 (A.A) - Maca- gresi ÜÇ karar verdi. Mustafa Şenkal, Bay Kadri. 
ristan'daki vaziyet Avusturya- Yamanlarspor-Üçokspor ma-
d k. it t t ft 1 Londra, 12 (A.A) - Bey-a ı sa ana ara ar arı me- çını idareye ise Bay Sabri, 
hafilini telaşa düşürmüştür. nelmilel sosyalist kongresi dün Bay Ahmed Ôzgirgin, Bay 
Bu mahafilin naşiri efkarı olan toplantılarına nihayet vermiş Şahap. 
De Oestercher bilhassa di· ve ispanya mes' eleleri hakkın- Hakem komitesince memur 
yor ki: da üç karar sureti kabul et- edilmişlerdir. Oyuncuları fud-

Bir takım politikacılar Al- miştir. Birinci karar sureti dün- bol ajanı davet edecektir. Ta-
man parası ile mevkiini ele yanın bugün fspanya'ya faşist kımları da fudbol antrenörü 
almağa teşvik edilmişlerdir. Almanya ve halya tarafından ve futbol menejeri Alaettin ve 
Eğer hükumet darbesi mu- taammüden yapılan bir teca- ajan yapcaklardır. 
vaffak olmuş olsaydı Buda- vüz karşısmda bulunduğunu ve Futbol ajanlığınca aşağıdaki 
peşte ile Berfin Avusturya'yı lspanyol milletinin bugün yal-

oyuncular bu haftaki maçları 
megene içine sokmuş olacak- nız bir dahili harp yapmayıp 
lardı. çağrılmışlardır: 

ayni zamanda milletin varlığım Üçok'dan: Nejat, Hilmi, Ali, 
Fransa aleyhine da müdafaa eylemekte buıun-

1 Fuad, Ziya, Cemil, Enver, 
kıyam duğunu bildirmektedir. ki işçi ~ 

Şükrü, Mazhar, Mustafa, Adil, 

1 b ı 12 (H .) enternasyonali de ademi mü- Kemal, Saı'd, llyas, Basri, 
stan u • ususı - dahale komitesi tarafından 

Tunus'tan buraya gelen ha· Hakkı, Namık, Necdet, Saim. 
alınan tedbirlerin müessir ola-

berlere göre oradaki yerli I Doğan spor' dan : Mahmut, 
Arab'lar, ecnebi bir devletin bileceğine kani değildir. span· Fikret, Adnan, Şeref, Fethi, 

1 yol mes' elesinin halli ve sul-
tahriki yüzünden Fransa a ey- Zihni, İsmail, Nurullah, Selim, 
hine isyana başlamışlardır. hun yeniden tesisi için meşru l fan Reşad Halid Fuad 

İspanyol hükumetinin hertürlü r ' ' ' ' 
Fransa hükumeti, isyana mani Mehmed, Ömer, Yusuf, Ab-
olabilmek için tedbirler al- malzemeyi tedarikini meneden dullah, Abbas, Hakkı. 

tedbirleri kaldırmak lazımdır. 
mıştır. ] Yamanlar spor kadrosunu 

kinci karar sureti dünya Paris, 12 (A.A) - Tunus'ta kendisi yaparak sahaya çıka-
c b l Ah efkarı umumiyesini mes' elenin e e i yos'ta yerliler silo· caktır. Demirspor da keza 

esasından haberdar etmek lara ve kumaş depolarına hü- kadrosunu kendisi yapacaktır. 
cum ederek yağma etmişlerdir. maksadile bir beynelmilel Is- dl 

Polis müdahale ederek 40 panya halitası tesisini derpiş Manisa-Turgu U 
k. . . k f etmektedir. arasında maç ışıyı tev i etmiştir. 

Ücüncü karar sureti ise Is-
.Dolandırıcılık y apan Turgudlu, 10 (ANADOLU) 

panya başvekili B. Largo Ka- _ Manisa Halkevinin koydu-
konsolos ballero'ya bir telgraf çekilerek 

ğu kupa maçlarına vilayet 
Brüksel, 12 (Radyo) bütün işçi ve sosyalist kuvvet- I d ._ 

lerin ispanya Cumhuriyeti le- dahilindeki kaza ar a iştiraK 
Dolandırıcık ve sahtekarlık edecektir. 
töhmetile tevkif edilmiş olan hindeki harekete müessir su-
elmas tüccarı Adler, Belçika rette iştirak için sderber edi- Bu sebeble martın ondördün-

Kudüs'te 

hükumetinin Hondoras hüku- leceğinin kendisine bildirilmesi cü pazar günü Turgudlu Hal-
saire.. * "'* _. k b k k hakkındadır. kevi spor şubesinin fudbol meti nezdinne i sa ı onso-

Bizim kulüplerin birleştiril- kolu da bu maçlara iştirak 
losu idi. Bu adam, konsolos t T R •b t mesi, tam yerinde bir iş oldu. v on l en rop edecek ve buradan Manisaya 

1 iken de böyle hareketlerde 
Sevinen sevinene . Amma, bazı Kralı bu sefer başka bir cemmigafir halinde gidile-

b bulunduğu için azledilm.şti. 
sporcular, bu arada azı eski tUrlU sel3mladı. cektir. 

kap kacakları yuvarlıyarak, bir lk':tırsa, bunlar,: spor :mm:.· Londra, 12 (A.A) - Von Fiat müesseselerinde 
gürültü çıkarmaktan geri kal- ne gençlik namırıa bu yüksek Ribentrop dün Buckingham 
mıyorlar .. Köşede, bucakta: alakayı gösteriyorlar .. Yalan!. sarayında Altıncı Jorj tara· bir senelik faaliyet 

- Yahu - diyorlar- bizim Ömürlerinde bir defa spor fından kabul edildiği zaman Roma, 12 (Radyo) - Fiat 
formayı neden almadılar?. İs- yapmamışlardır. Anlamazlar Kralı Nazi selamı ile selam- müesseseleri 1935 • 1936 se-
mimiz kalsa olmaz mıydı? da .. Onlar, geçen yıllarda kendi lamamıştır. Evelki kabul resim- nesi plançosunu neşretmiştir. 

Başkaları da çocukların yo- kulüpleri içinde ortalığı karış- lerinde bulunmuş olan sefir- Fiat müesseselerinde 50,000 
lunu bekleyip; tırmak isterlerdi. Şimdi de ku· lerin intizarı hilafına olarak amele çalıştığı anlaşılmıştır. 

- Artık, her zaman birinci Iüpleri arasında dolaşıyorlar. Alman sefiri Saint James sa- Bu miktar bir sene evvele na-
takımda oynayamıyacaksın, ba- Sinek küçük bir haşeredir, fa. rayının teşrifatına riayet ede- zaran 5,000 fazladır. 
zan ihtiyatta kalacaksın? kat mideyi bozar mı, bozar.. rek diğer arkadaşları gibi hü- Müesseselerin bir senelik 

Diyerek fesad tezgahında Çat, deyip vurmalıdır. kümdarın önünde eğilmekle mamulatı 51,000 otomobil ve 
habire mekik dokuyorlar. Bana Çimdik iktifa etmiştir. kamyondur. 
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Fırtına Ali 

BUyUk Korsan Romanı ... - .. - ... J 
. 93. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

lurk korsanı yok mu? 
- Ali, Fırtına Ali mi? 
- Evet, ondan intikam al-

ll'ııya geldik. Yunan sularının 
~tslanları, Türk sularına girip 
~nun bağrım ateşe vermesini 
R~ bilirler.. Bunu kendisine 
0stereceğiz. 

lll - Denizde çarpışmıyacak-
1Yız? 

.. - Şimdilik hayır!.. . Şu ışığı 
Rorüyor musunuz?. 

- Evet kaptan! 
t - işte bu ışık, bizim 1şık-
ır a·. k d · ızım ar ·a aşın ışığı. 

- Bizim ar!--,.J-ş-:1 mı? 

Tayfalar hayretle biribirine 
baktılar. Bu sözden bir şey 
anlamamışlardı: 

- Evet, bizim Petro, şimdi 
orada bulunuyor. 

- Petro öyle mi?. Hayret 
kaptan, hayret!. S,!n bizi tes· 
hir ediyorsun!. 

- Burada uzun boylu bir 
şey yapacak değiliz. Sizin de 
tanıdığınız bir Türk kızını alıp 
çıkacağız ve Fırtına Ali, şüp
hesiz bizi takibe çıkacak .. Tıpkı 
eskiden olduğu gibi.. Babam 
mağliib oldu, fakat ben ... Size 
güveniyorum arkadaşlar!. .. 

Tayfalar " Hurraaa " diye 
bağrışblar ve istavroz çıkar

dılar: 
- Emret kaptan!. 
- Herkes çabuk silahlansın, 

sahile yaklaşacağız .. 
Tayfalar, çil yavrusu gibi 

dağıldılar .. Gemi de ağır ağır, 
sahile doğru süzülmiye başladı. 

* * • 
Petro meyhaneden çıktıktan 

sonra derin bir düşünceye 
dalmıştı: 

- Acaba Mariya'nın gemi· 
si mi idi, değil mi? 

Bununun tecrübesi kolaydı. 
Ertesi gün nasıl olsa, bahçeye 
gidecekti. Gece, tepeye çıkar 
ve bir ateş yakabilirdi. Gemi 
sahile yanaşırsa, Mariya gel
miş, bekliyor demekti. O tak
dirde mesele kolaylaşıyor, de
mekti. Korktuğu yegane nokta, 

Zeliha'nın ertesi giin bahçeye 
gitmemesi idi. Fakat sabahle
yin, diğer bir uşağın kendi· 
sinden evel kalktığını duydu. 

- Mustafa, sen gitmiye
cek misin bahçeye? 

- Ne o, sen gidiyor musun? 
- Evet, akşamdan ağanın 

kızı emretmişti. Şimdi onunla 
beraber yola çıkıyorum .. 

Petro hiç seslenmedi. Fakat 
kalbi, göğsüne sığmıyordu. Se
vinci, tasavvurun fevkinde idi. 
Kendini zor tutuyordu. 

Uzun uzadıya plana hacet 
yoktu: 

O da gidecekti. Ve bu gece, 
açıklarda bekliyen gemiye, işa
retini verecekti .. Onların, aşağı 
yukarı karaya nereden çıka

bileceklerini tahmin ediyordu. 
Kendisi sahilde bulunacak, 
onlarla birleşecek ve bahçe 

kulesini basacaktı. 
Zeliha'nın kurtulmasına im

kan yoktu. Çünkü hiç olmazsa 
on beş tayfa ile hücum edile
cekti. Osman reisin bahçesi
nin etrafında başka kimselerin 
bahçesi de yoktu. Yani bas-
kının işitilmesi ve imdada ge
linmesi ihtimali yoktu. Kolla
rını sallıya sallıya, baskını ve-
rel ilirdi.. Osman reis kızı ile 
birlikte kulenin üst kısmında 
yatıyordu. Uşaklar kuleye mut-
tasıl, ayrı bir binada yatıp 
kalkıyorlardı .. Petro, yabancı 
olmadığı için bu kısma rahatça 
girebilir ve kapıyı açardı. Tay
falar da ansızın içeriye girince, 
hepsini kıskıvrak bağlar ve 
meseleyi hallederlerdi. 

Ondan sonra ağaya ve kı
zına sıra gelirdi ki, Petro, bu· 
nu gayet kolay görüyordu .. 

Çünkü ağanın bir tabiab vardı: 
Güzel gecelerde, herkes uy· 

kuya vardıktan sonra, o dışa
rıya çıkar, mehtapta dolaşır, 

sahile kadar iner, kuşların ötü· 

şünü dinlerdi. Aşağı yukarı 
her gece, bunu yapmadan ra
hat edemez ve dönüşünde üç, 

dört saat kadar uyur, sonra 
sabah namazına kalka:- ve tek· 
rar yatardı.. Osman reisin, 
gezintiye çıktığı bu dakikalar
dan mükemmelen istifade edi
lebılirdi .. 

Petro, Zeliha'ya karşı ta~ı
dığı aşkın parlak bir safhaya 
gireceğini umuyordu. Zeliha'yı, 
resmen, Mariya' dan istiyecekti. 

Ve gördüğü işe mukabil, el
bete Mariya da kendisinden 
onu esirgemiyecekti .. 

- Sonu Var -



Bayan Hasene 
:1 ... • J • H Jk Nalan söylüyor. 
ŞKI Zmlr 8 a• -saıı3~~:a:t11;1et1e-

pınar' J nasıldı? 
~--------~ .... ---------

Tijrk seciyesini benimsemeleri 
ve bizim onlara bunu benim· 
setmcmiz bir mecburiyettirf .. 

F re_. ~ah·si palikıp-yalan. 
Bu mecburiyet hiçbir zaman 

Türk siyaıetinin kendine his 
doatlujıma, yakınlığına, sa· 
mimiyetine halel getirmez; 
yeter ki Musevi'ler, bu nok· 
tamn, bu mecburiyetin, kendi 
menfaatlerine çok uygun ol· 
dutunu görebilsin ve miinev· 
verJ~, Türk v•rlıtın• lcarıı· 
m.ayı, şuurlu bir vaıife işi 
yaparak, Mu~vi'Jikteki taassu· 
bu, ve, temessülü güçleştiren 
b1:11ünkü Jçtjmai ıµuadatı ara· 
If11nd~ ka.141rsmlF, b11 su· 
retle bizim ve keqdilerinin 
mecburiyetlerini kolay'4ştır· 
sınlarJ.. 

-,-------
Holkapınar'd"ki balıklar, fahişe 
kadınları görünce kaçarlarmıı! 

Tarihte Halkabpmar deni· 
len ıu bataklık, berbad yerin, 
ıu bir türlü hakandan gele· 
mediğimiz sahanın, eski gün· 
)erini bilir misiniz? 

Şimdi sivrisineklerin uçuş· 
tuğu o yer, vaktile denizdi 
ve asıl Halkapmar, tarihteki 
ismile Halkalıpınar, arkadaki 
sırtların dibinde idi. 

O tarihlerde bataklık yoktu 
ve ·Halkalı pınar" bir eğlence 
yeri idi. lzmir, zengin bir li· 
caret merk~zi olmakla tanın· 
mııta. Şehrin dağ kenarında 
hıriıtiya~lar oturuyordu. Li· 
man, her zaman gemilerle do· 
lu idi. Buna ayrıca temas ecle
cetim. 

Halkapınar suyunun çıktığı 
yer, bqtan qağı ağaçlıkb. 
Haftanın her gününde ekek· 
ler, zenginler, hıristiyanlar 
p...- civarındaki ağaçlann al· 
bn4a to,Planır, etlenirlerdi. 
Şarap menedilinciye kadar, 
bu sofralarda içki de bulu
nurdu. Genç mayhaneci çırak· 
lan röze çarpardı. 

En derli toplu seyahatna
melerden birini yazmış olan 
Evliya çelebi, lzmir'e relirken 
Ht.lkapJON"' dan reçiyormuş. 
Diyor ki: 

- Meğer burada bütün 1z
mir ayanı, lzmir molJası, efen· 
dileri vesaireleri ağaçlıklar~a 
ziyafet veriyorlarmış. Ben, at 
uşaklaıımla geçerken insan 
görüp beni de ziyafete davet 
ettiler. Ben de gittim, hepsile 
tamfbm. içlerinde eski dost· 
)arım da vardı. 

Halkapınar, tatlı tath akan 
bir sudur ki, bir kayadan çı· 
kar, dört tarafı cimenliktir. 
Gü~dır. Lilelerlc doludur. 
Ataçlık, ferah verici, ge zile. 
cek yerdir. 

Suyun kaynağında binlerce 
çeşid çeşid balıklar oynaşır. 
Amma, daima büyük insanla
nn gözü önünde bulunduktan 
için avlanmazlar. Onlar da 
oraya gelenlere yaldaşıp suda 
sı~rarlar, türlü ffirlü oyunlar 
ederler. Asla kaçmaz1ar. Elle
rinden ekme'k, et parçası alır

lar. Gayet munis balıklardır." 
Evliya çelebi, bundan sonra, 

gayet enteressan birşey an· 
labr: 

Haftada yalmz bir gün, çar· 
pmba günü, kadınlar da Hal· 
kapınar'a giderler ve eğlenir· 
)ermiş. Fakat onlar vanr 
varmaz, suda küçücük bir 
balığın bile nam ve nişanı 
kalmazmış. Bu kadınlar, ma
siyet sahibi kadınlarmış. 

Evlira Çelebi de: 
"- Acab mutalsamdır -di

yor- şehir ahalisinin söylediği 
eski Kıdıfa (Kadifekale) 1cra· 
)içesinin t.lsımır!...,, 

V-i, giiya bu balıklar tıl· 
11mll imiş ve kadınlann gel
diliai ıörür görmez kaçar, 
halbuki erkekler gelince, on
lara doatuk gösterirlermiş .. 

Evliya Çelebi, bunu anlat· 
bldaa t0ara şehrin tasvirine, 
tarilbae pçiyor. ~ ltizim eıki 

frenk mahallesi, o v.titler.de 
yüksekte kurulmuş olpıakla 
beraber, bundan 40-50 sene 
evvelki lzmir palikaryal.ğının 
bütün kabadayllığım yaşatırdı. 
Mesela; bir müsüiman, bir 
hıristiyana tokat vurunca he
men o civardaki kapıa, aıu· 
hafız ve bekçiler tarafından 
yakalanırdı. Doğruca hakime 
götürülür ve ağır surette tec· 
ziye edilirdi. Çünkü Türk bi· 
kimiyeti, tam bir adalet tesit 
etmiş olmakla beraber ticari 
mülahazalarla ve memlekete 
ecnebi rağbetini artıfmak için 
bu hususta hauastı. Fakat 
bazen tokatı atan Türk, pali
karyalar tarafından derhal 
yakalanır, hançerlenir veıra 
bojvlur, cesedi ortadan kay· 
bedilirdi. 

Evliya Çelebi'nin nazarı 

diklcatini celbeden di~r bir 
şey de olmupur: 

Genç, güzel meybasıeci çı· 
raldan ve kilise utaklan.. Bun· 
lar o kadar dilber imişler ki 
Evliya Çelebi ıöyle anlabyor: 

- Kim kaküllerin tarumar 
ettikte gör:en uoaldarm dahi 
akılları dilber kaküller gibi 
perişan olur. Ti bu mertebe 
m~de dilberanlan vardtr. 

Fakat, lzmir hakkında Ev· 
liya Çelebinin verdiği mali· 
mat daha wk mühimdir. Fır· 
sat bulduk~ bahsedeceğiz!. 

M. •"-
~---------~--------
V a.ziy.eti let-
kik ediyorlar •. 

Lizboo, 12 (Radyo)- Lon· 
dra •demi Qıidahale kqll)it..i 
müşahitleri Rortelciz toprakla· 
rına vasıl olm~ ve vaziyeti 
tetkike başlarnıJlardır. 

B. He~yo 
Her gUn biraz daha 

iyileşmekte 
Liyon., 12 (Radyo) - Bay 

Heryo'nun sıbhi vaziyeti iyi· 
leşmekteclir. Öksürük kesilmiş 
ve bronşit te zail olmak üze
redir. 
6tu~~tJ tfuiLuf Aakİ~P.;;h! 1 

den: 
Turgutlu'nun Al Bayrak ma· 

hallesinden S..-ı Ali kızı Ha
tice' nin koca,ı Turgutlu'nun 
ôz yurt mwll~sioden Ourmuı 
oğlu Mustafa aleyhine açtığı 
boşanma davasında müddei
aleyhin ikametgahı meçhul 
olduğu iade edilen davetiye 
vara~asınd&Jci miibaıir Y,8%1· 

sından anlqıJdıtından ~endi
sine ilanen tebliğat iaa edil· 
miı olduğu halde davete ica· 
bet etmediği cihetle şahitlerin 
dinlenmesine ve müddeialeybe 
ilinen gıyap karan teblitine 
karar vcrilmiı ve muhalceme 
31/31937 saat 14' d~ bırakıl
mıtbr. Müddei,leyhin mezkUı 
günde Turgutlu Hukuk bikim· 
liğine gelmesi aksi takdirde 
muhakemeye bbul edilmiye
rek g1yab,nda muhakeme icra 
edileceği müddeialeyhe teblit 
makamına kaill\ olnıak m.re 
ili11 olu11ur. 739 

Bu meselenin artık lafla, 
şununla, bununla tahakkukuna 
çalışmalc devri geç.mış, mut· 
lakıytt ve ciddiyet alması 
zamanı gelmiştir. Bu hareket 
te onlarda fiili bir intibah 
yolu açmazsa -hatta açsa bile 
alınan hıza tam ve devamlı ı 
bir kuvvet vermek için· ted· 
birlere muti~ gene devle~e 
başvurmak lazımdır!.. 

Gördük ki: Yalnız .. Vatan· 
dq if ürkçe konuşl,, vesair~ 
gibi ıeyler kifi gelQliyorl .. 

H~,,. #4ılaıa 

B"y, Sırırı 
F;krini söy.liiyoT: 

tebleri vesaireleri olmasına 
gelince, benim fikri~ce bütün 
bunların. Türkiye aıı:.hutiyeti 
içinde yeri yoktuı. Çünkü dev· 
let, kavan•n ve nizam,tı ile 
herkesin hakkını seyyanen dü· 
şünmüş, tahtı zımanü kefale
tine almıştır. Böyle bir ayn
lığın sebebleri hiç şüphesiz 
samimi bir çehre arzedemez. 

Me~eblerini de bu hususta 
çok mühim telakki ederim. 

Mesela ~ektebleri kapatsalar 
ve çoculdanoı bizim mekteb· 
lerimJze verseler, yakmhk da· 
ha ziyade artar.. Fikrimce, bu 
zaruretleri, kendi arzu ve ira· 
deleri ile karşılamalı, yani dev
lete it bırakmamalıdırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti ve hal· 
la, şimdi onlann idrak ve tak· 
dirlerinin harekete geçmesini 
bekliyor. Maamafih bunda, 
matlôb olan hassasiyeti gös
termedikleri takdirde, keyfiye· 
tin bir kanunla hallini istemek 
her Türk vatandaşının hakkıdır. 

Çünkü uırlardanberi müte· 
na'im olduklan bu toprağm 
bu kadar yüks~k ve kahr~man 
milletinin diljni konuımamak, 
onunla elele vermemek nan· 
körlüktür .. Benim söyliyecek· 
lerim bu kadar ... 

OzUm satltları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 
82 S. Ergin 11 75 14 
12 j. Taran ma. 11 11 
10 lnbi~f ida. 10 25 10 25 

104 Yekun 
418524 Eaki sat11 
418628 U. aatıı 

Zahir,e aata,ıarı 
Çu. Ginıi K. S. K. S. 

1306 Buğday 6 6 
70 Ton p. çeWr 3 50 3 SO 

2~~ 8. pamuk ~ 414 
1927 Ken. pala. 265 470 

............................... 15 

ntı menler,, anlaşma ı, 

bir anda tarihe karıştı 
~~--.------.... --~~---y Mussolini Tobruk'a vardı. Italy•'nın Pan .. 

telanra adasını tahkim etmek istemesi, ltal7a 
lngilte.e harbini tacil edecektir --·--göstermek istemiş olan bazı 

ecnebi mehafil ve pı:etelerinin 
bu tarzdaki mübalağalı iddi· 
alanna karşı bir nevi cevab 
teşkil edecektir. 

Pertinax' a göre, bu seyahat 
bir kuvvet nümayişidir ve uzun 
zamandanberi mukarrer olma· 
sına rağmen lngiltere'nin si· 
!ahlanma programına bir nevi 
mukabledir. 

Tobruk, 12 ( A.A) - Ha
vas ajansı bildiriyor: 

B. Muuolini'yi hamil olan 
Pola z1rhlısı yanında Gorizia, 

Zara ve Fiume kruvuöırleri 
olduğu halde Siracute önünde 
T,ento, Triste ve Polzano 
kruvazörlerine miilikt olm,ıtur, 
Bu birinci filo Amiral Umbel'9 
to'nun kumandaıı aıtmdadır. 
Manevralar öğleden JOU& CC9 

nupnta başlamışbr. 
Mukabil tarafta Romeo, Bor· 

nettin'in kumandası alb~ld 
ikinci filo vardır. (kinci filo 
hafif kruvazörlerden, kqif ve 

denizaltı gemilerinden vıe de. 
niz tayyarelerinden mürek-
keptir. 

Tayyare /ngiltere yeniden 
• 148 harp gemisi 

pıyangosu yaptırıyor 
- Başı 1 inci salıi/ede -
648 2422 34 78 12826 16429 - Bllfı 1 inci 1119/ada -

17120 18667 19984. 25043 25214 program muutaumaa tatbik eCleo 
26641 27020 27803 31559 31705 bilir ve edilecektir. ha,..ı içia 
3~480 32673 33928 34331 37310 lazım olan etyayı bulaca&ıs. l>olu-
39142 da ve babdak meı'uliyetledmisi 

1 OO lira kazanan No. lar karplıyabilmek i ıl kunetli bir 

3551 4792 7536 8978 9804 donanmamız olma: :~·.: 
12566 13649 14998 15169 16112 Okyanoı münakall eeiWigi 
19776 21408 22293 '>3453 24326 dinle hu, imparatorlapa 10aulols• 
25910 265i6 27536 ;8678 30622 Londra, 11 ( A.A ) - Ana 
32060 33025 34 731 36705 37332 ka~~ 67. re~e. brp 162 ~~le 

amırallik claıreıımn blldçe tahmıa-
39138 

Japonya 
Avrupa harbine 
karılJr&ıy,acak 

Tokyo. 12 (Radyo) - Ja· 
pon hariciye nazın Bay Sato, 
Alman-Japon misakmın, komi
temin menfi propagandaların· 
dan doğduğunu söylemiştir. 

Bay Sato: 
- Biz bir Avrupa harbine 

kanşmak niyetinde değiliz" 
demiştir. 

Tokyo, 11 (A.A) - Meb'u· 
san meclisinde harici siyase
tin müzakeresi sırasında hari
ciye nazın 8. Sato beyanatta 
bulunarak, Alman· Japon anlaş
masınm dünya ihtilalini istih· 
daf eden komintern emelleri· 
ne karşı mücadele için yapıl
dığını söylemiş ve demiştir ki: 

- Bu anlaşma japonyanın 
faşist blokuna iltihakmı tazam· 
mun etmez. Japonya bu an· 

lerini kabul etmiıtir. 

Grev Sona erdi 
Londra, 11 (A.A) - Derby

de kain Rolts·Royco tayyare 
fabrikJlan amelesinin grevi 
sona ermiştir. Ücretlerin ar• 
hnlması hakkında yakında mfi
zakerelere girişilecektir. 

Pariı'e ddrulO 
Paris, 12 (Radyo) - F-raua 

Yugoslavya kablosunun açılma 
merasiminde hazır buluaaa 
Fransa Posta ve Telgraf Na• 
zın Bay Rober Jardilye Paria' e 
dönmüştür. 

Liret 
Tekrar du,urUlec•k 
Belgrad, 12 (Radyo)- Ro

ma' dan gelen haberlere pr. 
ltalya hükumeti, yakında Li· 
ret kıymetini tekrar d~ 
cektir. 
~------~-- . 
laşmadan dolayı asla berh...,. 
bir Avrupa harbine süriilde-> 
nem ez. 

lzmir V akıfl;.. direktörlÜjüa• 
den: 

Vakfı No. Cinsi Mevkii Kıyme:ti 
Lira 

Maz. pazaryeri 525 Oda Bayramteri 700 
,, esnaf şeyhi 19/1,23 Ev Mekke yokuşu 3SO 

Mül. kasabalı halil 33 Ev Kırımlı •· 120 
Yukarda yazılı akarat peşin para ile ve açık artırma sureta

satılığa çıkarılmıştır. ihaleleri 22/3/937 pazartesi günü ... t 
onbeştedir. istekli olanlarm Vakıflar direktörlüğüne müracaat· 

ları ilan olunur. 2 7 12 22 595-"' 

lzmir Yün Mensucab 
Tt:ırk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş f abrikaf' 
Tarahndan mevsim dolaf1silc yeni çıkardığı kumqlar 

Saf lam Zarif Ve ucastl"' 



.~1Y~9n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AN~OCU 
Teşkilatı Esasi yed eki s.ı;mir Millt Emlak Müdürlü$ijndeq : 

değişiklik nasıl oldu? ~~; ~~·etpaşa M. makara S. ~5/1 taJi No.lı 45 metre M.L~; ~ 
-----

.Kamutayın bu celsesinde dikkate 66() ,, ,, ,, ,, ,, ,, 123 il ar~~· 49 20 

şayan miJ.zakereler aeçmiştir 667 3. CÜ Karataş 229 eski 249 taj No.lı 224 metre 67 20 
e· M. arsa. 

- 16 - eyyide iledir ki Teşkilatı Eaa- 668 Reşadiye müstecabi S. 44 eski No.lı 2550 metre 510 00 
karşısında bu vasıfların kanu. siye kanununa münafi alelade M. arsa. Nakit 
nun birinci maddesine ilavesi kanunlar çıkmasına mini olu- 669 Birinci kordonda drniz banyoları. Nakit ile. 4500 00 
doğru olmadığı için bu altı nabilir ve Teşkilatı Esasiye 670 Karş1yaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj 400 00 
umdenin ikinci maddeye ta· kanununun muayyen eşkal ha· No.lı 1600 metre M. arsa. Nakit ile. 
mamen sıralanmasını muvafık ricinde tadil ve tağyir edil· 671 Karşıyaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj No.h 37 50 
gördük, bu itibarla C Cümhu· mesinin önüne geçilir. Bu umu· müfrez 150 metre M. arsa. Nakit ile. 
riyetçi vasfını da bu maddede mi bir müeyyidedir. Bunun 672 1. ci Gaziler Sinekli C. 122 taj No.lı 160,85 metre 80 43 

· tekrarladık. Aksi takdirde bu haricinde cezai müeyyideler de M. arsa. 
ana prensiplerin yalnız beş vardır. Ceza kanununun son 673 " 11 " ,, 126 ,, 174,90 11 87 45 
maddesi, esas teşkilat kanu· tadil edilen 146 ıncı madde· 674 ,, ,, " ,, 128 ,, 111,15 ,, 55 58 
numuza geçmiş şeklinde bulu- sinin aldığı şekle göre, Teş- 675 " 11 ,, 11 120 ,, 205,90 ,, 102 95 
nacaktır ki bunun doğru ol· kilatı Esasiye kanununa mu· 676 " ,, it ,, 42 ,, 294,85 11 117 94 
mıyacağına kani olduk. (Doğ· halıf bazı hareketler ceza mu- 677 " ,, " 11 41 11 184,80 11 55 44 
ru sesleri.) eyyidesi altına girmiştir. O 678 " ,, 11 11 118 11 152,40 ,. 76 20 

GL. Refet Bele (lstanbul)- maddede gösterilen şerait al· 679 ,, " 11 11 132 ,, 249,30 1t 124 65 
Kürsü alışkanlığını kaybetmek- tında yapılan hareketler ceza 680 11 11 " ,, 39 ,, 106,35 ,, 31 91 
likim dolayısile demin arze· müeyyidesi altındadır. Ya bu 681 " 11 " 11 130 ,, 129,86 ,, 64 9.'~ 
dilecek birşeyi unuttum. Fa- şerait tamamen tahakkuk ede· 682 2. ci Tepecik Beşaret s. 9 ,, 103,36 11 82 69 
bt hu maddeden istifade mezse, ne olacak? Yani Ceza 683 " ,, ,, 37/8,37/ 10 ,, 77,47 ,, 39 00 
ederek bunu da söyHyeceğim. kanunıı malum olduğu veçhile, 684 " ,, 11 11 37/3 ,, 146,82 11 73 50 
Esasen temas edeceğim en kıyas yolile tatbik olunamıyan 685 ,, ,, " ,, 37122 ,, 47 " 23 50 
mühim şey de bu idi. Dev- kanunlardn. Bu kanunun gös· 686 " ,, ,, " 27125 11 88,75 ,, 44 38 
letçilik ve aksamı olmak üzere terdiği bütün şerait tahakkuk 687 ,, ,. ,, ,, 39 ,, 64 ,, 32 00 
<!iğer beş umde maddeye etmelidir ki 0 hadise ve 0 ' 688 " ,, 11 11 37 /9 ,, 48, 25 ,, 24 50 
ilave ediliyor. Bunların teyid faaliyet cürüm olsun. O tahak· 689 ,, " " ,. 37 /20 ,, 50 ,, 25 00 
kuvveti nedir? kuk etmezse ne olacaktır? O 690 ,, 11 ,, ,, 37/7 ,, 90,80 ,, 45 50 

Arkadaşlar pek iyi izah takdirde vaziyet, kendi kana· 691 " " ,, ,, 37,24 ,, 83,67 11 41 84 
-ettiler; bundan sonra hüku- atımca şöyle tedkik edilme- 692 Pınarbaşı Ulu yol mevkiinde bahçe müfrez harap 75 00 
metin programı Devlete mal lidir: Teşkilatı Esasiye kanu· bağ ve içinde 11 büyük 14 küçük zeytin 2 armut 
edilecektir. Fakat şimdiye ka- nunun bütün maddeleri cezai bir badem ağacı vardır. • 
dar, Devlete maledilen bu müeyyide altında değildir. 693 Hasan hoca hırdavatçılar 39 eski 31 taj No.lı ah· 125 00 
umdeden yalnız bir tanesi Amma bu kanunun muta ol- şap dükkanın 20 de 9 hissesi taviz ve icare be-
vardı: Cümhuriyetçilik. Onun ması da lazımdır. O halde delleri de müşteriye ait olmak şartile ve nakit olarak 
da bir müeyyidesi mevcuttu. Devlet, Hükumet bu kanuna Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile 
En son maddenin son fıkrası: aykırı olan bütün faaliyetlerı yazılı olanlardan madası bedeli 2 ci tertip tasfiye vesikası ile 
102 inci madde olan bu son menetmek) salahiyetini haizdir. ödenmek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. 
madde, işbu kanunun, şekli, Şu halde, benim şahsi kana- ihalesi 25/3/937 perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli 
Devletin Cumhuriyet olduğuna atıma göre, Teşkilatı Esasiye Emlak müdürlüğüne müracaatları. 771 
dair olan, birinci maddesinin kanununun tamamını veya bir •ı d • • •• • d 
tadili ve tağyiri için bir SU· k1smın1 tağyir, tebdil veya il· J aımı encumenın en; 
retle teklif dahi edilemez, der. gaya ve bu kanunla teşekkül Açık eksiltmey konulan ış : Fuarda yaptırılacak vilayet evi 
Yarın bir liberal, ekonomik etmiş olan Büyük Millet Mec· 

\'e siyasi herhangi bir liberal lisini iskata veya vazifesinı 
Çıkıp bunun üzerinde propa· yapmaktan men'e cebren te· 

Keşif tutarı 
Bu işe ait evrak, şartname· 
ler aşağıda gösterilmiştir. : 

yapısı. 

(9958) lira (93) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi. 

Sayfa~ 

il daimi encümenİnllen 
25987 lira 39 kuruş keşif tutarı ile we kapalı zarf usulü jl~ 

eksiltmesi ilan edilmiş olan Dikili-Ayvalık yolunun yapı!tı ek: 
siltmesine istekli çıkmadığından 2490 sayılı yasanın 40 ıneı 
maddeı>i gereğince bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi uıatıl: 
dığından isteklilerin lzmir ili daimi encijmeninin toplantısı 
olan pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye ~adfr 

. başvurmaları ilan olunur. 742 

Emlak ve eytam bankası idar 
meclisinden: 

• 

29-3-937 pazartesi günü saat onbirde alelade olarak içtim• 
edecek olan umumi hey' etimiz müıakerat ruznamesinin üçüncü 
maddesindeki [idare meclisinin ibrası] cümlesinden sonra: 
[Hazinenin devrettiği emlakin hazineye itası lazımgelen idare 
hesabı hariçtir] cümlesinin ilavesi ve yedinci madde olarak ta: 
(Hazinenin devrettiği emlakin idaresi münasehetile ihtiyar olu. 
nan masraflardan hangilerinin doğrudan doğruya hazineye ve 
hangilerinin bankaya ait olacağı ve bu masraf ve hizmet mu· 
kabili bankaya verilecek komisyon miktarının tesbiti veya bu 
hususu hazine ile müzakere ve intaç etmek üzere meclisi ida· 
reye selahiyet itası] maddesinin ilavesi, sermayemizin yüzde 
onundan fazlasına sahip olan Maliye Vekaletinin, Ticaret ka. 
nununun 368 inci maddesine istinaden vaki tahriri talepleri 
üzerine ilan olunur. 754 

T. Z. B. Milas sandığından: 
2836 sayılı tarım kredi kooperatifleri kanununa uygun olarak 
meydana getirilmiş olan buçsuz ve zencirleme soravlı 719 
No. lı Milas Tarım kredi kooperatifinin kuruluşu Ekonomi 
Bakanlığınca kabul edilmiş ve noterlikçede tescili yapılmış 
olduğundan sosyetenin resmen işe başladığı ilan olunur. 737 -

-

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. K. sat. al. . ko. rs. den: 
1 Seherine biçilen ederi 330 kuruş 10000 tane kilim 

2 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 165 kuruşa almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V: saf. al. 
ko; nuna gelmeleri. 

3 - Tahmin bedeli 33000 lira olup muvakkat teminat 
parası 2475 liradır. 

4 - ihalesi 15 131 937 pazartesi günü saat 15 te M. M. 
V. sat. al. ko. da yapılanaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Tic?'"et odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
sikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. 27 5 10 13 542 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 92300 lira olan 10,000 ton Rekenpoze kömürü 22 tanda yapamaz mı? (Yapa- şebbüs edenler Ceza kanunu· 
lrıaz sesleri.) nun bu müeyyidesi altına gir· 

Teşkilatı Esasiye kanunun- .diği gibi, kanunun ikinci fık· 
daki bu maddeden tadil ve rasmda da, bu hareketleri neş· 
\ttyiri için taraftar tedarikine riyat suretinde meydanlarda 
tllışmaz mı? Nasıl ki biz bu- halkı toplıyarak tahrik etmek 
tiin Teşkilatı Esasiyenin bu suretile başkalarını bu hare· 
illaddesinin tadil ve tağyirini ketleri yapmağa teşvik eden· 
teklif ettik. Fakat bugün hiç ler de ayni ceza müeyyidesi 
birimiz çıkıp dn Cumhuriyetin altındadır. Bir de bundan ma
tdilini teklif edemezdik. Eğer ada 171 inci maddede bu iş
b~r kimse diğer beş umdenin leri yapmak için olan ittifak 

B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri 

Mart 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de kapalı 
genel zarf usulile alınacaktır. 

~yle bir müeyyidesi yoktur halini derpiş ederken o vazi· 
dıye bu hususta elinde silah yette de oldukça ağır bir hü· 
?lırak kuvvetle işe girişmek küm vardır. Bunun haricinde 
'&terse bunu kanun, bu cü- cezai müeyyideyi haiz olmıyan 
~inden dolayı yakasından ya- hareketler bizatihi Teşkilatı 
~ lar, tedib ve tecziye eder. Esasiyenin müeyyidesi altında 
k lkat doğrudan doğruya ikna olmak dolayısile, Hükumet ta· 
llVvetile yaparsa buna mani rafından menedilmek iktiza 
~labilecek miyiz? Fakat bun· eder. 
it Cumhuriyetin yanında di- BAŞKAN - Bay Şükrü 

0 
tr bir umde olarak bulunursa Yaş'ın takririn izi reye arzede· 

~· laman bunun aleyhinde yim mi?. 
~tt&se bir teklifte bulunamaz. Şükrü Yaşın (Çanakkale)-
t~~n olduğu gibi kalırsa, Evet. 
k arı hazırlamak hakkına her- T. B. M. M. yüksek reisliğine 
bts malik olur. Binaenaleyh Teşkilatı Esasiye kanununun 
d~ meseleyi Fırkanın nazarı birinci maddesinde ( Tükiye 

ı katine arzederim. Devleti bir Cumhuriyettir ) 
l Ali Riza Türel (Konya) - denmesine ve işbu maddenin 
~~~~ilatı Esasiye kanunundaki tadil ve tağyirinin hiçbir su· 
l urnıerin müeyyidesi gene retle teklif dahi edilmiyeceği 
l~~~~lat~. Esasiye. kan.ununun mezkur kanunun 102 inci mad· 
qb Uncu maddesındekı umumi desinde zikrolunmasına binaen 
~ta hükmüdür. artık tadili teklif olunan mad· 

tt eeep Peker (Kütahya) - dede: Türkiye Devleti Cum· 
~~· k~nunu da var. huriyetcidir demeye lüzum 

ıo3 ~. Rı~a Türel (Devamla)- yoktur. Çükü Cumhuriyetin 
b11 k Unc;u madde mucibince en birinci ve en esaslı vasfı 
~i~b"anunun hiçbir maddesi Cumhuriyetci olmakdır. 
i~"ı 1~ scbcb ve bahane ile Maddenin aşağıda yazılı şe· 
~İc:b· Veya tadil olunamaz. kilde zazılmasını teklif eylerim. 
ıc_,. ır kanun Teşkilatı esasiye 5 121 937 Çanakkale 
~h~una münafi olamaz. Bu Şükrü Y ~n 

llladdesiair ve bu mü· - Dnom •d•c•k -

İstekliler 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 
G - Keşif ve plan. 
Bu şartname ve evrakları bayın
dırlık direktörlüğünde görüp İn· 
celeye bilirler. 

Muvakkat teminatı 5865 lira olup şartnamesi 461 - 5 kuruş 
mukabilinde komisyondan her gün verilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tek· 
lif mektuplarını en geç 22 Mart 937 Pazartesi günü saat on 
uçe kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek teklif 
mektuplarının kabul edilmiyeceği. 6 11 16 21 Eksiltmenin yapılacağı 

yer tarih, gün ve saati : 29 mart 937 pazartesi günü sa- -
at 11 de il daimi encümeninde. Torbalı Tapu Dairesinden: Ali oğlu Mahmut ile çevrili 

Kara kuyu köy cıvarında 12 dönüm miktarında tarla 
Eksiltmeye girebilmek ıçın 
gereken belgeler Müteahhitlik ve ticaret odası doğusd Ahmetçe yetimleri ha· ile Çakal tepe mevkiinde do· 

tısı deli Ahmet iken şimdi X-usu Kurt oğlu Halil oğlu 

Muvakkat teminat 
belgeleri. 

1 

ıs 
: (747) lira. 743 ~üleyman kuzeyi koca Veli Mehmet veresesi batısı yol, 

en şimdi Konyalı Hasan gü- kuzeyi Zorlu kızı Emine gü· 
Jzmİr kadastro komisyODUD•I 

0
neyi Mustafa paşa iken şimdi sınan ile çevrili 4596 metre neyi Kurt oğlu Hasan Ali 

dan: murabbaı tarla Araplı Hacı veresesi ile çevrili 15 dönüm 
Hüseyin evlatları Musa ve pa- tarla Kurt oğlu Hüseyin'in 

Şimali karakapı şarkı Gerenlik caddesi cenubu kadifekalesi 
ve hava sokağı garbı Hacı Ali efendi caddesi ve işçi sokağı 
ile mahdud ballıkuyu mahallesinde bulunan gayri menkullerin 
kadastrosuna başlanmıştır. 

Bu mahalle içinde gayri menkul malları veya gayri menkul mal
lar üzerinde ayni hakları bulunanlar onbeş günden sonra bir haf
ta içinde bu mahallede bulunacak kadastro postalarına müra
caatla beyanname almaları ve bunları aldıktan sonra doldurub 
veya posta memurlarına doldurtub en çok bir ay içinde tek· 
rar postalara tapu senedi nüfus kağıdı veya sair vesikaları da 
göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayri menkul mallarla 
bunlar üzetindeki ayni haklar 2613 sayılı kanunun 20 inci 
maddesinin C fıkrası mucibince vukuf erbabından alınacak 
malumata istinaden tahdit ve tesbit edileceği ve mahallelerde 
gayri menkul veya gayri menkul mallar üzerinde ayni hakları 
bulunan kimselerin malumu olmak üzere ilan olunur. 746 

Açık eksiltme ilanı 
Me emen urbaylığından 
Çarşı dahilinde 1237 metre murabbaı sahada 2539 lira 14 

kuruş keşifli parke döşenmesi işi müteahhidin mukavelename 
hükümlerine ademi riyasetinden feshedilerek ayni şerait altın
da yeniden münakasaya vazedilmiş old1Jğundan taliplerin ihale 
günü olan 25/3/937 perşembe günü saat 15 de be diyeye 
müracaatları ilan olunur. 738 

şa ve fsmail ve Mahmut fera· babasından intikalen 40 yıl· 
ğmdan Şubat 304 t. ve 169 danberi bila sened tasarrufun· 
No. ile Süleyman oğlu Zeybek da iken vefatile veresesi na· 
Mustafa'nın tasarrufunda olup 
Şubat 304 T. ve 169 No. da 
tarlanın evsafı ve Maliki yazılı 
olmadığından 1515 No. lu ka· 
nuna tevfikan 304 tarihinden
beri Zeybek Mustafa'nın bila 
senet tasarrufunda olduğundan 
namına yeniden tescilini ihti
yar heyet ilmühabcrlerile ve 
esas kayıt suretile istemı!ktedir . 
23/3/937 gününde işin tahkiki 
ıçın mahalline gidileceğinden 

alaka veya her hangi bir hak 
iddia eden varsa 1 O gün içinde 
Torbalı Tapu dairesine baş 
vurmaları. 745 

Torbalı Tapu Memurluğun
dan: 

Dirrnil köyünün yaren tepe 
mevkiinde doğusu Sarı Hüsc
yın batısı yol kuzeyi muhacir 
Ahmet veresesi züneyi Hasan 

mına yeniden tescilini ihtiyar 

heyeti ilmühaberile istemekte· 

dir. 24/3/937 gününde işin 

tedkiıe ve tahkiki için mahal-

line gidileceğinden alakası 

veya herhangi bir hak iddia 

eden vars" 1 O gün içinde 
Torbalı Tapu ddiresine baş 

vurmaları. 744 • En iyi fotoğraf malz,mesi 

Bafdurak • Emirler 
çarı ısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

nde bulunur. 
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VEÇ için yük alacaktır. FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 

il daimi encümeninden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 
Bu İşe ait evrak ve şartlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacı yer ta· 
rih ve gün ve saati 

B~rgama ilim evinin bakiyei jp• 

şaatı. 

(6668) lira (55) kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 1 
E - Bayındırlık işleri geııe 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 
G - Keşif ve plan. • 
Bu şartname ve evrakları baY~11• 
dırlık direktörlüğünde görÜP 

111 

celeyebilirler. 

tl 
29 mart 937 pazartesi saat 
de il daimi encümeninde. 


