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Bay Mussolini, 
aleminin 

İngiliz kabinesi 
Gazeteler İngiliz başvekili Bay 

Bald\•in'in önümüzdeki mayıs içinde 
kralın taç giyme merasimiııden 

eoıırn istifa ederek siyaset bayatın• 
Jan çekileceğini lınber veriyorlar. 

Bu haber ne dercce)C kad:ır 

doğrudur ve ne dereceye k:ıdar 

tahakkuk edecektir bilmiyorum, fa. 
kat her halde yeni Lir ~haber <l<'ğil .. 

Umumi harbe gelinciyc kadar 
A nupa 'da en dc,·unılı hükumetlere 
İngiltere'de tesadiir olunurdu. İk· 
tidar me,kiine selen bir devlet 
aclıırnı diğer rueoılekctl~·rde olduğu 
gibi üç beş a)· kalmaz, vazifesini 
genelerce muhnrazo eclrr \'C kabili· 
yeti nisbetindc ciddi hizmetler gö· 
rürdü. Bir nıüdılcttir hu uzun 
ömürlü kabinelerden Jngiliz'lere 
de bezginlik. gelmiye başlıımı, oln· 
cıık ki hükumeti sık sık değiştir

meseler bile onun değiecceği ri· 
\'ayetini ortaya atarak onunla avun· 
maya çalışıyorlar. 

İktidar mevkiinc geldiği gün· 
dtıılıcri l\listcr (Bulıhin) in istifa 
edeceği, yerini şu ''eyn bu zata 
terkedeccği haberlerini ikide bir 
muntazaman, muttarıdan dinliyoruz. 
l~te hu arkası bir türlü kesilmek 
bilmiyen i tifa rİ\'ayctJerinden do• 
lnyıdır ki insan bu defaki haberi 
de tercddüdle kar§Jluınnktan kendi· 

ini alamıyor. 
Vakıa önümilzcleki mayıs için· 

de yeni İngiliz kralı Sn Mnjeste 
Jorj VI muhteşem mera im ile 
krallık tacım buşına giyecek. Bu 
mera imi müteakıb başvekilin yeni 
krala lıütün lrnlıinenin istifasını 
' 'erme 1, ynni kendisini memleketin 
saltanat me\•kiinc re.men çıktığı 
dakik:ıda dilediği silıi "haş,·ekil,, 
intibah etmekte rlıc t lnraknıası 
lngilter.e'de ötedenbcri riayet cdi· 
len bir nnııne icabıdır. Faknt hu, 
nleliıde Lir nıera iuı meselesinden 
başkn birşey değildir. Çünkü lngil· 
terc·de cari olan meşruti) el an'ane· 
lerine ı;ore memleketin ekseriyetine 
i tinad eden fırkanın lideri bnşvc· 
kuleli dcruhdo eder. Memlekette 
ekseriyeti teşkil eden fırka ise 
ıoilli illihad grubunu dnbil -0laıı 
muhnfazakfirl:ırdır ve onlnrın lideri 
de şimdiki La~ \'ckildir. Şu halde 
~er dahn evci ruuhnfnzakfir fırkn 
teşkilliunda bir tche<ltlül olmazsa 
Bay (Bnld,·in) gene iktidar me,ki· 
iade knlacnk demektir. 

llnlLuki gelen haherlcr daha 
Ln~ka enrnlıntlarla mahmul lıulu· 
nu) or. l\lesclCi Mister (Oaldvinj in 
istifa ederek eiyn i ha) attıın çeki· 
lcceği, yeriuc şimdiki hazine nazın 
Mi ter (Nevi! Çcmberlnyn) ın ı;eçc· 
ceği, Lord (Jlnlifoks) m ,.e daha 
lıir iki nazırın yerlerini bıışkalannn 
terkcdecekleri, lıükıiınetin siyase· 
tinde olmasa bile knhincde esa lı 
bir deği~iklik yapılacağı söyleniyor. 

Mister Iluld \İn bugüu İngiltc· 
re'de orta kun·ette bir dcl'let ada· 
nıı, fakat çok temiz ecciycli, çok 
nnruu lu ve çok: dürü t Lir insan 

Hamdi Nüzhet Çançar 
-- Sonu 2 inci sahifede -

'T'. bl b'-' rpk --d. . . l l lstanbul, 13 (Hususi)- Talebe :ile polis arasında çarpışmalar .fo 
J ra usgar aa L en ısını s am Hatay'da Arab'lar arasın- d p - u. ofislerden yaralananlar var 
hamisi dive ifan- etmiştir da Türk'lere karşı gizli 

'J ' gizli tertibat alındığı ve 

inhisarlar vekili B. Rana 
1stnnbul, 13 (llu~usi ıııulıubi· 

rimizden) - 1stanbul'ıla gümrük 
ve inhisarlar \'aridntı hakkında 
tetkikler yapan Gümrük ve İnhi· 
11rlar Yek.ili Bay Ali Rana, bugün 

Ankara'ya gitmiıtir. 

----··· .. ·---Gelecek hafta 
pazar günüdür .. 

Kubiliıy ihtifali önümüzdeki 
pa:r.nr günü Mcneınen'de Kubilay 
' 'c arkndıışlan bekçi Şe\•ki \·e 
Hn an namlanna dikilen iibide 
önfinde yapılacaktır. İhtifal için 
zengin bir program hazırlanmak· 
tndır. Jhtifale İ:ımir'den gidecek 
olanlar için hususi trenler tahrik 
edilecek Ye nyrıea otobüs seyri 
seferleri de temin olunacaktır. 

Civar \'İlliyetlcrlc kazalardan da 
heyetler gtlecektir. 1zmir'den tren
le gidecek olnnlnr öğleden 6onra 
Dasınancden hareket edecek tren· 
lerle gideceklerdir. 

--------------------'--

cihaddan bahsedi/mt: ğe baş 
landığ1. söyleniyor. 

Hatag Türk' feri, Arab
i arın bu şekildeki faali
yetlerine zerre kadar kıy
met vermemektedirler. 

\.. _..) 

Manisa'da 
Kızılay kongresi 

toplandı 
Manisa, 12 (Hususi) - Kı

zılay yıllık toplantısını iki gün 
evel Halkevi salonunda yap· 
mış ve ilbay Dr. B. Lütfi Kır· 
dnr da bu tc,plantıda hazır 

.,bulunmuştur. 
Rn f.,.rl ..... t-.,--ı L:! .. ::_ ---'-· 

•iştirak etmiş ve· evin geniş sa· 
lOOti"~-K;;.f;y-C.ı;;·- d~ldu.r· So/gadan bir görünüş 

ofyn, 12 (A.A) - Yeni inti· }eri tertip ctmi~Ierdir. BunÜ haber . -- --
.muştu.! ~ ,Q luıhat kanunu Qnh·cr itdilere intİ· alnn polis ııümııyişçilerin elebaşı· 

lıap hnkkı 'erıned.iğindcn bunlar lnrrnı c\•\·cldcn yakalamış \'e bazı 
için sokııklarda protesto nüma) iş· mfinfcrid topl:ıntı tefebhüalerini de 

nkim bıralt.tınnı~tır. 

Alman 
Ekonomi sistemi 

---Planörü .. tayyareye cı bağlıyan tel, ansızın 
kopmuş .. ve planör havada~yalnız~kalmıştır 

İataubul, 13 
(Ilıısusi muhabi
riınizden) - Ya· , 
rıo Yeşilköy tay· 
yare ietasyonunda 
Türk.kuşu filosu, 
akrobasi uçuşları 

yapacak, büyük 
bir havacılık gü· 
nü ya~anncali.tır. 

Ha\·a oenlikleri 
için bugün Türk.· 
ku~u tayyarelerin· 
den biri f tnnbul 
Ilzerinde pllinör· 
le uçarken bir 
kaza olmuştur. Planör Bay Ali 
Türkkuşu tayyaresinde Bay Vecihi plılnör ha\'ada yalnız kalmıştır. 
bulunuyordu. Tayyarenin arkaeına 'l'ürkku~u öğretmeni llny Ali, cesa· 
telle Ilay Ali'nin bindiği G: 2 pla- ret ve soAukknnlılığını hiç kaybet· 

miyerek pllinörü çok güzel idare 
nöril takılmıştı. Şehir üzerinde etmio ve Gülbaue parkına kadar 
uçuı yapılırken planörü, tayyareye getirerek aelftmetle patkn indir-
ba~lıyan tel birdenbir aynlmıt n mit~ir. 

Sofya, 12 (A.A) - Tnlehelcr 
arasında hasıl olan galeyan devam 
etmektedir. 500 talebe 6lhhnt mü· 
dilri) etinin kapısını kırarak bina· 
mu pencerelerinden hnlkn hitnb • 
ler iradetmişlerdir. 

Talebelere ka11ı ııoli müfı e· 
zelerile bir Ü\'nri Lölü~ü gönde· 
rilmiştir. Talebel~dcn ' 'e polislcr· 
den birkaç kişi ynrnlanınıştır. 60 
kişi kndnr te\kif edilmi tir. 
-----~~---------------

Don anmamız 
Karadeniz manevraların· 

dan döndU 

Donanmamızın tayyareden 
alınmış bir resmi 

l tanlıul, 13 (llu·ııııi ınuhııhi· 
rimi:r.clcn) - Knradenizde bulunun 
\ c manevralar yapan cııulı donıın· 

mnmız, bugün limnmnııza dön· 
müştür. 

İşsizlik 
lngiltere'de hiçbir zaman 

nihayet bulmıyacak 
Londra, 12 (A.A) - Bay 

Neville Çemberlayn Avam 
kamarasında yaptığı beyanatta 
işsizliğin lngilterc' de hiçbir 
zaman nihay~t bulmıyacaiını 
bildirmiştir. 



ltlrakin ~alıfma zarureti 
a.,ea. .... bir ........... , 7•pm•k iatiyorua. 
Komıum bir hdınla kocuı, tpice bir bayat çilui içindedirler. Her 

liW de leıtemia, Yicdanh, aabırh Tlrk'leıdir. Aranra bu tok yabı 
omtal•nmı ziyaret eder, ortamektel.e giden çoeuklan Ye tmdileri ile 

1ı:--... ilt8k ynnıJ.nm enerim. Df1a. ikisi de pkiyet ettiler. IA· 
smç .._., ...._.ftıl d.uhk ftrmJf. Erke&e, a7n ayn, fil ...ıı.n 
IOrdam: 

-&bu itki iter miydi? s...a. bt ..... ~ ..... Mili 
ok111&11 maP :O.bu aıuımi Iİllemeya ı~t1lrdr mllydil? Baba 1ana veya 
••111 HbM o,.....cak ahr mıyd? 

Eıbk, pıkınlılda yldme baktı. Der nüime fU oenplan Yerdi: 
- Babam içki kullaıımudı. "O ç eenede bir elbiM yapardı. Beni de 

okatmaclı. Amıem, ainemaya gitmek dejil. yılclaa yıla bir amuml 1eyran.a 
IOf çıkardı. Ne oyuncak nrdı, oe biqey •• 

- Büuı ne bilirdi Te 1en ne biliyonun? 
- Hiç! 
- Ş. UWe, .... ııJe eiyli,_,im: Sis itld bllr )OIW•. Sis l8Elede 

lait olma• bir laka• elWte yap&yommua. Bahaaıs aid okutmadı. (allat 
lil otlnnn ob&ayoaaau. Yelifea k•uma ela okutacaknıus. 

Kan koca; beyecuılı bir ıaereı aldılar: 
- IYet; 
Dediler. Bea de ikiaiııe birden hitaba batladım: 
- SWa ......_ ,...ıa. bir Bıdrellae, Nenua pluria. Sis her 

laA hm .... glımek ihtiyacım duyuyor te bmu tataiae blbyona
••· Yenalannıu 071111eak 18 ebyommn, ,.Ur de. kitap ta Ye ... 

- SIJleJia -dediler- llyleyin .U.laqbna! 
- e habenıs, ne lil, hiçbiqey bilmiyonuaa 'H bilmedinis. Ha· 

yatta. nttp1e bir geliı ~I y.pbJUL Fabl ~ülenms heqeyi biJe. 
eekler, kanı1acaklar, meslek, ilim, ren edamı olacaklar .. Yani, bir kanı 
..... 1a pli tıÇaak .. t,k, m ... f baadan nllyor, itte hayat clarbtımn 
....W. y oba, eaams gibi OD yılda bir çarp(, d6rt yılda bir tal Yer ft 

lıiır •• kallwaydıms, çocaklaruma ok1lllDalaydmıs, Iİllemaya git· ... .,...... 
ikili .... yama yakJattıla: 
- Bank ellab.,...,.. baya -dediler ........ olaıdak Mlil ml! 

&ıu. SMi 
- - - -- - - - - - ~ ------ - -- - - -

~-... - .............. 
._ ... ,.._ JeDi bir radyo 

....... .er.•raclJOlsch-

.... ,,,..,erie1ifJ\ı=ie= 
dir. Dıvar içinde bulubu rad
~ teai daha tabii ve tan· 
._, parazitlerden daha az 
•ililıMir oım.lda imif. 

Jyi amma ••• Eski usul kalın 
davarlara malik evleri nerede 
bulmalı? Şimdi taş, kireç ve 
bmchm yıpılmış kalın dıvar• 
tar yerine incecik beton dıvar
lar var... Buawı için hu usul 
..,....,. kolay revaç bulamı
,.utanhr. 

Kipi P•P••l•rll 
Ne oldutuna bilmiyoruzi 

falrlıt MIR'da bir Direlmuhar· 
nık IDIMlbn vardır ve Mısır 
hiilcbmeti bu manasbnn tahli· 
l'llİBI! ............ w...ıc. 

• ....,_ ela laika-tin 

W•- bilfiil -*-emete 
_,'ıl• Ye icabmda 

................ lmır-

nun dikit makineai, Uydev'in 
pemak iplik makinesi ve Mak 
Konaik'ia ......... makineail 

._.,.._ ~·- ----
Belgrad cinayet mahkemeei 

22 yaşında bulunan Nikola 
Bozolof iaminde bir erkeji 3 
aene ıtır hapse mahküm et· 
miştir. Bu adam, genç zevce-
1ıini bir mahzene kapatanı, el 
ve ayaklannı zencirlerle bat
lamıf, kunı ekmekle biraz su· 
dan b .. lca birtey vermemiştir. 
Bu feci vaziyete ratmen, genç 
kadın kocasının affını istemiş 
ve bukadar eza ve cefaya rat· 
men kocuını hili aevditini 
bildirmiftirl 

Sırp dilberinin sevdasındaki 
ıiddete -bilmeyiz amma· hürmet 
lizım mıdır? 

H...,.yde aUr'at llzıml 
lngiltere'nin Spalding kili· 

sesi papası, B. Nilda, cenaze 
meraaiminin ve alaylannın ma
lum bataetini yeniz ve mana
ıız buldutunu dairei ruhani· 
yesindeki lngiliz'lere bilclir
miftirl 

Her itin en futa sür' at 
kazandıtı bir devirde, cenaze 
alaylarının bataetle hareketi 
tabit manaazchr. 

.. . 
Universıte 
Rektörli .• 

••••• 
hrimizıle ilti kon

fferan• verecek.r 
l.tanbul, Onivenite !rektörü: 

Bay Cemil Bilsel, Baronun 
davetini kabul ederek bu ayın 
24 ünde lzmir' e gelecek, biri 
Baroda, diieri Halkevinde iki 
mühim konferans verecektir. 
Konferınslann mevzu ve sa· 
atleri henüz kararlaıtınlma· 

ID&fbr. 

Vali B. F. GiJleç 
Dün Bergama';ya 

gitti. 
Vali Bay F azh Gileç, refa· 

katinde bulunan vilayet umu· 
mi meclisi üyelerinden buı
larile dün Bergama'ya gitmit· 
tir. Orada tetkikler yapacaktır. 

S•ylav Bay Etem Tuncay 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Samsun aaylavı Bay Etem 
Tuncay, dün Ankara'ya rit· 
miıtir. 

Kotu ı•rlnde tetkikler 
Koıu heyeti, buaüı,ı Kwl

çullu •da atkoıusu tahasına gi
derek koşu yerinde yupılaıaaı 
lizımgelen hazarbklan tetkik 
edecektir. Piat üzerinde silin
diraja başlanmıfbr. 

'-'Uzeler mUdOrU 
Şehrimiz müzeler müdürü 

Bay Salihiddin Kantar, dün 
Selçuk'a fitmiştir. Orada ha
rabelerin te .. izlik iflerile mq· 
2'11 0J~1.k ve lzmtr m&zesine 
liaJdettiiilecek hanalibjı tm· 
den geçirecektir. 

Fuar için tenzlllt 
Şimal memleketlerinden F u· 

arda tefhir edilmek üzere gön
derilecek ef)'&JI paruız ge
tirip götürmeli kabul eden 
Sveuka Orient Liaien laveç 
tirketi, vapmlan ile Fuara 
~olan ziyaretçilere de 
% 50 tenıilitll bilet verece-
iini Fuar komlteline bildir-

Çocuk EairgemeKurumu 

23 nisanda gürbüz ço
cuk müsabakası var 

Altı çocuğa para ve kıymetli 
hediyeler verilecektir 

Bu müsabakada dört yaş10· 
dan iki çocuğa, beş yaşından 
iki çocuğa ve altı yaşından 
iki çocuğa içtimai vaziyetlerine 
göre para veyabud kıymetli 
birer hediye verilecektir. Bu 
suretle alb çocuta para veya 
hediye verilecelctir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
lzmir merkez heyeti dünkü 
toplantısında lzmir dahilinde 
mevcud en fazla çocuklu üç 
aileden birincisine elli lira, 
ikincisine otuı lira ve lçün· 
cüsüne de yirmi lira nakdi 
mükifat vermeli lcararlamııtır. 

Mükafatlar 23 nisan gü· 
nünde Kültürparkta verilecek 
ve yapılacak gürbüz çocuk 
müsabakasında tevzi edile· 
cektir. 

lzmir dahilindeki çok ço
cuklu aileler şimdiden çocuk· 
lannın nüfus tezkereleri ile 
beraber Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu lzmir merkezinin bulun
duğu Gazi bulvanndaki süt 
damluı binasana müracaat et· 
mete baflamıılardır. · 

Yeni köy okul tipleri 
KiltiJ.r JirelıtörliJ.fil (t:ftbcllJz 6ir-
lik okulları) için tetkikat yapıyor 

Kültür direktörlüp, hem köylerin talebesi tam tqki· 
öğ'retmenden tasarruf ve hem litlı ilkmektebden iatifade 
de köy çocuklarının eberiaini edecektir. Bu mekteblerin adı
üç senelik tahsille bırakma- na (Gündüz birlik okulu) de
mak için köy birlikleri teşlri· necektir. 
lab fikrinden istifadeye karar Biribirine uzakça köylerde 
vermiştir. Bunun için yeni köy ilk devre, yani üç sınıflı ilk 
mektebleri tipleri tasavvur okul bulunacak ve ikinci dev· 
edilmektedir. Biribirine yakın re tabıili müşterek mektepte 
köylerin talebesi bir mektebde yapılacaktır. Bu okullara 

_m_iftir_· _. -----===s:::::=== toplanacak ve bütün civar (muhtelit birlik okullan) dene· 

....... nbul festivali busene celctir. Biribirine uzak köyler 
de muvakkat yablı birlik 
okulları kurulacaktır. daha güzel olacak _, _____ _ 

Featioal komitesi toplanmıf ve 
program iizerinde çalıfmıftır 

Kışın, yajmurlu havalarda 
cıvar köylerden bu mektep· 
lere gelen talebe, muvakkat 
yatılı olarak okul panıiyonun
da kalacaklardır. 

- B,,,ı 1 inci -1ai/ede -
olum tanınmııhr. 

Şimdiki miW iltibad grubuna 
halel getirmemekl. beraber Miller 
(MakdonaJd) ID HtTek&lettm iıtifa• 
unı mfllealab mlfArileyh iktidar 
mevkiine geldili nkit milli ittihad 
grubunu tetkil eden fırkalar ve 
onlarla birlikte muhafuüarlar 
memleketteki mevkileriai iyiden 
iyiye kaybetmi .. bendyorlardı. Y .. 
ni intihabatta bu yıpranmıı (ırka• 
lana eteeriyet bzaııamıyacağını ve 
iktidar ıuevkiioe am.ele partilinin 
gelecegi kanaati hemen hemen 
omuml bir belde idi. Vasiyetin bu 
derece zayıf olmaeına r•pen Mi .. 
ter Baldvio cidden bir parti Jid .. 
rine yakı11r bir meharetle hareket 
etti, 'muanzı olan amele parti"1ıin 
intibebatta k.111Janıbileceti yegl• 
ne galibiyet eilllu olan °Milleller 
oemiyetine be~lalık 't'e ..U.a his· 
mel" prenaibini keadi partilin• 
mal ederek pen-.. intihabata 
abldı. Biç bekleamiyen bu politi• 
b maoevr .. amele ~ bi· 
ru da acemi olan lüleıleıini ı•prl• 
tı ve moh•fuakarlara kimeenİD 

ilmid bile elmiye ceearet edemedi• 
&i l.ir ufer ~- etli. 

O umandanberi Miıter Bald· 
Yia hem badi partili dahilinde 
ve hem bfiUln memlekette meYküni 
iyiden iyiye kuvvetlendirmit balo• 
na,ordu. Baluıeu ki 1011 ..ıtanal 
tebeddülilnflıa aaJ'lllltılan emuında 

heqeycla em 1agiltere •• impae 
ratorluk 1HDfaatleriai Tikeye et
melde ghtfJldili yilbek dirayet " 
hakikt kiyuettea ...,. ba ... ld 
ha.bitin NUDet blbetmitd. 

Şu halde bugGnktl iltira pyie 
alan nereden ıuhur ediyor? 

Miller (BaldYin) in lideri oldu• 
ta muha(mklrlar putiaiDde bir 
gençler biahi ftldır ft bu hiı'Jia 

Miater Netil Çembeılayn, Lom 
Eden Teaaire gibi birkaç .... da 
kabineye dahil bulunmaktadır. Par
li içinde kunedi mmaheıedere 

malik olan bu gençler memleke& 
idarem munbaarua kendi .ıımae 
~ııı..t Ye lngitis a•...ıerme hins 
gençlik &fllam•k iddia•adadular • 
Batta cO.yli Telgraf.t olmak .... 
kanetli birkaç psete de knMBW 
rhıe mmalıeret etmektedir. 

İfle iıti(a pyialan ha gueteo 
lerden çıkmaktadır. Şimdiye kadar 
birkaç dera ayni clmteıı .. ,.w.r 
orteya atılmıt faJr.ıt ldçhirili teeye 
yild etmemİftlr. 

G6rtlllyor ki btdiee aamamile 
1uplia'lerin dahilı ifledne ~. 
İklidar IMYkiiıule timdiki ka1tl119 
de kalu. yerini ~ ....... 
bb maba(auUrJar pubmaa da 
tuba. lnaUten'DiD dat ar-da
de bir tebeddal obmJacaktır. 

llumaf ila ...... i&iblıile bltlD 
İltgilis'Jıeria htlnMt Ye i~m"I# 
mHbar bulamn JıUea. BaldTia 
beis IOD .adnQ liyJ .... ifrir. 
Kendiai anmu ile ~..uqe 
lnldıı bu dedikodulu Ue, .... 
ye kadar oW.p piti, aacak hJr 
pyia halincle blauya mahlubadat· 

Hantdl Nlzlıet Çanpır 
lstanbul, 13 (A.A) - la- bilhassa tamamile beynelmilel 

tanbul festival komitesi dün mahiyette bulunacak olan Bo
belediye reiı IDUaVİDİ S.y taziçi yüzme yarııına büyük 
Ekrem Sevenpan'm bqkaalıtı bir ehemmiyet verilmektedir. 
altmda tekrar toplanarak ÖDÜ· Bunun için muhtelif memle
müzdeki atustos ayı içinde ketler deniz aporlan federas· 
yaptlacak olm(l.tanbul feeti. yonuna müracaat edilmiftir. 
vali prorramını yeniden tetkik Geçen aene oldutu gibi bir 
etmiftir. B1I içtimada Turing çok aergiler kurulacak, tiyatro 

Daimi yablı okullar da ola· /ngiltere./talya artl' 
cak, gerek bunlarda, gerek J Ll lı 
muhtelit birlik okullarında zi- aınua aotuıı a ton 
raat ve istihsal denleri fev· lıor lıuluyor 
kalide ehemmiyetle takib edi· - &,,. 1 beci -.iM. -
lecektir. Köy birliklerine göre arblena doetu o1c1...-u Mı fdıt 
yeni köy tiplerinin yulcandaki atta ilAD etmelitıinlıftt I>emlfdr. 
esaslara göre teşkili için mın· fıtanbul, 13 (Buul) - tuı-

kulüp murahhası ve Konser- festivalleri yapılacaktır. 
Bugdn tlofacalı vatuvar müdürü ile diier bam Komite bu içtimaanda mem· 

ı..ı zevat ve belediyenin alakadar leketin hemen her tara~ndan 

ya'nm gerek karadan Te genUe 
taka ilk tedriaat müfettişleri denisden Mum tehdid etmete ..,. 
seferber edilmiılerdir. Köylerin dıAı eöyleniyor. 

ÇOCUıc ar•• müdirleri bulHDmUf)ardar. festivale ittirak etmek arzusunu 

YtLlwhr ...... iyi W..., ...._ .. , l.tanbul festivalinin gerek r:.:~~~n C:i!~k1=~·tek· 

nüfua ve çocuk vaziyetleri ile laanbul, 13 (Huıuai)- itil· 
biribirine yakınhk ve uzaklıtı, yan gazeteleri, lnailizler~ kal'fl 

.. ........_.. - ..uwı memleket içinde ve gerek kom-
feübt tehlikeli tle udır. LıdJll. tu memleketlerde uyandırdıtı Veni neırlyat 
1ar .. .. 11.w,et " Mrec- biJük alikayı gözönünde ta· venı· A Jam 

aralanndaki tabii arızalar tea· ıiddetli neşriyat yapmıya bar 
bit ettirilmektedir. Teıbit iti lamışlardır. Ayni gazeteler, 
bittikten aonra önümüzdeki lngiltere'nin, artık meydanı 
den yılında yeni köy okulu boı bulmıyacatını ileri aürü· 

glddar. tan komite t9:i7 aenesi J.tan. ı ~ Qj 
..... tlajallk 811 

'• ... bul feltivalinin feçen 1enelere tipleri çlacak, denlere bq- yorlar . ,.. .. .......,. ..... ... 
fala .m it/ .. olırld •~ m daha pnit ve detitik 
e.gea dolwk pekler ........ bir propamla icrumı brar 
ralaal amfa iatilap .. eeekler albna almıtbr. 
fuledır; el -e&i ile alakadır Balkanlardan celbedilmekte 
mealeklere nlbet edenler çek u bulunan heyetlerden ayn ola· 
olacaktır. Mbtik feYlere meyilleri rak bu Hae Macariltan ve 
çok olea bu çocuklar aruında 
cUaaa lllllf uyaJuuu tahrik Rusya' dan tla balk muiki be-
• ..- 4e çık1Ulmr. yetleri celbi dütinilmektedir. 

Yapıı.cak teah6rler •UtDda 

Yeni Adam 167 inci niilba· ~. Ô""retmenler irin 
...- açtıtı büyük ankette ,---------- t5 T 
Bay Abdülhak Hamit, Bay Ç ı.. u .~ J,,, 200 Jotakh •netorJulll 
Peyami Safa, Bay lsmail Hami ocarc narlaaı 2 yapllecak. 
ve Bayan Şüküfe Nihal' in ce- Niaanda Baı lı)lor latan bul, 13 ( Huauai ) -
vablarmı nctrediyor. Ayrıca \.. ~ Ôjretmenleı· için Valclebatıo" 
Bay lamail Hakla, Bay Hü· muhtelit ~rbi)l!e hakkında ve da yapılacak olan ildyüı rr 
M)'in Avni, Bay Firuan Hus· llya Erenbug ve Cide'den taldı sanatoryum biBMlnlB tr 
rev, Dr. Bay lnechlin, Bay tercümeler var, & fikir pıe- mel taşl, buıün merllİID 
Husamettin Bozok'an yaılan, telini okama,ı ltaı-,. ecln atamllbr. 



B. Lebrun'un söylevi 

Milli müdafaa istikrazının 
ikinci kısmı da çıkıyor 

Dahili istikraz f ahvilleri, salı gü
nü satışa çıkarılacaktır 

Paris, 13 (Radyo) - Ka· 
bine bugün Elize sarayında 
Cumhur reisinin riyasetinde 
toplanmıştır. istikraz muvaf· 
fakıyeti hasebile Maliye Ba
kanı tebrik edilmiştir. 

Maliye Bakanı Vensan Or
yol, istikraz hakkında izahat 
vermiş ve: 

- Bu seri netice üzerine 
hemen ikinci kısım istikrazı 
da millete arzedeceğim. De
ıniştir. 

Paris, 13 (Radyo} - istik
raz fevkalade rağbet kazan· 
lllış ve öğle vakti gişelerin 
Pek çoğu kapatılmıştır. 

Bay Blum, Vensan Oryol 
ve sair ricalin bir içtimaında 
matbuata beyanatta bulunmuş 
Ve maliye bakanı matbuatla 
Fransız'lara teşekkür ederek: 

"Sekiz saatte bir istıkrazın 
böyle birkaç defa fazla olarak 
kapatılması çok zamandanberi 
görülmemiş bir hadisedir.,, 

lstikrazın ikinci kısmı, salı 
RÜnü satışa çıkarılacaktır. 

Paris, 13 (A.A) - Maliye 
nazırı müdafaa istikrazının beş 
milyar franga baliğ olan ilk 
tertibinin dün saat 17 de ka· 
Yıtları kapandığı zaman hemen 
kamilen satılmış olduğunu be· 
Yan etmiştir. 

ikinci .tertip tahvillerin ge· 
lecek Salı günü satışa çıkarı
lacağı zannedilmektedir. Bun
lann kıymeti iki buçuk mil
Yara baliğ olmaktadır. 

Paris, 13 (A.A)- Reisicu
tnur Bay Lebrun radyo ile 
Fransız milletine hitaben bir 
nutuk söylemiş ve bunda milli 
~ü~afaa istikrazı, milli birlik 
e~ınde beyanatta ve bir "Sergi 
tnutarekesi., yapılabilmesi için 
fırka .. d 1 ] . . A muca e e erme ve sıyası 
trıitinglere fasıla verilmesi tav
siyesinde bulunmuştur. 

Reisicumhur bu istikrazın 
?'ernlekin zaruri olan teslihatı 
~Ç'.n lazım olan parayı temin 
kÇın aktedilmekte olduğunu 
aydetmiştir. 

Bay Lebrun demiştir ki: 

- Hükumet büdçe muva
ıenesini, iktısadi kalkınmayı 
~e masrafların tahdidini ta
()~kkuk ettirmiye azmetmiştir. 
ığer taraftan kambiyonun 

~ıtnan altır.a alınması, istikraza 
1ttirak edecek olanlara tam bir 
;:niyet temin eylemektedir. 

ANADOLU ___ , __ 
............. Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

.. 
11 Haydar ~üşdü ÔKT~M 
ınumi ne~rıvat ve vazı ıı.leri 

lb(id " • • 

t 
Ürü: Hamdi Nüzhet Çanc;ar 

d -•rebaııeei : 
1-ınir İkinci Beyler ıokaıı 
C. Halk Partisi hioaeı içinde 

l' l'elgraf: fzmir - ANADOLU 
tltron: 2776 - Pol!la kutuıu .(05 

\' ABONE ŞERAiTi 
ıllı&J 1200, altı aylığı 700, aç 

\> }, aylıit 500 kuru:tur. 
1 llleı memleketler için ıenelik 

•bone ücreti 27 liradır 
it Reı yerde_,! kuruıtur 
~ geçmiı ııüehalar 25 kuru,tur. 

4l'iADOLU M.A TBA.~INDA 
.........._ BA!II..Ml~T!R 

istikraza iştirak edecek olan
lar ayni zamanda hem iyi bir 
İş görmüş hem de vazifelerini 
ifa etmiş olacaklardır. 

Reisicumhur sözüne devamla: 
-Memleket 1926 senesinde 

Poincare'nin davetine icabet 
ettiği zaman milli kalkınma 

tahakkuk etmiş idi. O zaman· 
ki müşkülat şimdikilerden çok 
daha ciddi idi. Mali müşkülat 
yalnız harp, haraşarat ve iktı
sadi inhitatın değil ayui za-
manda ortaya yeni bir takım 
teslihat yükleri çıkmasının 
mahsulüdür. Ecnebi memle
ketlerde yapılmakta olan umu· 
mi silahlanma karşısında kara 
deniz ve hava kuvvetlerimizin 
takviyesi bir zarurettir. Pro
gramımız metod dahilinde 
tatbik olunacaktır. Hükumetin 
tatbikine karar vermiş olduğu 
tedbirler yeni istikraz tahvil
lerinin piyasaya müsaid şart· 
lar dahilinde çıkanlmasını te
min edecektir. Diğer taraftan 
kambiyoya müteallik zaman
lar kaçmış olan sarı madenin 
ve sermayelerin F.ransa'ya dön
mesine medar olacaktır. 

Bay Lebrun Fransız mille· 
tini milli birliğe ve sükun 
içinde yaşamağa teşvik etmiş 
ve yakında açılacak olan 
beynelmilel sergının açmış 
olduğu mes'ud ihtimaUerin 
esaslı unsurlarından biri mü
dafaa unsuru olan mutasavver 
tedbirlerin tahakkuk etmesini 
temin eyliyeceğini söylemiştir. 

Federasyon reisi 
istifa etti. 

lstanbul, 13 (Hususi muha· 
birimizden) - Futbol fede
rasyonu reisi Bay Sedat Riza, 
prensib meselceinden istifa et
miştir. Yerine federasyon reis 
muavini Bay Nasuhi geçecek
tir. Bay Nasuhi, yakında3 iz
mir' e gidecek ve spor işlerini 
tetkik edecektir. Bilhassa iz
mir' deki spor kulüplerinin lağ
vile hepsinin üÇ kulüp halinde 

lbirleştirilmeleri meselesi üze· 
rinde meşgul olacaktır. 

Venedik 
Kanallarmda mUnakalAt 

durdu. 
Vcnedik, 13 (Radyo) -

Şiddetli bir mcddicezir hase
bile Venedik kaııallarında mü
nakalat sellerce durmustur. 

Kros şampiyonası 
28 Mart'ta yapılacak 
İstanbul, 13 ( Hususi ) -

28 Mart'ta İstanbul, Arıkara, 
İzmir, Bursa, Balıkesir ve İzmit 
atletleri arasında; Türkiye 
kros şampiyonası yapılacaktır. 
Mesafe beş bin metredir. 

Tıb Fakültesinin 
yıldönmü. 

lstanbul, 13 ( Hususi ) -
Tıb Fakültesinin yıldönümü, 
yarın (Bugün) merasimle kut
lulanacaktır. 

Almanya:. Portekiz 
Hava münasebetleri 
Lizbon, 13 (Radyo)- Liz

bon'da Almanya-Portekiz ha-
va münasebetleri hakkında bir 
uzlaşma imzalanmıştır. 

Musevt'ler ve Türkçe 

~Mı Musevimünevverleri ne-
=l=.s=tik=l=a,=m=a=r=şı= ler SÖY~,_y_o_rl_a_r? 

HALK 
MASALLA/fi 

Bu sütunlarda okurlannııza, 
ara sıra, Türk, ecnebi hal~ 
masallanndın, daha doğrust\ 
halk felsefesini canlandıra" 
masal ve fı\(r-alardan vercçe-: 
ğiz. Bunlar hem vakit geçirici, 
hem düşündürücü, hem de öt': 
retici ve güldürücü olacaktır, 

buhranı Hata hep eski idarenindir, fakat 
Arkadaşımız Abidin Davc

r'in, "Cumhuriyet,, te bir f ık
rasını okudum: 

İstanbul' da istiklal marşının 
notasını bulmak imkansızmış. 
Arkadaşımız, devlet matbaa
sının bu işi yapmasını tavsiye 
ettikten sonra: 

- Dünyada, herşey aklıma 
gelirdi amma, istiklal marşı 
notası buhranı olacağı hiç 
aklıma gelmezdi. 

Diyor. Yerden göğe kadar 
haklı olan bu hayret ve ıstı· 

raba, gene İstiklal marşı üze· 
rinde, söylenecek pekçok söz 
vardır: 

1 - istiklal marşını beğen· 
meyip çekiştirenler var .. 

2 - Bu marşı, nota ile hc.r 
hangi bir musiki aletinde çal
mak ve dinletmek kadar, bunu 
her Türk'ün bilmesi lazım iken 
münevverlerimi:r. bile bilmiyor. 
Geçenlerde de yazdım ve bu
gün de ısrarla tekrarlıyorum: 

Münevverler, bu marşı bil
miyorlar .. 

Evvela birincisini ele ala
lım: 

Bu beğenmeyiş, Nurullah 
Ataç'ın Akif'e karşı açhğı, 

daha doğrusu "Akif şair 'de
ğildir, nazım da değil, hiçtir .. 
şeklinde tecelli eden tenkid 
içinde patlak veriyor. Türki
ye'de tek kimse, bu marşın 
güzelliğinde, tarihi kıymetinde 
ve içinden fışkırdığı bir mil
letin o günlere aid telakkisin
de en küçük bir tereddüd ve 
şüpheye düiJmcmi~k .. n, Nıırnl

lah Ataç, tenkidinin cephesin· 
de herhangi bir gedik açılma
ması için istiklal marşını da 
kalemine taktı. Akif in sanat 
ve vicdan hayatı hakkında 
evelce söylediklerimizi tekrar 
edecek değiliz. Çünkü mev
zuumuz başkadır. Fakat Nu
rullah Ataç, f stiklal marşını 
beğenmemekle halk ve millet 
parçaları ile asıl şiir arasın

daki hüviyet ve ifade farkını 
unutmuş oluyor.. Elbette ki 
şiir başkadır, böyle marşlar da 
başka.. L O marş ki, tesadüf 
ettiği en mücadeleli ve ıstırap 
dolu memleket günlerinin ru· 
hi isyan ve ıstıraplarının en 
kudretli ifadesidir. Onu halka 
verebilır 1< için, şiirin ideal 
san'at ö.cülerini mi esas tut· 
mak gerekti? • Böyle birşey 
olabilir mi? Dahası var: 

Falan yerde, eski Türk mi
marisinden kalmış herhangi 
bir parçayı, 

- Bu iptidai birşeydir, bu
günkü Türk mimarlığı ve mi
marlık san'atı, çok parlak 
eserler veriyor. Binaenaleyh 
bunu yıkmalıdır! 

Diyen çıkmış mıdır? Yoksa, 
bilakis "Onu muhafaza ede· 
lim,, mi deniliyor? 

Gelelim ikincisine: 
Arkadaşımız Abidin Daver

le biz de beraberiz. istiklal 
marşı notası üzerinde buhran 
doğabileceği hiç hatrımıza gel
mezdi. Fakat içinde yaşadığı· 
mız ve yaşamakta olduğumuz 
daha kuvvetli ve utanç verici 
bir buhran vardır ki, yalnız 

istanbul'da ve hatta kütüpha
nelerde değil, bütün Türkiye
de, hatta kalbur üstünde du
ran münevverlerde bile ara
zına rast geliyoruz: 

mesele hallediliyor, diyorlar. 
Yahudi mektebinin mevcudiyetini şehir. 

Arslan ve insan deki mektebsizliğe atfediyorlar 
Vaktile bir arslan, genç bir 

mandaya saldırıyor ve onu 

Bag Naum 
Gazdemizin, Musevi vatan

daşların Türkçe konuşmaları 
ve cemaat hayatını, teşkilatını 
dağıtarak milli bünyemize ka
rışmaları mevzuu üzerindeki 
anketi muhitimizde büyük bir 
alaka ile karşılanmıştır. 

Biz bu mevzuu, çok temiz 
bir fikirle ve bizim gibi Türk 
tabiiyetinde olan Musevi va· 
tandaşların artık tamamen 
bizimle beraber olmaları gibi 
bir emelle kavramış bulunuyo· 
ruz. Herhangi bir mülaheza
n ın, bu harekette yeri yoktur. 
Biz bu suretle, hem milli 
gururun tatmin edileceğini, 
bundan iyi neticeler alacağını 
ve onların da bugün nail ol
dukları saadet ve refaha tcı.ma· 
men istihkak kesbedeceklerini 
duşunduk. 

Bu meyanda, Musevi va
tandaşların fikirlerini de al
mak istedik. Çünkü hatıra

mızda yanılmıyorsak, bundan 
yirmi beş sene evvel lzınir 
gazetelerinde Milaslı Bay Gad 
F ranko " Avukat Bay Gad 
Franko ,, imzasile bütün Mu
sevilere Türkçe konuşmalarını 
tavsiye eden yazılar çıkmış 
ve hatta bundan memnun olan 
Türkçü Bay Necip üstadımız 
da " bravo B. Gad Franko ,, 
başlıklı bir yazı ile buna ce
vap vermişti. 

Anket üzerinde temaslar 
yapan muharririmiz Esnaf ve 
Ahali bankası eski müdürü B. 
Nauma müracaat etmiştir. 
Muharririmiz intibalarını şöyle 
anlatmaktadır: 

- Tesadüf, B. Naum ya
nında B. Gomel ve Karataş 
Musevi mektebi müdürü Bay 
Hasan da vardı. Bundan mem-
nun kaldım. Belki ,,. onları da 
dinliyebilecektim. B1ty Naum 
fikirlerini şu suretle ifade etti: 

Bizce bu mesele, çok-
tanberi halledilmiştir. Hüku
met bu işi kökünden koparıp 
atacaktır. Bunun içindir ki, ev
vela Türk harflerini kabul et
miştir. Türk harfleri, hem (Fo
netik) ve hem de dilimizi, dün
yanın en iyi dillerinden biri 
haline koyacak ve az zaman 
içinde tamim edecek derecede 
mükemmeldir. Daha dün, mü
nevverlerimiz bile doğru dü-

istiklal marşını bilmemek .. 
Hatta ne güftesini adamakıllı 

biliyorlar, ne de bestesini. 
Buna ne buyuru\ur? 
Söylesem tesiri yok, 
Sussam gönül razı değil! 

Orhan Rahmi Gökçe 

rüst okuyup yazamazlarken 
bugün, en bilgisizlerimiı mü
kemmel gazete okuyabiliyorlar. 

Yahudi'lerin Türkçe'ye biran 
evel alışamamaları, eski idare
nin hatalarından birini teşkil 

eder. Bu hatayı, Cumhuriyetin 
kuvvetli silindiri silip süpüre
cektir. Nasılki silmektedir. 

Ben her sabah, kalkar kalk
maz (Anadolu) okurum. Ya· 
hudi'lerın, niçin Türkçe konuş
madıkları hakkındaki son po
lemik, esas itibarile yerindedir. 
Yalnız şunu söyliyeyim ki, eski 
Yahudilerin Türkçe konuşma
maları, dilimizi bilmedik1erin
dendir. Bakınız ben, her yerde 
olduğu gibi evimde de Türkçe 
konuşurum. Refikam Türkiye· 
de doğmamış olduğu için 
Fransızca konuşurdu. Fakat, 
yavaş yavaş, o da dilimizi öğ· 
reniyor. Aile doktorumuz Bay 
Hulki'nin, refikamın Fransızca 
mükalemesine karşı daima 
Türkçe cevap vermesi, refika
mın, Türkçe'ye alışmasına se
bep olmuştur. 

B. Kemal Kamil, (Yeni Asır) 
da yazdığı makalede: 

"Yahüdi'ler, mekteblerinizi 
kapayınız., diyor. Halbuki, 
Yahudi mekteblerinin mevcu
~iyet ve bekasına sebep olan, 
ılkmekteblerimizin azlığıdır. fz
mir'de, daha yirmi mektebe 
.;ı,.-.:~, .. ~ ··"'-.J._ fll.--1 .. a.-L :L 

tiyacı yüzde kırk nisbetinde 
temin edilsin, o zaman lzmir· 
de tek Yahudi mektebi ka
lır mı, görürüz. 

Bilirsiniz ki, Yahudiler bi· 
raz da hesablarını bilen ın

sanlardır. Bunlar, meccani 
mekteb dururken, para vere
rek çocuklarını okutmak ister
ler mi? Fakat ne yapsınlar? 
Çocukları sokaklarda gezmek
tense, bir cemaat mektebi 
açıp onları orada okutmağı 

tercih ederler. 
Bay Naum'un sözlerinin bu· 

rasında Musevi mektebi direk· 
törü Bay Hasan mükalemeye 
karıştı: 

- Bayım -d<!di- Yahudi 
mekteplerindeki ders program
ları, diğer mekteplerde cari 
programların aynidir. Ben de 
Karataş Musevi mektebi mü
dürüyüm. Bugün, lzmir' de lü
zumu kadar f lkmektep (açılsın, 
mektebimizi hemen kapatır ve 
anahtarlarını Kültür direktör
lüğüne teslim ederim . 

parçalıyor. Tam bu sırada eli 
silahlı, beli kamalı bir hayducl 
ormandan çıkıp, arslana: 

- Bana bak ·diyor· ben 
de hisse isterim. 

Arslan, ona hiddetle b3· 
kıyor: 

.. - Eğer sen, bu haydutlu· 
gunla bu ve buna benzer his· 
seler alamayaydın sana hisse 
verirdim. Fakat sen haydudun 
bir: ini Herşey elindedirl 

Diye bağırıyor. Haydut ta 
kaçıyor. O sırada kendi ha· 
li_nde bir adam da oradan ge· 
çıyormuş. Vaziyeti görüp kor-
kuyor, bir kenara çekiliyor. 
Fakat arslan onun farkına va
rıyor. Tatlı bir sesle: 

- Gel, diyor, benden kork
ma!. Bu mandadan sana bir 
hisse ayırıyorum.. Çünkü sen 
haydud değil, kendi halind~ 
bir adamsın! 

Arslanın alicenaplığını dü
şünmekle beraber, bunu hayata 
da tatbik ediniz, bakalım öy
le midir? 

rolü mühimdir. Ben veya her 
hangi bir kimse, ne milletten 
olursa olsun, davet edilmedi· 
ğim bir kulübe ne giderim, 
ne de o kulübün azası olurum. 

Fakat çağrılırsam, yahud da 
birkaç arkadaşım tarafından 
teşvik edilirsem, gitmemekte 
hiçbir zaman ısrar etmem. 
f-.derşem. ictim•i bir kusur 
ışlemış olurum. Jzmır de ıse, 
öyle kulüpler de pek mebzul 
değil. Bence, kaynaşma mes'c· 
lesi de, içtimai kulüplerin ço· 
ğalmasile mükemmelen temın 
olunabilir.,, 

Eski ve tecrübeli bir zat 
olan B. Gomel'in de fikrini 
anlamak istiyordum. Fakat, 
ben sormadan k~ndisi söy1e· 
meğe başladı ve: 

- Hala -dedi- un uf amam! 
Eskiden Yahudiler çok ağır 
muamelelere maruz kalırdı. 
Rum'lar, Ermeni'ler, yahudi 
unsurunu yıldırmışlardı. Hatta 
Manisa' da, Yahudilerin, toplu-
ca ikamet ettikleri hanlar, da
ha güneş batmadan kapılarını 
sımsıkı kapatırlardı. Şimdi ne 
o milletler var, ne de eski 
devrin fena idaresi! Yepyeni 
bir Türkiye. Hep müsavi mu
ameleye mazhar oluyoruz. Bi
naenaleyh, sevişmemek ve kay
naşmamak için hiçbir sebep 
yoktur ve olamaz. Yalnız im
kanları hazırlamak lazımdır ... 

Bu fikirler fena değildi. Fa· 
kat bazı aksak cihetleri de 
vardı. Maamafih bir hüsnüni· 
yetin mevcudiyet ve uyanışı 

da maksad için bir kardır sa-

Bay Naum, çok iyi söyledi, 
bu işi zaman halledektir. Be
nim çocuklarım, çoktanberi 
Yahudi' ceyi bıraktılar. Zira 

k 
nırım. 

me tepte Türk'çe, oyunda .------------· 
Türk'çe sokakta, Türk'çe ko- TAKVİM 
nuşa konuşa, artık bu dille 
kuvvetli bir alışkanlık peyda Rumi - 1353 ı Arabi- 1355 

Mart l Muharrem l 
etmişlerdir. Bu alışkanlığı, _ 
bundan sonra hiçbir kuvvet 
kaldıramaz. Binaenaleyh, dil 
meselesi, kendiliğinden halledi-
lecektir. 

Bay Naum atıldı: 
- Yalnız -dedi- kaynaşma 

meselesinde durabilirir. Evet, 
niçin kaynaşamıyoruz? Bu hu
susta, gazetelerin vazifeleri, 
hem çok ve hem de mühim
dir. içtimai tcşckküllerimizin 
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a rı ın resmi tebligine göre, lh
til8lciler birşey yapamıyorlar. 

Mat.gaJ 13 {Radyo) - Ce
Aı,ıb cebhesiode General Keyo l 
dö Liyano kuvvetleri Kordo I 
ü.ıerine ilerlerken Yuzo Blanko I 
ınevkiini znbtetmişlerdir. Bu 
kuvvetler de ilerlemektedirler. 1 

Madrid, 13 (Radyo) - Res
mi bir tebliğde, " Düşmamn 1 
ınüteaddid hücumlarını püs· 
kürttük. Yarama' da çok zayiat 
veren asiler, Üniversite ma· 
balleıinde de püskürtülmüş· 1 
lerdır. ,, Denilmiştir. 

Cebelüttank, 13 (Radyo)- I 
Asilerin ileri hareketi devam 
etmektedir. Motörlü Aragon 
kıt'aları Tortora mevkiinde 
Surya kıt'alarile birleşmişlerdir. 1 

Guadalahara'mn 4 kilometre 
yakınında bulunan Tarasena 
müstahkem siperlerini asiler 
zaptetmişlerdir. 

Terıiyo'da dört köy işgal 
edilmiş, Banil nehri havzasın
da iki mevki alınmıştır. 

Madrid, 13 (Radyo) - Asi· 
lerin hücumları dün dört defa 
tekanür etmiş ve defedilmiştir. 

Cumhuriyetçiler düşmanın 
bir tereddüdünden istifade 
ederek mukabil hücumda bu· 
lunmuşlardır. Karanlık bastığı 
halde taarruz ve harb devam 
etmektedir. 

Madrid, 13 ( A.A) - Ya
banca gazeteciler dört ltalyan 
askerile ltalyan mülazimi Ga· 
zetano Burruzo'yu isticvab et
miflerdir. Mülizim lıpanya'daki 
ltalyan kataatı yekOnunun yal· 
..- 40 bin kiti olduğunu aöy· 
lemit ve ıunu ilave etmiştir: 

- Biz Habeşistan için 2ö· 
11u11u Kayaeanmıştık. Hareke-
timiz~en on beş gün evci is
panyaya gideceğimizi söyle
diler ve biz de kabul ettik. 

Burada askerlerden biri mü· 
lizimin sözünü keserek demiş· 
tir ki: 

- Ben Habeşistan' da yer· 
leşeceğimi zannederek kayde· 
dilmiştim. Fakat bize vapura 
bindikten sonra ispanyaya gi
deceğimizi söylediler ve tabii 
hiçbir şey yapamadık. Yola 
iki vapur çıkmıştık. Birinci 
kısım .31 Kanunusanide, diğer 
luımımız da 1 Şubat'ta yola 
~ktık. Hepimiz 5000 kişi idik. 

lspanyanya'ya ne yapmak 
için gelditi kendisine sorulan 
mülizim: 

- Faşizmi kurumak için 
Cevabını vermiştir. 
Cevaplann heyeti umumiye· 

ıinden çıkan netice, ltalyan 
lataatının tam teslihat ve tec· 
hizatile geldiğidir. 

----------~ . --
Esirlerden biri bölüğünün 

mevcudundan yüzde yirmisinin 
Habeşistan" da muharebe etmiş 
kimseler olduğunu söylemiş, 
bir askerin günde bet liret 
aldığım. günde 60 liret alan 
zabit ailesine ltalyan hükume· 
tinin ayrıca 20 liret verdiğini 
tasrjh eylemiştir. 

Askerler şunları söylüyorlar: 
- Kızıllar esirleri derhal 

kurşuna diziyorlar, diye bizi 
aldattılar. Bunun doğru olma· 
dığını gördük. Bize alelade 
tsir muamelesi yapılmaktadır. 

Mülazim de şunu söylüyor: 
- Hiç şüphesiz esarette 

bulunacağımı zannettiğim ha· 
vayı görmedim. Bununla be· 
raber hali mütereddidim. So
nunu bekliyorum. 

Guadalajara da esir edilen 
ltalyan kumandanı Luciano 
Antonie Sylvia ispanya' da 
80,000 İtalyan ve 40,000 Al
man mevcud olduğunu tahmin 
etmektedir. 

Esirler Valensia'ya gönde· 
rilmişlerdir. Müteaddid yabancı 
dçiliklcr mümessillerinin ken
dilerini ziyaret etmelerine mü
saade edileceği zannedilmek· 
tedir. 

Madrid, 13 (A.A) - Faşist 

teşekkülünün iki azası tarafın· 
dan idare edilmekte olan bir 
faşist komplosu meydana çı
karılmıştır. Komployu kuranla· 
rın maksadı general Miaji ile 
halk cephesinin bazı erkinmı 
ele geçirerek bu cepheyi teş· 
kil eden partiler arasında ni· 
fak husule getirmek için sui-
-auıaı yal'Tıuıa.u. 

Suikasdcılar dün Madrid 
müdafaa komitesinin nakliyat 
murahhasını katletmişlerdir. 
Bunlar harekete geçmek için 
asilerin Guadalajara cephesin
deki taarruzundan istifade et
mek istemişlerdir. 

Madrid, 13 (A.A) - Hü
kumet kıt'aları asilerin Gua· 
dalajara cephesindeki taarruz· 
larına kolayca mukavemet et· 
mişlerdir. Bu taarruzlar dün 
hafiflemiştir. Dün akşam vazi
yette hiçbir değişildik kayde· 
dilmemiştir. Milisler asi kolla
rına yandan taarruz etmete 
başlamışlardır. Hükumet kıt'a· 
ları ]arama mıntakasındaki 
mevzilerini ıslah etmişlerdir. 

Madrid, 13 (A.A) - 11 
Mart gecesi yapılan bir bas
kın hareketi esnasında cumhu· 
riyetçiler 9 ltalyan neferile 
ltalyan markalı dört kamyon 
elde etmiştir. Bu kamyonlarda 

çok eltemmiyetli evrak vardır. 
Bunlar arasında bilhassa düş
man kuvvetlerinin muhtelif 
mıntakalardalci vaziyetini gös· 
teren haritalar çok mühimdir. 

Bu vesikalardan öğl'enildi
tine göre esir ltalyan neferle· 
rinin mensup bulundukları si· 
yah gömlekliler fırkası Şubat
tanberi ispanya' da bulunmak· 
tadır. 

Londra, 13 (A.A) - Gua· 
dalajara cephesinde ltalyan 
askerleri bulunduğuna dair 
olan haberler lngiliz mehafi· 
linde bir nebze endişe tevlit 
etmiştir. Times gazetesi Bay 
Franko'nun askerleri ile bera
ber ispanya' da harbeden ecne
bi kuvvetleri miktarının en az 
100 bin kişiden ibaret bulun· 
duğunu, bunların 80 ili 90 
bininin İtalyan ve 15 bin ka· 
darının da Alman olduğunu 

yazmaktadır. Bununla beraber 
resmi lngiliz mehafili gönüllü 
gönderilmesi memnuiyeti itila· 
fının tatbikine başlanıldığı ta· 
rih olan 9 Şubattanberi ispan
yaya ltalyan ~önüllüsü gön
derilmiş olduğuna dair olan 
haberleri teyid eder malumat 
almamıştır. 

Bazı mehafil ıon ltalyan 
gönüllülerinin Trablusgarp'tan 
gitmiş olmalarının muhtemel 
bulunduğunu beyan etmektedir. 

Madrid, 13 (A.A) - Mü· 
faa melisi tarafından dün neş· 
redilen bir tebliğde ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

Guadalaiara cebhesinde ltal
v:an lt-nvv .. tl .. rinin cicırl,.tli taz. 
yikı devam etmektedir. Fakat 
topçu ve hava kuvvetleri tara· 
fından himaye edilmekte olan 
milisler anudane mukavemet 
etmektedirler. 

Üniversite mahallesinde mi· 
lisler asiler tarafından işgal 
edilmiş olan Ziraat mektebi 
binasını dinamitle berhava et· 
mişlerdir. Asiler mühim ruik· 
tarda zayiat vermişlerdir. 

Soria, 13 (A. A) - Havas 
aiansmın muhabiri bildiriyor: 

Franko kuvvetleri tarafından 
esir edilen milisler Guadalaiara 
cephesinde hükumet kuvvetle· 
rinin ric'at etmekte~ oldutunu 
teyid etmişlerdir. 

Diğer cihetten tayyare rasıd· 
lerı hükumet kuvvetlerine men· 
sub yürüyüş kuvvetlerinin ce· 

· nubi garbi istikametinde iler· 
ledikleri bildirilmişlerdir. Tay
yareciler birkaç yangın yuvası 
görmüşler ve bazı infilaklar 
vukubulduğunu müşahede et· 

Tarihe mUatanid zablta romanı 

Haziranın birinci çarşamba 
günü, saat onda, ikinci büro 
şeflerinden binbaşı Detro 
telefonu eline aldı ve şu mu
havereye başladı: 

31 
halde bir adam peyda oldu. 

Lük, kontun elinden tekrar 
~ıtı tabancayı kullanmağa 
vakit bulamadı; Lük'ün göt· 
line bir mermi çarptı, bu 
~wmi parçalandı; tıpkı bir 

ampül aibi bir ses çı· 

Lük vaziyeti kavradı: 
- Eyvah... dedi, muhnik 

pzl .. 
Daha fazla birşey söyleme
ve hatti düıünmeğe vakit 

lamada; kendisi dizleri üıe· 
e çöktü; yalnız Gizel'in ele 

larını tuttutu ve çöktü-

Nakleden : F. Ş. Benliolla 

ğünü hissetti. 

ikinci kııım 
- 1-

Asrf bir ıenç kız 
Fransa'da, Pariı'te, bir ta

raftan Harbiye bakanhtı ikinci 
istihbarat bürosu, diter taraf· 
tan da Aragon bulvarının hu· 
ıusi bir binasında Lük Ober
ten ile makinisti Piyer Male· 
nin akıbeti üzerine endişeler 
başlamııtı. Heriki gençten 
üç gündenberi ne bir haber 
alınmıı, ne de bunların nerede 
oldukları ötrenilmişti. 

- Allo ... Burası, dostunuz, 
malum. Siz misiniz aziz ba· 
yan?. 

- Evet.. Burası da dostu
nuz, malum) Sizi sesinizden 
tamdım. 

- Ben sizin sesinizi hemen 
tanıdım. 

- Cumartesinden beri hiç· 
bir haber alamadık, siz ne 
yaptınız?. 

- Biz de hiçbir haber ala· 
madık! 

- Ya... Dikkate layık bir· 
şey ... Bir otomobil kazası ol· 
mamıştır. Bu husustaki tahki· 
katımız, kaza ihtimalleı ini ta
mamen kaldırmaktadır. Beni 

mişlerdir. Bunların cephane 
d,~po1arının tahrib edilmesin
den ileri geldiği zannedilmek· 
tedir. Bu hadiseler hükumet 
kuvvetlCTinin geri çekilmiye ha· 
ıırlandıldarım ~östermektedir. 

Bilbao, 13 (A.A) - Bask 
balıkçı gemileri miihim mik
tarda harp malzemesi ve bil· 
hassa 1 O milyon mermi nak
letmekte olan asilere mensup 
bir gemiyi zaptet .. işlerdir. 

Madrid, 13 (A.A) - Mad· 
rid müdafaa komitesi ikinci 
murahhası DP-mingo Adriguez 
bir kamyon kolunun şoförleri 
arasında çıkan bir ihtilafı hal· 
letmeğe uğraşırken tabanca ile 
birkaç kere ateş edilerek öl
dürülmüştür. 

Valansiya, 13 (A.A) - Ev· 
velki gün Guadalajara cephe· 
sinde e~ir edilmiş olan ltalyan 
zabitleri ve neferleri Madrid· 
den Valansiya'ya getirilmiş· 
lerdir. Bunlar arasında bulu
nan 40 yaşlarında ltalyan bin
yan binbaşısı Luciano Antonio 
Sylvia, bir erkanıharp kayma· 
kamı, 4 Fransız meb'usu ve 
iki Belçika parlemento azası 
huzurunda isticvab edildiği 
vakit ezcümle şu beyanatta 
bulunmuştur: 

.. lspanya'ya mııntazam ltalyan 
askerlerinden seksenbin kişi 
ihraç edilmiştir. Guadalajara 
cephesinde 40,000 kişilik üç 
ltalyan fırkası vardır. Bu kuv
vetlere motörlü fırka başında 
geçen mayısta Adis·Ababa'ya 
ıirmiş olan General Bergon-
•• ı.. iM.--.&.. ......... l..ıı;.Jir. F'rr 

kalardan Littoria ismini taşı· 
yan birinci fırka general Mon· 
cini kumandası albnda olarak 
geçen şubatın altısında Sicilia 
vapuru ile limana çıkarılmış 

ve oradan evveli Sevilla ve 
bilahare Gaceres, Almazan, 
Vallodolid yolu ile Guadala
iara cebhesine sevkedilmiştir. 

Binbaşı Luciano bu fırkanın 
ltalya dan bütün harp levazı
mı ile birlikte ayrsldığım yani 
beraberinde birçok top, mit
ralyöz, alev makinesi ve gaz 
makinesi getirdiğini ilave et
miştir. 

Valansia, 13 (A.A) - Bu· 
rada bulunan Fransız ve Bel· 
çikab parlamento delegeleri 
bir tebliğ neşrederek İtalyan 
binbaşısı Luciano Sylvia'nın 
beyanatını hemen aynen kay· 
detmişlerdir. Bu tebliğ ile be
yanata şunlar ilave edilmek· 
tedir: 

•Biz bu suretle ademi mü· 

dinleyiniz: Cuma günü Sedan·: 
dan • Herşey yolunda!" diye 
bir telefon aldım. Dün ben 
bizzat telr.fon ettim; belki 
Sedan' dan yeni bir haber 
alabiliriz diye. Fakat bana 
onu bir daha görmediğini 
söyledi! Bu sabah sabah saat 
sekizde Sedan' a tekrar telefon 
ettim, gene bir haber olma· 
dıtı cevabını aldım. Bunun 
üzerine sizinle görüşmek mec· 
buriyetini hissettim. Sizde biF 
haber olmadığına göre .. 

- Çok meraktayım. 
Binbaşı Detro, telefonun 

diğer ucunda bulunan muha
tabını teselli cihetine yanaş
madı; yalnız bir müddet sÜ· 

kut ettiler, binbaşı tekrar: 
- Allo!.. 
Dedi. 

- Sonu Var -

Manisa'da ---·---
Kızılay kongresi 

toplandı 
.. 8tışı 1 inci sahi/ede· 

Bu içtima Başkan defterdar 
B. Muhtar Aar tarafından 
açılmış ve ruznamede yazılı 
faaliyet raporu okunarak al· 
kışlarla kabul edilmiştir. 

B. Muhtar Acar raporunda 
eski heyetten 125 lira 42 ku
tuş devraldığını ve altı &) zar· 
fında bu paranın 9 bin küsur 
liraya çıkarıldığını ve bu ge· 
lirden beşyüz liranın Adana 
felaketzedelerine, 437 liranın 
fakirlere kışın yardımda bulu· 
nulduğunu, ayni zamanda bay· 
ramda hapislere pirinç, rrağ, 
fasulye vesaire gibi yardım
larda bulunulduğunu ve halen 
6 bin liradan fazla nakit mev· 
cut olduğunu söylemiş ve bu 
faaliyet çok alkışlanmıştır. 

Hakikaten bu genç ve faal 
Başkanın devamlı mesaisi 
ve takipkar ruhu herkesi 
kendisine çok ısınmış ve sosyal 
hareketlere karşı ilgisi de mu
hitte çok sevinç uyandırmıştır. 

Raporun en önemli kısım
lan çalışmalarında kendilerine 
çok kıymetli rehperlik eden 
ve bilfiil çalışan ilbay Lütfü 
Kırdarın eşi bayan Hayrinni
sanın faaliyetleri tetkil ediyor 
ve irşatlarından çok istifade 
ettiğinden bahsile ilbaya dn 
mennet hislerini sunuyordu. 

(11) bin lira üzerinden yeni 
büdçe kabul edilmiş ve heyeti 
merkeziye seçimine geçilmiştir. 

Kura ile çıkan beş azanın 
yerine şunlar seçilmişlerdir: 

Bayan Fahrinnisa Kırdar, 

General Ali Riza eşi Bayan 
Fatma Aıtınkal, Dr. Bay Ce
mil, tayyare cemiyeti muhasibi 
Day- ~ıza, Hayan Nefise Al· 
mecan'dır. 

genel kongreye de murahhas 
olarak Manisa saylavı doktor 
seçilmişlerdir. Yeni heyete ba· 
şanlar dileriz. .................... 
dahale politikasının nasıl birJ 
dolambazlıktan ibaret olduğu· 
na dair en kat'i ve :reddi ka
bil olmıyan bir delil elde et· 
miş oluyoruz. Görülüyor ki: 
sade bir dahili harb karşı· 
sında değiliz. Bu harb bütün 
bir milletin ecnebi istilası teh-
likesi altına düşen memleketin 
mülki tamamiyetini müdafaa 
için kahramanca bir mücade· 
lesidir. Alman ve ltalyan faşist 
ordulan ispanyanın sevkülceyş 
noktalarını bu suretle ele ge-
çirmekte, harb aletlerini bil
ahare bütün Avrupa'nm sulh-
perver milletlerine karşı kul
lanmakta, lspanyol milletinin 
yaralarla dolu etleri üzerinde 
tecrübe etmektedir." 

Tebliğ bundan sonra Cum· 
huriyetçi ispanyaya faal bir 
iş birliği gösterilmesini temenni 
etmekte ve ispanya cumhuri
yetini kurtarmanın dünya sul· 
hunu kurtarmaya muadil oldu
ğunu bildirmektedir. 

Acele sablık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngıliz nasyonal 
markalı mazotla mütaharri • 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

lzmir' de Kestane paza
zarında 22 n•ımarada ma· 
kineci ve tornacı Raşid us· 
taya müracaat. 

Atatürk•ıe Kamutay bat· 
kanma ve Başvekilimiz• 
kongreı in tazimallm 

bildirdiler 
Ankara, 12 (A.A) - l'ldr 

sat Vekili Celil Bayar çekir
deksiz kuru üzüm kong-rcsindt 

ahnan tazim kararını Rsisicum
hur Atatürk' le B. M. Meclisi 
reisi Bay Abdülhalik Renda 
ve Başbakan ismet lnönü'ne 
aşağıdaki telgraflarla arz,t• 
miştir: 

Atatürk 
Büyük Cumhurreisi 

Ankarİ 
<;ekirdeksiz kuru üzüm ib· 

racat standard tiplerini vücude 
getirmek için toplanan çekir· 
deksiz üzüm birinci milli kon• 

1 

gresi üyeleri her ileri adıma 
ezeli ışığile yol veren Ulu Ön· 
der' e bağlılık, inan ve saygı· 
larıra arza beni memur etmiş· 
)erdir. 

Şahsi bağlıhklarımla elleri· 
nizden öperek arzederim. 

lktısad vekili 
Celdl Bagar 

Abdülhalik Renda 
B. M. Meclisi reisi 

Çekirdeksiz kuru üzüm ib· 
racat standard tiplerini vücu· 
de getirmek için toplanan~An· 
kara çekirdeksiz üzüm birinci 
milli kongresi üyeleri bu ileri 
adım hareketi ve buna imkin 
veren Büyük meclise tasdik 
ettiği kanunlar dolayısile şük· 
ran ve teşekkürlerini arza beni 
memur etmişlerdir. 

Şahsi saygı ve tazimatımla 
arzederim. lktısad vekili 

Celil Bagar 
ismet lnönü 

Başvekil 
Çekirdeksiz kuru üzüm ih· 

racat standar tiplerini vücude 
getirmek için toplan Ankara 
çekirdeksiz üzüm birinci milli 
kongresi üyeleri her iyi işe 

adı bağlı olan büyük t Baıve· 
kile tazim ve bağlılıklarını 
arza beni memur etmişlerdir. 

Şahsi saygılarımla arzederİID· 
lktısad vekili 
Celil Bagar 

Paris 
Civarında çok leci 

bir tren kazaıı oltla. 
Paris, 13 ( d 'yo) - Fran· 

sa'nın (Buri ve Monlizon) ha· 
valisinde hüküm süren kar 
fırtınası yüzünden münakalat 
kesilmiştir. Yolda kar yüziin• 
den çok feci bir şimendifer 
kazası olmuştur. 

Son gelen haberlere göre, 
yoldan çıkan bir .. yolcu kata· 
rınm lokomotifi ile vagonlan 
bir uçuruma yuvarlanmıştır. 
Kaza mahalline giden muavin 
trendeki sıhhiye memurlan; 
parçalanmış vagonların albrr 
dan insan cesedleri çıkarmak· 
tadırlar. Akşama kadar 8 
cesed çıkarılmıştır. Yaralılann 
çok fazla olduğu söyleniyor. 

Kapitülaayon 
iti daha aval halladilacdk 

Londra, 13 (A.A) - lngil· 
tere hükumeti Mısır'ın Millet• 
cemiyetine girmesinin tasvibi 
için asamblenin fevkalade bir 
içtimaa çağrılması hakkındati 
bir teklifi Milletler cemiyeti 
genel sekraterliğine vermiştir. 

Aydın 
Belediyesinin bir karel'I 

Aydın, 13 (A.A) - Bele
diye radyolara zarar veren 
sun 'i parazitlere mani olmak 
için bil'umum elektrik maki..
ve tesisatına antiparazit il•t 
konulmasını mecburi kslmıfbt. 



. Varolun 1?avas'hlar MA1!KEMELERDE • ZJ@ii'~ v , . j Bır yılda hava kurumuna 10,000 Otomobılde tabanca ile · ~J&Blf 
lira teberrü etmişlerdir öldürülen adam .. _ Bugün sahada: entresa_n 

maçlar göreceğiz -
Cinayetin bir kadın yüzünden 

işlendiği anlaşılıyor 
Urla iskele yolunda bir oto- yaptığımı elan bilmiyorum. 

mobil içinde arkadaşı Meh- Dedi. Sahitler: 
med'i tabanca ile göğsünden - Ali, havaya silah atmış 
yaralıyarak öldürmekle maz- olsaydı belli olurdu, halbuki 
nun Yahya oğlu Ali'nin mu- Mehmed'e doğru dönüp ateş 
hakemesine şehrimiz ağırceza etti ve sonra otomobilden ine-
mahkemesinde devam edil- rek hızlı hızla oradan uzak· 
miştir. laştı. 

Bu celsede şahid sıfattle Dediler. 
Dr. Bay Nebil ve belediye Derici Bay Arif in Ödemiş 
reisi Bay Kemal dinlenmiş· mahkemesince istinabe suretile 

Giydirilen yavrular !erdir. Dr. Bay Nebil, vak'ayı alınmış olan ifadesi okundu. 
Tavas, (Hususi) - Hima- lik şubesi reisi İsmail Hakkı şöyle anlatmıştır: Bay Arif, vak'a hakkında şu 

Yeietfal cemiyeti 93 fakir ve Akbaş, Kızılcabölük nahiyesi - Cinayetten bir hafta evel izahatı veriyordu: 
ketim çocuğa elbise ve kas- şarbayı Yağcıoğlu Mustafa, akşam üzeri yazıhanemde otu· - Hadiseden üç gece evel 
et ile ayakkabı dağıtmış bu inhisarlar memuru Refik, tay- ruyordum. Maktul Mehmed Mehmed ve Ali bir kadın ge-

bikes yavruları sevindirmiştir. yare cemiyeti merkezi umu· geldi, sarhoşluktan gözleri tirmişler. Mehmed'in getirdiği 
. Hamiyetli tütün rençperle- misi tarafından birer takdir- küçülmüştü. Bana hastalandığı bu kadınla, Ali de tanışmak 

rınıizin, tütün paralarını alır· name gönderilmek suretile zannında bulunduğunu söyledi. istemiş. Mehmed: 
ken hava kurumuna bıraktık- taltif edilmişlerdir. Ben de: - Onu ben kendim için 
ları paranın yekunu tam beş G b ~ı------ - Akıntı varsa belsoğuk· getirdim, sen dokunamazsın. 
~n liraya baliğ olmuştur. ar Lokarnosu luğudur. Dedim. Tedavisinin Dedi, hatta biribirlerile kav-
b urban derileri de satılarak Ve ltalya'nın cevabı uzun sürüp sürmiyeceğini sordu: gaya tutuşarak vuruşacak gibi 

unlardan da beş bin lira Brüksel, 13 (Radyo)- Bel- - Yeni ise üç günde iyi oldular, ben mani oldum. Er-
alınmıştır. Demek olur ki fe- çika Hariciye Bakanı BayStark, olur. d k 1 tesi gün Ali beni gördü: 
a ar Tavas'lılar bu sene talya hükumetinin garb Lo- Dedim, ertesi giin Ali ile _ Sen b!zi hakikaten kav· 

b
ha .. va .. kurumuna onbin lira gibi karnosu cevabının bir suretini b b k M h d' cra er görüşür en e ıne in ga edecek mi sandın? Biz 

Ilı uyuk bir yardımda buJun- res;en almıştır. I bu hastalığa nasıl yakalandı- döğüşmeyiz. 
lişlardır. Hamiyetleri varolsun. u cevabi notaya göre, tal- ğını sordum ve Ali'nin de ya- Dedi. 

11alkevi: ya, Belçika'nın noktai nazarı· · t' k t kt d' B I kalanıp yakalanmadığını sor- Şarbay Kemal, son vak'a· 
Burada da Halkevi açıldı. na ış ıra e me e ır. unun a Ba k 

1 
b beraber ltalya, hiç cir taah- dum. Mehmed: dan bir hafta evel elektrikci 

ş an ığına elediye reisi H d d lh A 'I 1 B hüde girişmemektedir. - ayır. e i. san, li ve Mehmed e z· a:r d~ehmhed .intihapl edildi. Müzakereler Ciniyayet akşamı oturuyor· mir'de bara gittiklerini, sonra 
1 e ıye eyetı evve ce satın duk. lzmir'e gitmekten bahse- Kemeraltırıda bir tatlıcı dük-
\~~~ı radyoyu Halkevine hediye başlıyor.. dildi, o sırada bir otomobil kanına giderek tatlı yidikle-
d ı. Tavas gençleri kahveler- Adis-Ababa, 13 (Radyo) - geçiyordu. Bizi lzmir'e götür- rini, Mehmed'in bir de kadın 
fen çekilerek Halkevi etra- lngiliz yüzbaşısı Mors, Adis- mesini şoföre söyledik. Gül- getirdiğini, fakat bu kadını 

-------
Partinin spor kulüplerimizdeki 

çok ciddi alaka ve kararı 
Bugün Alsancak sahasında 

milli küme müsabakalarında 
lzmiri temsil edecek olan iki 
takımımız, milli kümeden ha
riç kalan diğer ika takımla 
karşılaşacaklardır. Müsabaka
lara tam saat ondörtte Do
ğanspor-Demirspor takımları
nın karşılaşmasile başlıyacak

tır. Bu oyunu Üçokspor-Ya
manlarspor maçı takip ede
cektir. 

Milli küme maçlarına gide
cek olan Doğanspor ve Üçok 
spordan ondokuzar oyuncu 
davet edilmiştir. Bunların on· 
dokuzu da bizzat ve tam bi
tarafane olmak üzere antrenör 
tarafından tecrübe edilecektir. 
Menajer Bay Alaeddin de 
oyuna nezaret edecek ve ta-
kımların esas onbirini teşkil 
edecek olan oyuncular seçi· 
lecektir. 

Müteakıben antrenör bu 
yirmi iki kişilik kadro üzerin
de işliyecek ve mümkün ol-

duğu kadar kuvvetli takımlar-
la milli kiimeı,e girmemiıi. 
temin edecektir. 

Bu iki kuvvetli ekibin kar-. 
şısında oynıyacak olan De ... 
mirspor ve Y amanlarspor ta--. 
kımlarının nasıl bir kadro. 
ile oyuna iştirak edecekleri: 
malum değildir. Maamafih 
gerek Yamanlarspor ve ge
rekse Demirspor takımları~ 
İzmir'in eski teşkilatına göre 
iki kuvvetli muhtelit şeklinde 
tesbit edilmiş olan Doğanspor 
ve Üçokspor takımlarına karşı 
iyi bir netice almak için maç
lara en kuvvetli kadrolaı ı ile 
iştirake çalışacaklardır. 

Partimiz, yeni teşekkü11ere 

aid muhtelif işleri yakından 

büyük bir ciddiyet ve alaka 
ile takip etmektedir. Kulüble
rin bir !eşik veçhesini sağlam· 
!aştırmak, ona güzel bir isti· 
kamet verilmek kararı, kat'i
dir Parti prensibleri dahilin
de bu işin başarılması mu
hakkak gôrülmektedir. 

üç maliye· memurrU 
Ağırcezada 

-----. ..------
Umumhaneci iki kadın dün mah

kemede izahat verdiler 
ın~a toplanmışlardır. Ababa'ya gelmiştir. yüzbaşı bahçe'de bir kamyon kalmış, Urla'ya götürüp götürmedik· 

erinde bir takdir: Mors, Hartum ve Nil mem- ona be · "t" k · "tt" lerı'nı· bı.lmedı"g" 1•0 •1 ·' 0··yledı'. Memuriyet vazifelerini sui· kısım koparılmıştır. Ben de 
1-Iava kurumuna pek büyük nzın go urece mış gı ı, Yad baları Üzerinde bir ticari uz- vakit gecikti. lzmir'c gitmek- Şatiit eczacı Bay Hılıni; istimal etmekle maznun Bas· çok müteessir halde olduğunu 1 

B r ımları dokunan ilçebay laşma müzakeresine başlana· ten vazgeçtik, iskeleye kadar _ Bir gün Ali'ye Mehmed'i rnane maliye tahsil şubesi teb- bildiğim için belki kendisini 

l 
ady Fadıl Haluk Göksu, be- caktır. bı'r gezı'nt'ı yapmağa karar d h' .. .. .. liğ memuru Bay Şükrü, tahsil ikna edici bir harekette bu· 

e iye reis'ı Mehmed Şahal, V [ sor um, ıç gorunmuyor, ne· l d" .. ·1 . • p ı a anmış verdik.. Otomobilin arka ta· relerde? Dedim. başmemuru Bay Ali Riza ve unurum uşuncesı e ve ınsanı 
.,;rti başkanı Hamza, asker- Viyana, 

13 
( Radyo ) rafına mahkeme başkatibi B. _ Bir karı getirdi. Benim tahakkuk memur vekili Bay bir hisle lzmir'den kaçmasını 

b - A ı F H?kkı'nın muhakemelerine dün tavsiye ettim. Qa/k · k • vusturya gazete eri, ransız Fuad, Ziraat Bankası odacısı kulemdedir. Hatta ben kendi-lııı.5,i evı ÖŞ~ gazetelerinin doktor Smit'in Bay Nihad ve ben oturduk, lerine hasır ve yiyecek götür- şelirimiz ağırceza mahkeme· Kendisine verdiğim para 
1 p · • 'd · h kk d k' sinde devam edilmiştir. Bu meselesine gelince, bunu, ver-

•• Mandolin, şan ve kitara öğ- arıs e gı eceğı a ın a ı şoföri.in yanında da maznun düm, dedi. 
'' •ınek istiyenlere kolaylık ol- haberlerini tekzip etmekte- Ali, Belediye Reisi B. Kemal Bay Muammer de şunları celsede maznunlardan Bay giye kapatması için değil, me-
llıak dirler. k l M h Şükrü'nün mahkemeye verdiği murlar istihlak kooperatifinden 

k 
üzere, Halkevinde meccani ve ma tu e med vardı. Şo- söyledi: b I k d H ._~rs açılmıştır. Mandolin ve Doktor Smit'in ingiliz kra- för muavini Nazmi de otomo· bir mektub okunmuştur. Kü· ana a acağı erza için i. atta ıtıt lının taç giyme merasiminden - Vak'a gecesi otomobille çük bir kağıda ve maznunlar· aldığı erzakı eve getiren ham-

t 
ara kursları, 22 Mart Pazar· bilin içinde ve ortasında ayakta İzmir'e gideceklerdi. Dayım es· 

1 
dönüşünde Paris'ten geçmesi d d O b dan Bay Ali Riza tarafından mal malumdur. Bay Ali Riza, 

~ ı 8 de ve şan kursu da 24 muhtemeldir. uruyor u. tomo il iki yüz maktul Mehmed bana da gel- yazılmış olan bir puslada bu hammalın ismini mahke-

b 
llrt Çarşamba günü saat 17 de • metre kadar yol almıştı ki Ali meıni söyledi. B Al R B Ş k • meye vermiş ve müdafaa şa-llşl b b ay i iza, ay ü rü ye 

ıyacaktır. irden ire soluna döndü ve Fakat ben gitmek istemiyor· · hidi sıfat'ıle dı'nlenmesı"nı· ı'ste-1 K• 1 k [ lzmir' den kaçmasını tavsiye 

b 
ştirak etmek istiyenlerin, ıra 1 V elini Mehmcd'e tevcih etti. dum. Red cevabını vermemek miştir. 

U<h: d El d b etmekte idi. Bay Ali Riza: 
loe!l"'n en itibaren hergün saat Gayet havadar bahçeli gü- in e ta anca vardı, Meh- için: _ Bu mektub uzundu, ar· Şahit umumhaneci Bavan 

b 
dan 17 ye kadar Halkevine zel manzaralı kullanışlı kı'rası med'in göğsüne bir el ateş - Peki. f d Saadet ve Cavide dinlen~ış, aş • d h l k ka tara ın a Bay Şükrü'nün 

h. Vurarak kayıtlarını yaptır· elverişli Göztepe vapur iske- ettı, a a eve avga etme- Dedim. Ali bir aralık dışarı maliye şubesine olan vergi "ıal 
1 

d Al bana yazdığı kısım vardı. O arı gerektir. lesine dört dakika mesafede miş er i ve i, sarhoş ta de· çıktı, tekrar geldi, paltosunun ----------- borçlarını daima Şiikrü vası-
g 2 - 16 Mart Salı günü iki ev kiralıktır. ğildi. yakasını kaldırmıştı, saçları dayımın, Ali tarafından yara- tasile gönderdiklerini. onun 
:.at 17 de Müze ve sergi ko- Göztepe' de Abdülezel so· Belediye reisi Kemal, odacı dimdikti, Ali'nin gizli intikam ]andığı ve öldürüldüğü haberi böyle yolsuzluklar yaptığını 

ıtesj toplantısı vardır. kağında yokuşta bakkal Bay Nihad, şoför muavini Nazmi hisleri beslediğini yüzünden geldi. sonradan öğrendiklerini söyle· 
sa 3 - 15 Mart Pazartesi günü Bedri'ye veya telefonla 2256 de bu şekilde şahitlik ettiler. okudum. Fakat lisanen bir şey Muhakeme, bazı şahidlerin mişlerdir. 
\ı~t 17 de köycülük şubesinin müracaat. Maznun Ali: sezdirmiyordu. Nitekim hare· celbi için başka bir güne hı- Bayan Saadet demiştir ki: 
"""ZUrni toplantısı vardır. - Sarhoştum, bu işi nasıl ketlerinden be~ dakika sonra rakıldı. - Sonu 6 ıncı sahifede -
~~-----------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ........ _ ...... _ ... _____ , _______ ... ___ ... ___ ......... - ....... _____ ... _____ __ 

Fırtına Ali l 
BUyUk Korsan Romanı ·~··---..·./ 

... 94. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

'" Zeliha'yı, velevki zorla ol
bi~· kollarının arasında göre· 
~ 'ceğini düşünüyor, kendisini 
~:demiyordu. 

ı,d •raz sonra o da atına at
kat~ Ve yola çıktı.. Planını, 
~Otd •ının içinde olgunlaştırı· 

u. 
() .. d 

C\rı gun akşama ka ar heye-
t'~t•tıı gizlemek için çok uğ
~\ı} ı. Muhtelif şeylerle meş-
derıb ?lnııya çalışıyordu. Bir· 
lırıı ıre, sevincinden parma
dorı··Çıtlattı. Gözleri, fırıl fırıl 
~lı tordu. Bulduğu kurnaz

tndisi de beğenmişti. 

Gece, bahçenin beş, on kilo
metre kerisindeki ormana ateş 
vermek! 

O takdirde, herkes şüphe
siz yangını söndürmiye koşa
cak ve o da onların arasına 
karışacaktı. Zeliha'nın kulede 
yalnız kalacağına şüphe yoktu. 

- Mesele tamam! 
Diye mırıldandı .Sahte Musta· 
fa'nın planı çok pratik ve ha
kikaten çok kuvvetli idi. Hatta, 
korkunç denecek derecede bir 
şeydi. 

Zeliha, müdhiş bir tehlike 
karşısında idi .. 

Gece olmuştu. Ay henüz iki projektör gibi karanlığı 
doğmamıştı. Petro, arkadaşla· deliyordu. Patikalardan acele 
rına: ~cele tırmanıyordu .. Sanki bir 

- Ben · dedi - şöyle bir keçi gibi çevikti. 
dolaşağım.. Nihayet işte fundalıkların 

Arkadaşları güldüler: içinde idi. Tepeden, denize 
- Ag ın hastalığı sana da baktı: Hiç birşey gözükmü· 

bulaştı galiba! yordu. 
Petro cevab vermedi. Zaten - Acaba, gemı çekilip 

sinirlerine zor hakim oluyordu. gitti mi? 
Büyük bir fırtına kopmak Diye düşündü .. Bu dakika, 
üzere idi. Bu, kendi eseri ola- Mariya'nın köprü üstünde du-
caktı. Bunun ucunda, kendi- rup ta tepeleri tedki1

.. ettiği 
sinin saadet ve aşkı da vardı: dakikaya tesadüf eyliyordu .. 

İki kuş birden vurulacaktı. Kuru bir çalı demeti aldı. 
Elbette ki Fırtına Ali bunu Fundalıkların en sık yerine 

duyunca onları arıyacak ve yaklaştı. Orman, biraz ileride 
Mariya ile kozunu paylaşakaktı. idi. Rüzgar, deniz istikametin-
F akat kendisi, Zeliha'yı c.lıp den esiyordu. Binaenaleyh kısa 
savuşacaktı. zamanda, ateş fundalıklardan 

Bu haince düşüncenin zevk ormana sirayet edecekti .. 
ve lezzeti ile sarhoş bir vazi· Elleri titriyordu. Müdhiş bir 
yette karanlığa daldı. Gözleri, heyecan geçiriyordu .. Çalı de-

metlerini yığdı. Gözlerini göğe 
dikerek hazırladığı mel'anete 
yardım etmesi için, Allah'tan, 
lsa'dan, Merycm'dcn yalvardı 
ve istavroz çıkardı. Bunu mü
teakıp, çalı demetine ateş verdi. 
Evvela hafif bir çıtırtı duyuldu, 
sonra bir duman çıktı ve onu, 
kırmızı bir ışık, bir alev tnkip 
etti.. 

Kalbini tuttu: Ateşe bakı· 
yordu .. Alev, iki dakika içinde 
bir, iki metreye yükselmişti. 
Şimdi yavaş yavaş, akislerini 
arttırıyordu. 

Artık buradan kaçmak, sa· 
hile inmek lazımdı. 

Kurşun yimiş bir domuz 
gibi, yuvarlanarak, atlıyarak, 
sıçrıyarak koşuyor ve ateşin 
çıktığı yerden uzaklaşıyordu. 

Bu ateşi, kuledekilerin ya· 
rım saatten evel görmelerine 

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

imkan yoktu. Çünkü aradaki 
diğer bir küçük tepe, buna 
engel olacaktı. 

Sahile vardı. Bir kayanın 
kenarına pusu aldı. Gözlerini, 
gecenin karanlığı içinde ses
sizce yatan sulara dikmişti .. 

Ta uzakta, koyu siyah bir 
nokta vardı .. 

- O, ·diye mırıldandı· ge
mi olacak!. 

Bu nokta, yavaş yavaş bü
yüyor, yaklaşıyordu.. Aldan
madığı muhakkaktı. Evet, bir 
gemi geliyordu.. Ve bunun, 
Mariya'nın gemisinden başka
sına aid olması ihtimali de 
yoktu .. 

lshk çalmağı düşündü, vaz· 
geçti. Gemi durmuş, sulara, 
daha küçük bir nokta düş

müştü: 

- Sunu ı1ar -



Ali Sayfa 6 ANAOOLu ................ ıznırr.mmımı ..... _._. .. IRlml!llllB ... mmlllf t4319'1 

Teşkilatı Esasi ki üc; maliye memuru 
~ ' • ,. • "'&... •• , .... • • 

Ho ' obur yıldızlar 

Sağdan sıra ile üç aç Janes Steva t, Dorothg Mc Nultg, Sam Levene ve onları 
takiben maruf Rudolf Valantino ve fek başına bir hindi giyen Palette Dubost 

Bir mide dikat .. rü hatıralarını anlatıyor 
Holivud'daki yıldızlar ara· 

sanda yemeklere knrşı da hu
susiyet, meclubiyet ve... Zaaf -
lan vardır! 

Holivud'un midelerinin dik
tatörü Bay Karsen bir müla
katında yıldızların yemeklerle 
olan münasebetlerinden bah· 

Söyliyecek birşeyiniz ] kalmadı mı? 

Filimden bir: sahne 

Fransız. film· 
leri içinde bu 
mevsımın en se· 
vilen filmi "Se
vileceK birşeyi· 

niz kalmadı mı?,, 
filmidir. 

film, Moris 
Hanken ile Pi
yer Ve be r 'i n 

birvodvilinden Jan 
()renş ve Y. 
Al'!gre tarafın
dan yapılan bir 
adaptedir. 

Mevzu şuhtur, 
güzel ve güldü· 
rücüdür. Tam bir 
koca olamıyan 

mahcub bir de
lik an l ı, gene 
mahcub ve zev· 
cesine sadakat
ten bir defacık 

Holivud'daki gzldızlar ara
sında son zamanlarda çok gti· 
zel bir art"st le nazarı dikka
ti celbetmeğe buşlamıştır. Doris 
Nolan yalnız güze7 değ"/, agni 
zamanda kııdretli bir san'at
kaıdır. Onu bu fotoğraf ta, seh
har bir pozla görüyorsunuz. 
olsun ayrılmamış bir kayınpe· vardır, bu aşıkın şuh ve dil

ber bir dansöz olnn bir met· 
resi mevcuddurl. Kayınpeder, 

der; bir dost, bir alim, bir 
metres ve bir aşık arasında 
geçer. 

Kocasından memnun kala
mıyan zene kadının bir aşıkı 

bir :ruhiyat alimine damadı· 
nın vaziyeti için müracaat edi· 
yor; mahcub dAmadın zevcesi, 

sediyor. Mülakat şöylece geç
miştir: 

- Valantino'yu tanır mısı· 
mz? .. 

- Bu da sual mi ya?. Onu 
benim kadar belki annesi ve 
metresleri tanıyabilir! Hatta 
onlar sadece kalbini tanıyabil· 
mişlcrdir. Benisc .. ()nun mide-
sini bilirim! Yemeklerin kıy· 
met ve derecesini doğrusu hiç 
bilmezdi. Mesela, istakoz en· 
vaını bile fork!:demezdil Bir 
gün ekmeğini mastarda kabına 
oradan da sehz'"! çorbasına 
daldırdığını gördüm. 

- Pekala.. Diğer hatırala
rınız ... 

- Ha ... Herkes Valantino
ya benze.nez .. Yıldızların çoğu 
boğaz ve midelerine çok düş
kündürler. Mesela ... Bir müba
hMe neticesinde bütün bir 
hindi kızartmasını evire. kıvıra 
yiyen yıldız Şc:.rlotl Ah, ne 
oburdu, ne iştahla yirdi bil-
senız. 

- Siz ki, aşçıların yıldızı 
ve yıldızların aşçısısınız.. Siz 
sinemada rol almak hevesine 
düşmediniz mi?. 

- Rol almak mı?. Elbette .. 
Bundan sekiz, dokuz sene evel 
Adolf Menju'nun bir filminde 
aşçı rolü yaptım. Tam iki gün 
yüzümde makyaj yapıldı. Sah
ne vazıı 35 senedenbeı i taşı
makta olduğum beyaz takyemc 
itiraz etti. Bunun için az daha 
rolümden vazgeçiyordum. 

------------------------

OORSA 
ÜzUm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
61 S. Gomel 10 
59 S. Ergin 11 

122 Alyoti 12 
142 Yekun 
418628 Eski satış 

418770 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

480 Buğday 5 625 
153 Arpa 4 25 
175 B. pamuk 43 50 
45 H. ,, 43 50 

3874 ton p. çekir. 3 35 

K. S. 
11 
14 
12 

K. S. 
6 
4 25 

45 50 
45 50 
3 60 

bu zevcenin aşıkı ve bu aşı

kın dansöz metresi bu alimin 
dostu oluyorlar! 

Bu garib tesadüften, bu te· 
sadüıün hazırladığı bu karma 
karışık dostluk yüzünden gü· 
lünç ve çok şuh hadiseler 
geçmektedir. Fakat filme ruh 
verenler bilhassa ihtiyar alim 
rolünü yapan aktör Raimu, 
Madınazel Jcrmen, Ossey, Sil· 
viya Batay, Polen Karten gibi 
güzel, şuh ve oynak yıldız
lardır. 

Auırcezada 
değişiklik nas 1 u? - Başı 5 inci salıiJede -

----- ----- - Verdiğimiz vergilerin 

Kamutayın bu celsesinde dikkate makbuzlarını bize Şükrü geti· 
rirdi. 660 lira borcum vardı, 

şayan müzakereler geçmiştir Şükrüye verdim, şubeye yatı• 
rıyor ve bana makbuz getiri• 
yordu. Meğer bu makbuzlar 
sahte veya hileli imif, getirdili 
makbuzları, konsolun çekme
cesine koyardım. Sonradan 
yolsuzluklar meydana çıkınca 
Şükrü bunların hepsini çaldırt• 
mıştır. 

- 17 -
Madde - Türkiye Cumhu· 

riyeti, milliyetçi, halkçı, dev· 
letçi, laik ve inkıltıbçıdır. Res· 
mi dili Türk'çedir. Makarri 
Ankar şehridir. 
Başkan- Takriri ıcye arz· 

ediyorum. Kabul cdenlcr ... Et· 
miyenler ... Nazarı dıkkate alın· 
mamıştır. 

Mnddeyi encümenin teklifi 
vcçhile reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Ka· 
bul edilmiştir. 

Madde 2 - Teşkilatı Esa
siye kanununun 44 üncü mad· 
desi aşAğıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Başvekil, Reisicumhur cani
binden ve Meclis azası meya
nından tayin olunur. Sair Ve
killer Başvekil tarafından Mec· 
lis azası aıasından intihab olu· 
narak heyeti uınumiycsi Reisi
cumhurun tasdikile • meclise 
arzolunur. 

Meclis müç.temi değilse arz 
keyfiyeti meclisin içtimaına ta
lik olunur. 

Hükumet hattı hareket ve 
siyasi noktai nazarını azami 
bir hafta zarfında Meclise bil· 
dirir ve itimad talcb eder. 

Siyasi müsteşarları Başvekil, 
Meclis azası arasındnn seçer 
ve Cumhur reisi tarafından 
memuriyetleri tasdik olur.ur. 

Başkan - Madde hakkında 
mütalea var mı?. 

Maddeyi reye arzcdiyorurn. 
Kabul byyurıınlnr .• "" Etnıiy.c.n
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 3 - Teşkilatı Esa
siye kanununun 47 inci mad· 
desi aşağıda yazılı şekilde de· 
ğiştirilmiştir: 

Vekillerin ve siyasi müste
şarların vazife ve mes'uliyet· 
!eri mahsus kanunla tayin 
olunur. 

Başkan - Madde hakkında 
mütalea var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum, 
kabul buyuranlar .. Etmiyenler .. 

;Kabul edilmiştir. 
T. E. E. M. M. Kenan 

Ürer (Manisa) - Bundan son· 
ra gelen madde ;siyasi müste
şarlar tabirini kaldırmak su· 
retile eski maddenin aynen 
kalmasını teklif ediyoruz. 
Başkan - Yani dördüncü 

maddeyi tadil etmiyorsunuz. 
Kenan Orer ( Manisa ) -

Tadil etmiyoruz. 
Başkan - Encümen dör

düncü madde olarak teklif 
ettiği metnin aynını teklif edi
yor. O halde o madde yoktur. 

Şimdi beşinci madde olarak 
sayılan madde, dördüncü mad
de olacaktır. 

Madde 4 - Teşkilatı Esa· 
siye kanununun 49 uncu mad· 
desi aşağıdaki şekilde değiş· 
tiri imiştir: 

Mezun ve her hanki bir se· 
beble mazur olan bir Vekile 

licra Vekilleri heyeti azasından 
bir diğeri veya siyasi müsteşar
lardan biri muvakkaten niya· 
bet eder. Ancak bir Vekil 
veya bir siyasi müsteşar bir 
Vekaletten fazlasına niyabet 
edemez. 

SiyrAsi müsteşarın Vekile 
niyabeti halinde kararnamesi 
Meclise arzolunur. 

Başkan - Mutalea var mı? 
Maddeyi reyialinize arzedi· 

yorum. Kabul buyuranlar .. Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
Madde 5 - Teşkilatı Esa· 

siye kanununun 50 inci mad· 
desi aşağıda yazılı şeıeilde de
ğişt1rilm iştir: 

icra Vekillerinden veya si
yasi müsteşarlardan birinin 
Divanı .Atiye sevkine dair 
Türkiye Büyük Millet Mecli· 
since verilen karar Vekalet ve 
müsteşarlıktan sukutu dahi mu
tazammmdır. 

Teşkilatı Esasiye reisi Şem
seddin Giinaltay ( Sıvas ) -
Orada bir kelime hatası var· 
dır. Sondan ikinci satırda 

"Vekalet ve müsteşarlıktan 
sukutun (Vekalet veya müste· 
şarlıktan sukutu ) olacaktır. 

Y · " " la kt anı ven, veya,, o ca ır. 

Başkan - "Veya,, ilavesini 
teklif ediyorlar. Başka müta· 
lea var mı? 

Maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Mndde 6 - Teşkilfıtı Esa
siye kanununun 61 inci mad
desi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Vazifelerinden münbais hu
susatta İcra Vekillerile siyasi 
müsteşarları \ıe Şiirayı Devlet 
ve Temyiz mahkemesi rüesası 
ve azasını ve Cümhuriyet Baş· 
müddeiumumisini muhakeme 
etmek üzere bir Divanı .Ali 
teşkil erlilir. 

Başkan - Madde hakkında 
mütalea var mı? 

Mıiddeyi knbul edenler ... 
Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7 - Teşkilatı Esa· 
siye kanununun 74 üncü mad
desi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Umumi menfeatler için lü· 
zumu, usulüne göre anlaşıl· 
dıkca ve mahsus kanunları 
mucibince değer pahası peşin 
verilmedikçe hiçbir kimsenin 
malı istimval ve mülkü istim
lak olunamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yap· 
mak ve ormanları Devlet ta
rafından idare etmek için is
timlak olunacak arazi ve or
manların istimlak bedelleri ve 
bu bedellerin tediyesi sureti, 
mahsus kanunlarla tayin olu
nur. 

Fevkalade l-.allerde kanuna 
göre tahmil olunacak para ve 
mal ve çalışmaya dair mükel· 
lefiyetler müstesna olmak üzere 
hiçbir kimse hiçbir fedakarlık 
yapmağa zorlanmaz. 

Başkan - Madde hakkında 
mütalea var mı? 

Maddeyi reyinize arzcdiyo· 
rum. Kabul edenler... Etmi· 
yenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 8 - Teşkilatı Esa· 
siye kanununun 75 inci mad-

/zmir harici askeri 

Mahkemece Ali Riza•nıa 

gösterdiği müdafaa şahitlerinin 
celblerine karar verilmiı ve 
muhakeme talik edilmiıtir. 

lnebolu davası 
İnebolu kazası maznunlann· 

dan kaptan Mehmet Ali ile 
arkadaşlarının muhakemelerine 
yarın şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde devam edilecektir. 

7 
desi aşağıda yazılı şekHde J! 
ğiştirilmiştir: 

Hiçbir kimse mensub oldu· 
ğu felsefi ictihad, din ve mez· 
hebten dolayı muahaze edi· 
lemez. Asayiş ve umumi mu· 
aşeret adabma ve kamı1nlar 
hükümlt-rine aykp·ı bulunma· 
mak üzere her türlü dini ayin· 
ler yapılması serbesttir. 

Başkan - Madde hakkındı 
mütalea var mı? 

Maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmi· 
yenler ... Madde kabul edil· 
miştir. 

Madde 9 - Bu kanun neşri 
tarihinden mcteberdir. 

Başkan - Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyeıiDİ 
tayini esami ile reyinize arıc• 
diyorum. 

Kürsüye ik= l·utu konacaktır, 
lütfen sağdaı g tmek surt-tile 
kutulara reylerinizi atınız. 

Rey vermiyen arkadaş var 
m? ... Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. Açık reyle kabul bu• 
yurduğunuz kanunlann neticr 
sini arzediyorum: .. 

İnhisarlar umum müdürlüli 
1936 mali yılı büdçesinc:le 
( 10,000) liralık münakale ya· 
pılması hakkındaki kanuna reY 
veren arkadaşların adedi (3-21) 
muamele tamamdır, ~kan&IO 
(321) reyle kabul edilmiıtir. 

Posta, Telgraf ve Telefoıt 
umum müdiirlüğünün t9'6 
mali yılı büeçe~inde ( 43, tOO) 
liralık münakale yapılmasıD• 
dair olan kanun (::S26) reyle 
kabul edilmiştir. 

T eşkilfılı Esasiye kanununutl 
bazı maddelerinin detiştiril• 
mesine dair olan kanuna (333' 
arhadaş rey vermiştir. Mu•· 
mele; TeşkiJatı:Esasiye kanuı# 
mucibince tamamdır. Reye ir 
tirak edenlerin adedi istedi
ğimiz adetten fazladır. Kab.d 
edenler (333) kişidir. Kanull 
müttefikan kabul edilmiştir• 
(Alkışlar,) Pazartesi günü ..,,, 
15 te toplanılmak üz;ere ceJ-
seyi tatil odiyorum. st 

Kapanma saati: 17,~ 

satın alma ilanlat,J,,,-
İzmir rnustahkcm mevki satın alma komisyonundan: 
1 - İdareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müessete~ 

için (25) ton zeytinyağı 25 mart 937 perşembe ~ 

2 

3 

4 

saat 15 te lstanbul tophane satın alma komisyonu11clS 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli (17500) lira olup ilk teminah (t31t1 
lira (50) kuruştur. 

Şartnamesi tophane ~atın afma komisyonunda prült' 
bilir. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ~ 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ~·. ııj 

delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla hir_..-. 
reminat ve teklif mektublarını ihale saatinden 
saat evvel komisyona vermeleri 9 1-4 19 23 



hukuk mahke-
rnesinden: 

lzmir' de Karantina Mısırlı 
caddesinde 277 sayılı evde 
oturur Mustafa kızı Bedia ta
rafından ayni evde oturan lb
rahim aleyhine açılan boşan
• davasına mütedair dava 
lrzuhal suretile davetiye va
rakası müddeialeyhin ikamet
rihının meçhuliyetine mebni 
bili tebliğ iade edilmiş ve 
)'aptmlan zabıta tahkikatı da 
bunu teyid eylemiş olmakla 
tebligatın ilanen icrasını ve 
tahkikatın 31/3/937 çarşamba 
laat 10 na talikine karar ve
rilerek arzuhal suretile dave· 
tiye varakası usulen mahkeme 
divanhanesine asılmış oldu
iundan müddeialeyh lbrahi
llıin tayin olunan gün ve sa· 
•tte bizzat tahkikat hakimi 1. 
Belür huzurunda hazır bulun· 
llllsı veya bir vekil gönder· 
llıesi aksi takdirde hakkında 
'1Yap kararı ittihaz edileceği 
tebliğ makamına kain olmak 
Üzere ilan olunur. 

lzmir Birinci icra Memur-
hığundan: · 

KUrUf 
Akseki Ticaret Bankasının 

Ali Moralı zimmetindeki ala
catının temini istifası zımnında lllumaileyhin tahtı tasarrufunda lıiiiiiiiiiiiiii"liiillll ____________________________ _ 

buıunan ve tahtı hacze alınan caktır. işbu gayri menkuı üze- lzmir Kadastro Komisyonun
Ahmet ağa mahallesine aid rinde her hangi l ir sebeble 
tapu kütütünün 96ı numaralı hak talebinde bulunanlar el- dan : 
&ah'f d !erindeki vesaik ile birlikte ı esin e müseccel ve Sefa· G h il · · dd d 644/1 k bat k d k işbu ilanın tarihi ilanından iti· öztepe ma a camın tramvay ca esin e apı ve 

so ağın a ain 9 eski 11 838 N ·ı · 1 j f k p t k )' . haren 20 gün zarfında müra· o. taı ı evın yarısı tapu i e oze arısı ve e ro ızı 
enı numaralı 264 ada 2 par- caatları lazımdır. Aksi taktirde Elini namı diğer Elmana ait olduğu anlaşılmıştır. 

ae. 1 sayılı ve 60 metre terbi· l Ad'l' llld hakları tapu sicillinde sabit Bu evin sağı 644 kapı ~e 836 taj sayılı brahim oğlu ı ın 
ı· e ve heyeti umumiyesi 600 olmıyanlar paraların paylaş- solu 646 ve _840 taj sayılı Mehmet Nahit ve hissedarlannın evleri 
I,'' kıymeti muhammineli bir masından hariç bırakılacaktır. arkası deniz önü tramvay caddesile çevrilidir. 
ıp dükkan açık artırma su- 30/3/937 'h' d · 'b Bu evin sahibi bulunan Elini kocası Jozef ve çocuklarile 

retile 19/4/937 tarihine müsa- tarı ın en ıtı aren 
d'f prtnaqıe herkese açık bulun- birlikte Fransa'ya gittiği öğrenilmiş iıe de adresi bilinememi~-

ı Pazartesi günü saat 10 da durulacaktır. % 2 buçuk del- tir. Sağ veya ölü olup olmadığı belli değildir. Şimdiye kadar 
latılıta çıkarılacaktır. Bu ar- laliye müşteriye aittir mütera- vekili bulunan kimse de komisyonumuza müracaat etmemiştir. 
~::• ~!ış bedeli ?1~hammen kim vergi, tenviriye ve tanzi- Sözü geçen evin Şubat 335 tarihli tapu lceydına göre maliki 
d )' etının % 75 mı bulma- fiyeden olan belediye rüsumu ve tab'ai devleti aliyeden bulunamamıştır. 11anen vaki bu tebliğ 
· •iı taktirde en çok artıran l vakıf icariyesi arttırma bede- üzerine iki ay içinde lzmirde Saçmacı hamam sokatında 20 No. 
ııtelclisinin taahhüdü baki kal- linden tenzil olunur. Arttır· Ju dairede ka<l.stro komisyonuna müracaatla bu eve malik 
lılalc üzere satış 15 gün daha mıya iıtirak etmek iıtiyenler oldutunu ve hüviyetini bildirmediği taktirde hissesi 1.613 sa· 
:;atılarak ikinci arttırması % 7,5 pey akçesinin :veya yılı kanunun 22 inci maddesinin A fıkrasına göre hazine adına 

5/937 tarihine müaadif Salı milli banka mektubunu hami- kayt edilecektir. 759 

~nü saat 10 da yapılJcakbr. len dairemizin 37/6389 No.lu ı•ı daı•mı• encu••menl•nden.• 
b arttırmada ~dahi % 15 şi dosyasına ve icra münadisine 
\ll11ıad1ğı taktirde en çok müracaatları lüzumu ilin olu

~ran iateklisine ihale oluna· nur. 

U daimi enciimeninden; 
~le eksiltmeye konulan iş: lzmir ·Torbalı yolunun 2+ 162· 

3 + 500 kilometreleri arasındaki 

ltttf tutarı 
l . İte' ait evrak şartname· 
er, lfatıda gösterilmiştir : 

1ateldiler 

~iltınenin yapılacağı yer 
h, gün ve saatı : 

şosenin onarılması. 
(1755) lira (54) kuruıtur. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D - Keşifname. 
Bu şartname ve evrakları bayın
dırlık direktörlüğünde görüp in· 
celeyebilirler. 

29 mart 937 pazartesi günü sa
at 11 de 11 daimi encümeninde 

~iltıneye girebilmek için 
ereken belgeler. : Müteahhitlik ticaret odası bel-
~ gderi. 
~kkat teminat : (132) lira. 

ı;U daimi encümeninden; 
762 

'Palı eksiltmeye konulan iş:: Ödemişte yeniden yaptırılacak 

~~f tutarı 
le.. 1te ait evrak, şartname-

'fatıda gösterilmiştir. : 

~·ı ~ 1 t~enin yapılacağı 
'-rihi günü, saati 

Emmi oğlu okulu yapısı. 
(13570) lira (48) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 
C - Keşif plan. 
Bu şartname ve evrakı bayın
dırlık direktörlüğünde görüp in
celeye bilirler. 

29 mart 937 pazartesi günü sa· 
at 11 de il daimi encümeninde. 
(1018) lira. 761 

Açık eksiltmeye konulan iş: 

Kefif tutarı 
Bu işe ait evrak şartname
ler aşatıda gösterilmiftir. : 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün, saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Bucada yaptmlacak hayvan ser
ğisi yapısı. 

(8618) lira (92) kuruş. 

A - Eksiltme prtnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri ıenel 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 
C - Keşif, plan. 
Bu şartname ve evrakı bayın· 
dırlık direktörlüğünde ıörüp in
celeyebilirler. 

29/mart/937 pazartesi aaat 11 
de il daimi encümeninde. 

Müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 

Muvakkat teminat (647) lira. 760 --lstanbal Deftertlarlıfından: 
Keşif bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret bulunan koca 

Mustafapatada Sulu manastır mevkiinde eski itfaiye karakolu 
elyevm samatya maliye şubesi olarak kullanılan bina arsası 
üzerinde yeniden yapılacak maliy~ şubesi binası inşaat ve te· 
sisatı işleri kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel özel ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
yüz kuruş mukabilinde verilmektedir. isteklilerin 1715 liralık 
teminat mektuplarile teklifnamelerini ve en az on beş bin 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden al
mış olduğu Müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını 2,9/3/937 
Pazartesi günü saat on üçe kadar Milli Emlak Müdürlüğünde 
toplanan komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarflar 
açılırken Komisyonda hazır bulunmalan. 14 18 22 26 719 

Söke belediyesinden: 
Belediyemizin muhtelif kuturda tahminen 6000 metre eski su 

boruları sablacaktır. ihale 18 Mart 937 Perşembe günü Söke 
belediyesinde yapılacaktır. 

Bedeli muhammen 600 liradır. Taliplerin Söke belediyesine 
müracut etmeleri ilin olunur. 3 7 11 14 612 

lzmir Komutanlığı ildnları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Kırkağaç'taki kıtaat ihtiyacı için 24000 kilo un açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 6/4/937 Salı günü saat 15 de Kırkağaç satın 

alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3120 lira olup ilk temi

nat parası 234 liradır. 
4 - Evsaf ve şeraiti her gün Kırkağaç satın alma Komiı

yonunda parasız görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
]arla birlikte teminat makbuzlannı ihale saatından bir 
saat evel K1rkağaç satın alma Komisyonuna vermeleri. 

14 20 25 30 752 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için (12200) metre bez açık ek-

siltme ile satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen mecmu tutarı (4178) lira (50) kuruş 

olup ilk teminatı (313) lira (39) kuruştur. 
3 - ihalesi 30 Mart 937 Salı günü saat 11 de Mıt. Mv. 

sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da rö· 

rülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmağla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatındaan 
bir saat evel komisyona vermeleri. 14 18 23 28 757 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
~ - Mst. Mv. ihtiyacı için 200500 kilo Un kapah zarfla 

alınacaktır. 
2 - ihalesi 17 Mart 937 çarpmba günü saat 11 de Mıt. 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 26967 lira 25 kuruş ve muvalc· 

kat teminatı 2022 lira 55 kur .. ·ştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları prt ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve prtnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en u 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 5 10 14 557 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Tayyare alayinin Reşadiye Garnizonunda 1992 Lira 8 

Kuruş bedel keşif su tesisatı açık eksiltmeye ile yap
tırılacaktır. 

2 - ihalesi 22 Mart /937 Pazartesi günü saat 11 de Mıt. 
Mv. satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat parası 149 Lira 41 Kuruıtur. 
4 - Keşif ve şartnamesi Mst. Mv. satan a1ma Komisyonun· 

da ve umumi planı Tayyare alay inf88t ıubeainde 
görülebilir. 

5 - E.biltmeye gireceklerin Ticaret oduanda Kayıth olma
ları şart olma~ la beraber 2490 sayılı kanunua 2 ve 
3 üncii maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesilca· 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve saa
tından en geç bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

5 ıo 14 19 633 

lzmir mustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher merresine biçilen ederi 8 lira olan 7000 metre 

kurşini kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeğe kon· 
muıtur. 

2 - ihalesi 26 mart 937 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 4050 lirad1r. 
4 - Şartnamesi 280 kuruşa M. M. V. satın alma komiı· 

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeğe gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazdı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektublarını ihale saa· 
tinden en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 9 14 19 24 661 

lzınir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
ı - Mst. Mv. Seferihisar, Abdullah ağa ihtiyacı için 76500 

kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 17 de Mst. 

Mv. • satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 10480 lira 50 kurut. 

mu~akkat teminatı 786 lira 04 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları f8rl ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale eaatinden en az 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 5 10 14 562 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. Ada, Foça, Söğütcük ihtiyacı için 113300 

kilo Un kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - ihalesi 17 Mart 937 çarşamba günü saat 16,30 da 

Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 15522 lira 10 ve muvakkat 

teminatı 1164 lira 16 kuruştur. 
4 - Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad .. 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

28 s 10 14 563 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAfS 
KUMPANYASI 

SiS "HERCULES,, vapuru 
15 marta doğru bekleniyor, 
yiikünü tahliyeden sonra BUR 
GAS VARNA ve KôSTEN
CE limanlarına hareket edecek 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM BREMEN ve HAM 
BURG için yükleyecektir. 

SVENSKA ORiENT 
LfNlEN KUMPANYASI 
SiS "ISA,, vapuru 15 mart

ta gelip HAMBURG GDY
NIA ve ISKANDINA VY A li· 
manian için yük alacaktır. 

MiS "AASNE,, motörü 30 
marta doğru bekleniyor. Yü
künü tahliyeden sonra ROT-

TERDAM, HAMBURG, ve 
SKANDf NA VIA limanlarına 
yüklecektir. j 

SERViCE MARITJME RO· 1 
UMAIN KUMPANYASI 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

25 marta doğru beklenilmekte 
olup PİRE, MALTA, ve MAR 
SiL YA limanlarına yolcu ve ı 
yük kabul edecektir. 

SiS "PELES,, vapuru 9 
nisana doğru bekleniyor PiRE 
MALTA ve MARSIL YA li
manlarına yolcu ve yük ka
bul eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ei kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/422112663 

--------wmı-=::~--:ıl!M:~ 
"UMDAL,, Umu
"mi Deniz Acenta-

.. 
Kend·nizi ve EmlAkinizi 

Ettirdiniz Mi? ___ ...,. . .._ __ _ 

Refahınızı ve ailenizin istikbalini temin 

etmek istiyorsanız ve emlak servetini

zin bir YA 1 A kaybolmasını iste-

me2seniz kendinizi ve mülklerinizi mem

leketin en büyük Türk sigorta şirketi 

olan: 

' ' A o 
Sögo1rta ettörröfilö~a 

---...-·e-+---

Ehven şartlar, muamelede sür'at, tediyede sühulet. 

Müracaat mahalli: 

TOrkiye iş Bankası 
lzmir Şubesi 

Vatandaş pac 
haci.ce ~ 
tam.~ 

EMi 

Lise ve orta okullar satınalın 
komisyonu başkanlığından: 

lzmir kız lisesinde yaptırılacak hela tamir ve inşaatile pen'li 
cere onarımı ve su tesisatı işleri 16-3-1937 salı günü saa 
16 da kültür yardirektörlüğünde toplanacak komisyonumuzdsr. 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

1 - Pencre, hela tamir ve inşaatı keşif bedeli 1035 lir 
45 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 78 liradır. 
2 - Su tesisatı keşif bedeli 337 lira 54 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 26 liradır. 
3 - Her iki iş ayrı ayrı pazarlıkla ihale edilecektir. 
4 - Bu işlere aid keşif ve fenni hususi şartnameler her 

gün kız lisesinde görülebilir. 
5 - istekliler nafia direktörlüğünden alacakları ehliyet ve· 

sikaları ve muvakkat teminat alıtları ile beJli gün ve 
saatında komisyona müracaatları . 11 12 13 14 

lığı. Ltd.. 1 

Hellenıc Lınes:;: 

11111111111111111111111111111111111111il111111IH1111111111111111111111111111llJ111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
B:ışdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Limited 
HELLENIC LIMES L TD. 

11GRIGORIOS,, vapuru 14 
16 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

= Ham<dıö NlUl~lhlet Çarrnçarr 

~Sıhhat Eczahanesi~ t-.m::..-..,,.,.~ 
= = --"GERMANIA,, vapuru 29 = 

31 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

nde bulunur. 
iu 111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111 ıı 111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n • 

/ 
Hava yolları Devlet işletnıe 

VERS ve LIVERPOOL Ji- ı•daresı•nden,• 
PHELPS LfNE 

PHELPS BROS & CO lNC. 
NEV-YORK 

"BRETGNE,, vapuru mar
tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYLENSEN,, vapuru ni· 
sanın onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
eaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

Birinci kordonda 11 UMDAL,, 
UMUMf DENiZ ACENTA
UGI L TD. vapuru acentalı· 
§'ına müracaat edilmesi rica 
elunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

................ - .. ı·J 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamr:l Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE G.M.B.H. 

HAMBURG 
"ANGORAn vapuru 30" 

mar tta beklenilmektedir. ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN içm yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXMOUTH,, vapuru ha· 
len limanımızda olup NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EA.IRIAn vapuru 22 mart-
ta beklenilmektedir. NEV-
YORK için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMALI SE
FERLERi: 

"EXCAMBION,, vapuru 19 
martta PIRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
26 martta PIRE'den hareket 
edecektir. BOSTON ve NEV-

YORK için yük kabul eder. 
"EXCALIBUR,, vapur\J 9 

nisanda hareket edecektir. 
BOSTON ve NEVYORK için 
yük kabul eder. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE · NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUGAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda beklenilmektedir. KÖS 
TENCE, SULINA, KALAZ 
için yük kabul eder. GALATZ 
aktarması olarak ta bütün TU-
NA limanları için yük kabul 
eder. 

manlarından mal getirecektir. 
BURGAZ, VARNA, KÖS- 1 - Ankara - lstanbul arasında işl iyen yolcu ve post• 
TENCE, KALATZ ve SU- tayyarelerimizin hareket saatları aşağıya yazılmıştır· 
LINA, limanları için yük ka- Kalkış Varış 
bul eder. S. D. S. D. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HA VSLINJE OSLO 

"SARDINIA,, vapi.lru 20 
martta beklenilmektedir. Ay
ni. gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEPve NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder· 

Vapurlann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

Ankara'dan 10 00 11 50 fstanbula 
lstanbul'dan 15 00 16 50 Ankara'ya 
2 - Bilet satan acentelerimiz: 1 

A - Ankara'da Bankalar caddesinde P. T. T. Ge11; 

direktörlüğü binasında telefon numarası 368d 
B - İstanbul'da Karaköy P. T. T. şubesi binasın 1 

telelefon numarası 41137 
3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden id•;, 

otobüsümüz Ankara acente binası önünden saat 9.30 1 
lstanbul'da acente binası önünden saat 14 de hare~e 
eder. 

4 - · Bilet ücretleri : 
CIE ROY ALE HONGROISE A k f b 1 d L 
DANUBE MARITIME BU- 011•v1•re Ve n ara •. sten u gi iş 22 ira I•~ 

DAPEST " ,, " 4 ,, 3 yaşına kadar 0 

"BUDAPEST" vapuru 15 şu••reka"sı çocuklar için. ~ 
12 3 - 7 yaş aralarınd• martta beklenilmektedir. BEL- " " " '' 

GRAD, NOVIZAD, BUDA- Limited çocuklar için. . ı 
PESTE, BRATISLAVA, VI- Vapur Acentası 15 gün zarfında muteber olmak üzere Gidiş. Dönüş bıle 
y ANA ve LINZ limanları için için yüzde yirmi tenzilat yapılır. nt 

Birinci kordon Rees binası Sayın yolcularımıza ilan olunur. 12 14 16 533/W 
yük kabul eder. Tel. 2443 ~· 

S ON WARRE ELLERMAN LINES LTD. cak ve ayni zamanda LIVER~ ANVERS'tcn gelip yük çı 
JOHN T N POOL ve GLASKOV için racaktır. . Je' 

LINIES LTD. LIVERPAOL "EGYPTIAN,, mart ihtida- yük alacaktır. Tarih ve navlunlardakı •ıı 
"AVJEMORE,, vapuru 21 sında LIVERPOOL ve SVAN- "LESBIAN,, vapuru 15 ğişikliklerden acenta ınes 

martta beklenilmektedir. AN- SEA'dan gdip yük çıkara· martta LONDRA, HULL ve liyet kabul etmez. 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızd~r ki gebelere, kalp, b6~ 
• • lnr.lnr.. luuuı fL'U1Q; ua aJo.lo• 


