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kenderun' u ziyaret edecek ~k~~!d;:: bera- resmi kabul yapıldı 
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lstanbul, 15 (Radyo)- Konsolos Bay 1. Mecdi ve Vali Bay Fazlı 
Nevyork'ta_ çıkan (_Nev- Gülec dostane nutuklar sö ledil 
yorkTagmıs) gazetesı, Ge- , Y er 

Müşahidler, komitenin dünkü celsesinde Sancak'ta 
hakim dil hakkında uzun uzadıya izahat verdiler 
-----~~~-.,_ ~ 

• 
lngiliz siyaseti 

Vak'alar 'e hadiseler Lizi bu
günlerde fugiliz siyasetinden, lrıg.i· 
liz siyasetinin tecellilerinden ı;ok 
çok bahsetmese mecbur edecek. 
Bu itibarla f ogiliz siya eti kelime
lerinden ne nnladığımızı, onun her 
sahada, her müna cbetile hangi ma· 
knnizına ile harekete geldiğini mü· 
tolca etmek faydadan hali ol
nııyacok. 

• 

Şanlı Yavuzumuz 
İstanbul, 15 (Husu&i) - Roma ziyaret edeceğini haber \"Crmek· 

ajan•ı; ılonıınnınmızıo, yakında Ak· tedir. 
denize çıkacağım ''e hıı ''esile ile Cenevre, 14 IA.A) - Anadolu 
de f kcnderun körfeziuc kadar Ajansının husulli muhabiri bildi· 
l!e)TCclerek 1ıoı.:t:uOeruıı llmotuuu .!';].., ...... D ı ....... : ... -'-:.I--'-

neral Franko'nun, iki bü
yük dev/ele istinad ede
rek miitemadigen ilerle
mekle olduğundan bahset
mekte ve ispanya davası
nın, harici ihtilatlara se
bebiyet vereceğinden en
dişe etmek lazımgeldiğini 
kaydettikten sonra, dünya 
harbillin, Madrid'in suku
tu ile beraber başlıyacağı
nı iddia eylemektedir. ___________________ ..) 

Negüs 
Saçmalamağa 

başladı 
Şehinşah'ın lzmir'i teşriflerinde Büyük Şefimizle 

b: arada alınan resimleri 
fran Şchin~lu Sa Majeste Itiza Güleç vo refikalan ile rehrimiz 

~ u "' .. o " " • - - ---, .... _ . 

nasebetila dün ant on cdid kor· yıı, Almanya, Yunan \ ' C Amenlta 
kondo şehrimiz lraıı kon olo in·~ g<'neral kon oto lan \"C rcfikalan, 
ğunda parlak lıir kabul re mi )Dpıl· 'ali mu:l\'ini Bay Cınid Ünver. 

mışıır. Kabul resminde ilbııy Fazlı - Devamı 4 ncü sahifede-

Ilü) ük Britonyo haddiuıtıııda 
kırk mil)OO nnfu luk lıir krallık

tır. Ilu krallık bile kendi içinde 
tanı hir ,·ahdctc malik değildir, 

Gal gibi, Lkoç)a gilıi ufak tefek 
farklar ıır:ı:eden parçalnrn nyrılmı~· 
llr. Bununla beraber i;to bu kırk 
ınilyon nüfus bugün dünyanın 
dörtte üçüne hükmünü fiilen geçi· 
ren mısli sörülmemiş ve belki de 
görülmiyecck bir imparoıorluğun 
Bahibidir. "İngiliz topraklan ilze
:rinde güne~ batmaz,, tabiri t<;:maili 
bir lıif değil, hakikatin ta ken· 
di idir. 

Coğrafya kitablannda hep gör
nıuşfizdür: Bu imparatorluk bir 
noktada toplu değil, dünyanın dört 
Lir bncağın:ı dıığılmı; vaziyettedir. 
Bu itibarla 1ngiltcr~'ııin dünyanın 
dört bir bucağında mildnfııa edile· 
cek menfaatleri, korunacak haklan, 
hım:ıyc edilecek topraklan vardır. 
Japonya ile Çin arasında bir hfi· 
di e zuhur etse, Afrika'nın ~arkın· 

da \'eya garbında iki yerli millet 
nıfis\ eddesi ara ında lıir i lıtilllf 
hfidis ol a, Afi'jtı ve Afganistan'la 
bilfarz lran nrnaında Lir noktai na· 
r.nr farkı rueydan Rlsa bütün bun· 
lordan en C\'el müteessir olacak olan 
lngi\iz menfaatidir. Onun için İn· 
1;İltere dünyanın dört bir lıucıığın· 
da her dakika, her saniye hazır ,.e 
nazır bulunmaya, menfaatlerini ko· 
rumaya, hnklnnoı himayeye mec· 
burdur. 

Bay Mussolini ingazide 
bir söylev daha verdi 

Duçe, Habeş harbine iştirak etmiş Libya 
askerlerine geçid resmi yaptırmış 

Roma, 15 (Had· 

yo) - Bny MuB· 
eolini ve maiyetin
de bulunan 11111)1111 

~ Filistin'de yeniden kanlı 
· ~--- hadiseler çıktl 

Hu vaziyette olan İngilterc'yi 
dünyanm dört bir bucağına biçlıir 

do t ~C)D dü.mım toprağından geç· 
ınek&izin göılirccek yegane yol ise 
ııncak denizdir. 
Onun içindir ki bugüne J;.ııdıır hü· 
tün imııarotorluk tarihinde dcni1.· 
lcre kat'i ve mutlak şekild i.' hakim 
kalmayı J nı;ilterc kendi i için ha· 
)at memat meselesi telakki etmiş· 
tir. Bütfin hu denizlere bir de ha· 
va yolu inzimam cımi;tir. lngilıere 
denizlerde olduRu kadar hnvalnrJn 
da rııkilı iz bir şekilde hakim kal· 
maya mecburdur, mııztnrdır. 

İngiliz siyaseti decli~iıniz şey, 

işte lm hiç şaemıyan, değişmiyen 

\c değişmek ihtimali olmıyan ana 
fikrin ,·ikayesinden müte\'ellid eu· 
di~elcrin ilham ettiği tedbirlerdir. 

1ngili:ı: iyasetini ted 'ir eden 
ana fikri bu şekilde çizdikten son· 
ra irudi de onun tntbikatınılllki 

lt.!l•elli fekillerini gözden geçi· 
rcbiliriz. 

fngiliz'ler, seciyeei .sn~lam bü· 
tün milletler gibi, akılları gözle· 
riııde olan bir milleıtirler. Bu cüm· 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 2 inci sahifede -

ricali Truhlıı gıırb

daki ziyareılcrine 

devam etmişler ve 

Barka"> ı gezmiş· 

lcrdir. 
llay Mu olini 

buradan eeki füre-

Negüs 
İstanbul, 15 (Hususi) 

Habeş imparatoru, Suriye ko
mitası azasından Bay Fahri'ye 

me ''arını~ Ye mey· gönderdiği saçma sapan bir 
dona çıkarılan eski 
eserleri tetkik Ye mektubda, Uluslar sosyetesi-
lıııfriynt snhnsın<la Bay Mussolini'nin küşad merasimini nin, keyfi hareket eden bir 
gezmiştir. yaptığı Barka belediye binası müessese olduğunu, Sancak'ı 

Bay 1\lussolini Cebeli Ad:ık'ta Bu siyah gömleklilere bitab~n Türk'lere vermekle haksızlık 
yeni kurulmuş olan bir Jıalyan verilmi§ Ye gürfiltülü nutuklardan ettiğini yazmıştır . .. 
köyünü görmüş \ 'C 1ıalyaıı 0lara teş- birisini teşkil cımietir. Bath, 14 (A.A) - Negüs 
' ' ikntta bulunmuştur. Sonu 5 inci sahifede - - Sonu 4 ncü sahifede 

Duçc Habeş harbine iştirak --------===-======== ==-------
Tür kof isin beyanatı etmiş Libya nekcrlerinc resmi gcçid 

ynpurmış bundan sonra Bingazi'yc 
Ya ıl olmu~tur. Duçe Bingazi hiiklı· 
ınct konoğıudan Lir nutuk irad 
cımiştir. 

Bay Daladiye 
Fransız millrtini 

tebrik ediyor 
Paris, 15 (Radyo) - Bay 

Daladiye dün bütün Fransız 
milletine'istikraz hakkında rad· 
yo ile beyanatta bulunmuş ve 
Fransız'!arı, gösterdikleri alaka 
ve vatanperlikten dolayı teb
rik etmiştir. 

B. Daladiye yarın ikinci 
kısım istikraz için de ayni his· 
sin hakim olacağını, Fransızları 
gösterdiği bu birliğin, hudut· 
lan haricinde de müessir bir 
akis husule getirdiğini bildir· 
miştir. 

Vaziyette telaşı mucip 
hiçbir hal yoktur 

------
Hükumetimiz, Almanya ile mü
zakerelere girişmek iizeredir. B. 

Hasan Saka İstanbul'a geldi 
lstanbul, 15 (Radyo) - Ati· 

na' da toplanacak olan Balkan 
iktısadi konseyinde hazır bu
lunacak murahhaslarımız, Ka
mutay birinci reis vekili Hasan 
Saka'nın rivas<..tinde oldukları 
halde Ankara'dan buraya gel
mişler ve derhal Atina'ya ha· 
reket eylemişlerdir. 

Heyetimize refakat etmekte 
olan Türkofiı başkam Bürhan 
Zihni, gazetecilere vaki beya· 

natında: 
- Almanya'nın, Türk eşya

sına ithal müsaadesi verme· 
meğe başladığını öğrendik. Bu 

hareket, aradaki vaziyetin, mü
zakere yoluna dökülmesini te· 

min etmektedir. Binaena
leyh, telaşı mucip hiçbir hal 
yoktur. Bizden, müzakere için 
Berlin'e bir heyet gidecektir .• 

Demiştir. 

Kudüe, 15 (Radyo) - Arab· 
lar bugün öldürdükleri üç Yahu· 
di ameleden h:ı~ka, iki Y ııhudi 
çoban daha öldurmfiflerdir. 

Arııh"Jar Tiberya ve Yafa'yıı 

ikişer lıomba atmı-lıırdır. Jı'itietin 

lıükfimcti hu hfüliscler üzerine 
Ar:ıb merkezi koınitesi genel sek· 

releri aleyhine bir cellmame ç1kar· 
mış fnknt sekreter hu <ln\'cte iea· 
bet etmcmi~ıir. Vazi)ctin 1ehaweti 
knr~ısında, Fili tin n kcri kuınan
dnnlnn Tibcr>n'y:ı mfikim kunet
ler göndermi\lcrdir. 

İngiliz fili komi eri ir Arıur 
\'a,uf de I..ondra'dan hareketini 
tesri edecekıir. 

Pazar ma~ları 
Ücok 6 -

--------
Yamanlarspor 3, Doğauspor 
13 - Demirspor O 

• 

Yukarıda Üçok, aşağıda Doğanspor 
Yazısı 5 inci sahifede 
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~&-Q 
Toprağın çocukları 

Tamam bej milyon köylüye toprak verilecek. Devlet, tedbir alıyor· 
muı. Türkiye'de beş milyon köylünün topraktan mahrumiyeti kadar feci 
birşey tasavvur edilemez. Demek "köylü,, efendimizden beş milyon kişi, 

üsıünde ömürler ve ne iller çüriiUüğü bu vatan üstilnde bir avuç toprak 
sahibi değilmiş. Elbette fecidir bu hakikat! 

Topraktaki nasibini nncak mezarda bulan böyle bir köylü, asırlarca 

toprağa ve çiftlik sııbipleriue uşak olarak, köle olarak çalışmış demektir. 
Çalışarak, alınteri dökerek, güneşte kavrularak, :rnzgfirda savrularak, 

eoğukta titriyerek altını üstüne getirdiği toprakta, helini doğrulttuğu 

herhangi bir dakikada, hiç mi, biç birşeye sahip değildi o beıbahı! 
Bizim Anadolu içinde, hala ve hala boğaz tokluğuna "bedel., dedi· 

ğimiz bir ne\'i esir; ağanın, çiftlik sahibinin esiri.. Du &det, bize nere· 
c!en kan\mışlır, bilmem. Çünkü Türk tarihinde ve eski içtimai. ail~mizin 

teamüllerinde, an':ınelerinde böyle birşey yoktur. "Bedel., bir nevi 
uşaklıktan ziyade esareti andınr. Kayıtsız, şartsız çalışmak, yani her ~~te, 
mesai l!aati namına hiç hirşey tanımamak üzere ~alışmak .. Ayni adet 
çobanlıkta da vardır. Senede dört kuzuyua \'e kann tokluğuna bir esa· 
ret, .. Adı ise ''bedel,, dir. Eski ze11gin çocuklannın kendi yerlerine baş· 
kalannı satın alarak cephe) e sürmeleri de hunun bir başka çeşidi idi. 
Memleketin \'e toprağın, daha doğrusu servetin anahtannı elinde tutan· 
lar, Türk köylüıünü asırlarca nelere esir etmemişlerdir. 

Askerlik işlerindeki fnhsi bedel, tarihe kanştı. Bu bir 6tladettir. 
Şimdi de toprak üstünde çalışanın uşaklığı kalkıyor. Bet milyon •·efendi,, 
köylü, hakikatte şunun bunun kölesi olmaktan kurtulacaktır. 

B~nce, bize nereden geldigini bilmediğim şu diğer "bedel,. i de .kal· 
dırmak lazımdır. Zenginin, ağanın, büyük toprak parçalan sahibinin 
"bedel,. namında bir e iri olmnmnlıdır. Ancak umumf ölçüler dahilinde 
kazancı, çalışması tayin edilmiş bir toprak işçisi kabul edilebilir. "Bedel,, 
kelimeli, hakikatte bizim içtimai ve medeni heyetimi&e )·akışmıyan 

bir,eydir .. 

Pamuk'tan yol 
Eskiden yollara taş döşe· 

nirdi; taş döşeli yollar da o 
zamanın en makbul ve güzel 
yolları demekti. Taş döşemeli 
yollan çimentolu veya asfalt 
yollar unutturdu. Ar.laşıldığma 
röre kauçuklu yollar da çi· 

. -- " -·- -- ---
likte kıymetten düşecek. Çün· 
kü, cenubi Kardina'da bir 
mühen8is pamuktan yol yap· 
mıştır. 

Bu mühendisin bir nevi 
parke taşı haline koyduğu pa· 
muk, şimdiye kadar yollarda 
kullanılan bütün maddelerden 
daha çok mukavemetli imiş .. 
Kuş'larm dilleri varmış 
Almanya'lı bir alim, uzun 

tetkikattan sonra, kuşların cı· 
vılh veya ötüşlerinin tamamen 
görüşmek olduğunu anlamıştır. 

Avusturya' da yaşıyan bir 
karatavuğun ötüşü Bavyera· 
daki veya F ransadaki karata
vukların ötüşünden büsbütün 
başka imiş. 

Bu alim şimdi, kuşların mü· 
davelei efkar için kullandıklatı 
ötüş şekillerini tesbite çalışıyor· 
muş ve yakında kuşlarla gö· 
rüşmcğe muvaffak olacağını da 
iddia etmekte imiş. 
Kuş'lar gibi uçmak için 

F rankfort'ta "Fen enstitüsü,, 
kuş gibi uçmağa mahsus bir 
vasıta bulanlara beş bin mark 
mükafat vereceğini ilan et
miştir. 

Saime Sidi 

bisiklet müsabakası yapılmış, 
bu müsabakaya bir de tek 
kollu bir genç iştirak etmek 
istemiş, evvela kabul edilme· 
miştir. Tek kollu, 1sran üzerine 
müsabakaya kabul edilmiş ve 
ne şayanı hayrettir ki müsa-
bakayı bu Valter Grivs ismin-
ı 1 • , l 1 il 1 l•I 1 1 

zanmışhr. 

Top ile.... DUello 
Macaristan'da düello mem

nu değildir. Arzu eden Macar, 
düello yapmakta muhtardır. 
Bunun için bir düello teşeb
büsü, Macaristan' da alelade 
bir işten başka birşey değildir. 

Yalnız Karl Poziye'nin dü
ellosu çok şöhret kazanmıştır. 

Bu adam sosyalisttir; Kral· 
Jık taraftarı birisi tarafından 
düelloya davet edilmiştir. 

Düelloya davet edilen ken
disi olduğu için silah seçmek 
hakkına malik olan Karl mu· 
hasımına: 

- Top ile düello edeceğiz. 
cevabını vemiştir. 

Top ile düello da imkansız 
birşey olduğu için bu düello 
henüz yapılamamıştır. 

Çapa m.ıkineleri 
Pamuk müstahsıllarına da· 

ğıtılmak üzere, Ziraat Veka-
letince Avrupa' dan getirtilen 
çapa makinelerinden 200 ü 
lzmir' e gönderilmiştir. Bu ça
pa makineleri yarın Nazilli'ye 
sevkedilecek ve ora mıntakası 
pamukçularına tevzi edilecektir. 

r ' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Bugün birçok ve kuv\'elli yıl· 
dız teairleri altında bulunaca~ız. 

Bu tesirler birbirine zıd olacak· 

r:RLERI 
Ticaret~mektebi Kececilerde kanlı bir cinayet 

ni bitirenler Sarhoşluk ve evham iki 
••••• 

Yıllık kongresi ve OCak SÖndÜrdÜ 
çay ziyafeti 

lzmir Ticaret mektebini bi· 

tirenler derneğinin" onuncu yıl 
dönümü münasebetilc Pazar 
gunu hem derneğin yıllık 
kongresi aktedilmiş, hem de 
kongrede öulunan üyelere ye 

güzide davetlilere bir çay zi
yafeti verilmiştir. Ziyafette Va
li muavini Bay Cavid Ünver, 
Emniyet müdürü Bay Salahid· 
din Aslankorkud, Sıhhat mü· 
dürü Bay doktor Cevdet Sa
racoğlu ve banka direktörleri 

Karakola gidip teslim olan katil, 
·kan davası mı güdüyordu; 

hazır bulunmuşlardır. 
Çok samimi hasbıhallerle 

geçen ziyafet geç vakte kadar 
sürmürmüştür. Dernek idare 
heyetinin yıllık raporu okun
.. uş, kabul edilmiş ve yeni 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. 
Yeni idare heyetine Bay Nail, 
Refik Or, Faik, Salahiddin 
Seyid, Rahmi ve Hurri seçil
mişlerdir. Yeni heyete muvaf· 
fakıyetler dileriz. 

V. U. meclisi 

Evelki gece Keçeciler cad· 
desinde. bir cinayet olmuş, 
Hüseyin oğlu {Hamdullah, sa· 
bıkalı Ahmed oğlu · Turan'ı 
bıçakla iki yerinden yaı alıya· 
rak öldürmüştür. Cinayetin 
sebebi sarhoşluk ve korkudur. 
Vak'a tahkikatına derhal el 
koyan müddeiumumi muavini 
Bay Abdullah Kandemir, su
çun bütün delillerini toplamış, 
katil Hamdullah, sorgusu ya
pılmak üzere dün müstantik
liğe verilmiştir. 

Cinayet hakkında aldığımız 
tafsilatı aşağıya yazıyoruz: 

Hamdullah ve Turan ile 
daha üç arkadaşı gece muh
telif meyhane ve gazinolarda 
rakı içerek sarhoş olduktan 
sonra gecenin geç vaktinde 
Keçeciler caddesine gelmişler· 
dir. Bundan epi zaman eve) 
Turan ile Hamdullahm eniştesi 

Valimiz Bergama- arasında bir kavga olmuş, 
dan geldi. Turan, Hamdullah'ın eniştesini 

Bergama havalisinde tet- yaralamıştı. Onun için Ham-
kikkr yapan valimiz Bay Fazlı dullah, her vakit için Turan· 
Güleç evelki akşam şehrimize dan korkuyor ve günün birin· 
dönmüştür. de kendisini de yaralıyacağını 

Vilayet umumi meclisi; bu· düşünüyordu. Bu korku, gün 
gün !aat 15 tc vilayet salo· geçtikçe Hamdullah'ta önüne 
nunda toplanacak ve muhtelif geçilmez bir evham halini 
dairelerin maıraf büdçelerini almıştır. 

Evelki gece sarhoş olduk
tan ve Keçeciler caddesine 

,. geldikte11 sbnra lieş arkadaş, 
'karakola yakın bir yerde dur· · ... 
muşlardır. Turan, arkadaşlarına: 

- Bana bakın; ~imdi polis 
memuruna numara yapacağım. 

Demiştir. Turan, sağ elini 
tabanca çeker gibi beline gÖ· 
türmüş ve onun bu hareketini 
gören Hamdullah, kendisine 
bir fenalık yapacağına kat'i 
surette hükmederek derhal 
bıçağını çekmiş ve gayet so
ğukkanlı hareket etmek sure· 
tile Turan'ı karnından ve sağ 

omuz kemiği altından yarala· 
mış, hadise yerinden uzakla

şarak doğruca polis karako· 
luna gitmiş, teslim olmuş, 

Turan'ı nasıl vurduğunu anlat· 
mıştır. Turan, aldığı derin ve 
müdhiş iki yaranın tesirile 
derhal ölmüştür. 

Bazı kimseler, bu cinayete 
(Kan davası) nm sebep oldu· 

ğunu söylemekte iseler de 
Müddeiumumilikçe yapılan tah
kikat neticesinde böyle bir 
delile varılmamıştır. Sorgu ha· 
kimliğince tevkif edilen Ham
dullah hapisaneye gönderil· 
miştir. 

A-~~~,;~-~;;1,, Vekalet emrine ahnmış 
Efc,z, harabelerini Olan memurlar 

ziyaret etti 
Mezuniyetle ve hususi su

rette seyahat etmekte olan 
Avusturya hükumetinin Anka· 
ra elçisi, maiyetile birlikte 
evvelki gün Efez harabelerine 
giderek oradaki isarıatikayı 
görmüştür. 

Bu esnada müze müdürü 
Salahiddin Kantar' da Efezde 
bulunmuş ve büyük elçiye 
izahat vermiştir. 

Agora hafriyatı 
Vilayet büdçesinden 

yardım istendi 
Ege mıntakasında Antikite· 

lerin en mühimlerinden biri 
olan ve bir misli daha görül
miyen İzmir Agora hafriyatına 
vilayet büdçesinden yardım 
edilmesi için Vilayet Daimi 
encümeni azasından Bay dok· 
tor Kamran Örs tarafından 
nmumi meclis riyasetine bir 
takrir verilmiştir. lzmir Anti
kite severler sosyetesi tarafın-
dan da gene bu iş için vila
yete müracaat edilmiştir. 

Koşu sahası 
Vilayet koşu heyeti azaları, 

Pazar günü Kızılçullu'da At 

Hizmetleri üç seneden az olan 
bu gibi memurlara, bu aydan iti

baren maaş verilmiyecektir 
Vekalet emrine alınmış me· 

murJarın en çok iki veya üç 
senelik maaşları hakkında yeui 
bir karar alınmış ve bu karar 
Maliye Vekaletinden şehrimiz-
deki alakadarlara bildirilmiştir. 

Bu karara göre; 
21 Mart 937 tarihine kadar 

aldıkları vekalet emri maaşları 
hizmet müddetlerine göre iki 
veya üç seneyi bulanlara artık 
bu tarihten sonra vekalet emri 
maaşı verilmiyecektir. 

21 Mart 937 tarihine kadar 
aldıkları vekalet emri maaşları, 
hizmet müddetlerine göre iki 
veya üç seneyı geçmiş olan 
memurlara bu tarihten sonra 
başkaca vekalet emri maaşı 
verilmiyecek ve eskiden aldık
ları maaşlardan bu paraların 
geri alınması için laiçbir teşeb· 
büs yapılmıyacaktır. 

cek, bu müddetleri doldurduk
ları tarihte maaşlarının kesil
mesi cihetine gidilecektir. 

Donanmamız 
Yakında lskenderu. 
nu ziyaret edecek 
- Başı 1 inci sahifede -

riyor: 
Komite Tilrk projesinin ilk 

tetkikini bitirdi. Bu sahada ecre· 
yan eden müzakere izah, tenvir ve 
fikir teatisi hududunu geçmedigi 
için çok fiddetli münakaşalara 

rağmen hiçbir meselede henüz ka· 
rar verilmiş değildir. 

Komite yeniden sancağa ilha· 
kını istediğimiz üç nahiye ile İs· 
kendcrun limnnı ve mahalli polis 
ve jnnd rma kuv,·etlcri hakkında 
müşahidlerin malumatını dinte· 
miştir. 

Para, gümrük, ekalliyetler, as. 
"erlikten lecriJ ve mahalli polis 
meseleleri bakkmda Türk-Fransız 
mütehassıslannın iştirakile cemiyeti 
akvam mütehassıs dairelerinin yar. 
dımı ile teknik hazırlıklar yapılıyor. 

Bu mükafat büyük bir para 
teşkil etmemektedir. Fakat 
böyle bir vasıta bulmak, ka

ıtifi için milyonlar kazandıra
cak demektir. Bunun için Al
manya' da fen erbabı bu yoldu 
plışmağa ve nümuneler mev· 
dana getirmeğe koyulmuşlard.ır. 

)ardır. Maamafih, umumiyet iti· koşusu sahasına giderek 4 Ni· 
barile ticaret i§leri üzerinde bü. sanda başlıyacak koşular için 

21 Mart 936 tarihine kadar 
aldıkları vekalet emri maaşları 
hizmet müddetlerine göre iki 
veya üç seneyi bulmamış olan 
memurlara, ilk vekalet emrine 
alındıkları tarihten itibaren bu 
müddetleri dolduruluncıya ka· 
dar vekalet emri maaşı ödene· 

Fransız mütehasaıu bugün bir 
mukabil proje esasları metni tevdi 
eımio \'e komite taıafından bu sa· 
hah gözden geçirilmiştii 

Şimdiye kadar bir insanın 
ancak yarım dakika uçabil· 
11eai temin edilmiştir. Bukadar 
>İr netice elde edildiğine göre; 
:aşlar gibi uçmağa çok zaman 
:almamış olduğuna inanmak 
lzımdır. 

Tak elle mUsabakay 
kazandı 

lngiltere'de 100 kişilik bir 

yük bir fanliyet olacak, cesurane 
spekülôeyoolar yapılacak ve neti· sahanın vaziyetini tedkik et-
r.eler milsaid çıkacaktır. Bugün mişlerdir. Bazı yerlerde köste· 
herkes neş'eli saatler yarayacak bek yuvaları ~örülmüştür. Ça· 
fakat anritizme müptela olanlar yır pistinin her vakitkinden 
oldukça tena dakikalar geçire· daha güzel vaziyette olduğu 
ceklerdir. 

görülmüştür. 
Bugün doğan çocuklar zeki 

ve enerjik elacaklar, soğuk tabi· Gidenler 
atlı olmalarına rağmen mühim Şehrimizde bulunan Maraş 
mevkiler kazanacaklardır saylavı Bay Şükrü dün f stan· 

\... _________ ./ bul'a gitmiştir. 

..................... 
Yeni neşriyat 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve spor mecmu

asının 186 ıncı sayıs11 çok 
temiz ve zengin bir halde çık
mıştır. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Komite paz:ırtesiye müşahidleri 
lisan meselesi hakkında dinliye· 
ccktir . 

İstanbul, 15 (Hususi) - Mü. 
oabiıller, Hatay temel yasasını lan· 
zim edecek olan hususi komitenin 
bugünkü toplantısına da iştirak 

etmişler ve uncakıa bakim olan 
liaan hakkında komiteye uzun uza· 
dıya izahat vermi§lerdir. Bu t'"8"na· 
da Tilrk heyeti murahhaeası dn ha· 
r.ır bulunmuoıur. 

16/3/937 ~ 
• 

lngiliz siyaseti 
---... ·----

- Başı 7 incijsag/ada -
leden kıısıletıiğim manayı vuıuh 
ile arzedehilmek için bir hatıranı• 
hikaye edec~im: 

Umumi harbin ilk senelerinde 
henüz pek.Az esir bulunduğu devir· 
)erde İngiliz'ler Fili tin cebhe iucle 
ııldıkl:ırı Lütfin Türk esirlerini Ka· 
bire'de

0 

Mdııned Ali pnşa knleıi 
l<liye yadcdilen eski \"e yüksek bir 
binayn toplamışlardı. Kalenin bü· 
tün metbnl ve mahreçlerini çok 
ııkı Lir suretle tutuyorlar, lıu su· 
retle knç:tmıyncaklarına emin ol· 
duklan e~trleri lıina dahilinde er· 
br.et lıırak1yorlurdı. 

Kalenin en ü t katında Lir kö· 
eye jsn~et eden bir JlCneere vardı. 

-Bu ~encere .binanın )apılıtı itibı· 
rile nöLelçi teşkilfitindun hinnisbe 
uzak bir snhnda bu"unuyordu. Bir 
grcc dört beş Türk esiri bir araya 
geldi. Mevcud bütün } atak çartıf· 
lnrını biribirine ekliycrek kneak 
gibi kullanmak suretile pencereden 
zemine kadar sarktılar \'C bu ku· 
şnğa tutunub kayarak kimseye gô· 
rünmeden kaçtılar. 

Mabadi hazırlanmamış olan bu 
firar badi esi tabii olarak netice
siz kaldı. Türk esirleri bAdile üıe• 
rinden lmk sekiz nal geçmeden 
yakalanmış, karargaha iade edilınit 
bulunuyordu. 

Du nıiyette İngiliz'lerin ne 
ynpmaeı Uzım gelirdi. 

Her penceresi ayni şekilde bir 
f iror ihtimali taşıyan bu üsera ka· 
rargalıını yn derhal tahliye ettir· 
meli veyabud biçolnıaua bütiln 
pencereleri firar ihtimallerini ta• 
mamile elbedecek vesait ile ıcçbiı 
etmeli idiler değil mi? .. 

Hayır, bunlonn biçl iri olmadı. 
İogiliz'ler Hılece firar edilmio olıın 
kö§edeki pencereye demir parmak· 
lıklar takmakla ve o pcncerl'ııiu 

allına bir nöbetçi ikame etmekle 
iktifa ettiler ve diğer pencereleri 
eski hallerinde bıraktılar. 

Herıeyi birden görmek, her 
mahzuru bir anda kavramak isti• 
yenler için bu Jıateket tarzı belki 
hatalıdır. Fakat dersini daima ha· 
dtı:n;},.ıh> bat.:ı..ıindon almAJClt ihti• 

mali değil vakıayı karşılamaya alıo· 

mıo olan :pratik ineanlar \'e pratik 
milletler için en tabii necat yolu 
budur. 

f ogihere'nin bütün imparator• 
luk tarihini tetkik ediniz. Görecek· 
einiz ki İngiltere'> i biltün hAdise· 
]erde harekete getirmiş olan zihni· 
yeı, daima yukanda hikaye ettiğim 
tek pencere zihniyeıidır. 

Kisbi değil vehbi olan bu zih· 
niyet sayesinde lngiliz'Jer düşman• 
larıoı daima tek tek bulmaya, tek 
tek eımeğe ve onları ezerken de 
diğer milletleri kendi taraf lan na 
kazanmaya muvaffak oldular.1 

Tarihe aid olan bu bahsi ta· 
rihe bırakırsak bugünkü mevzuu· 
muzu şu şekilde bulba edebiliriz: 

Dilnynyı saran bütün deniz 
yolları üz.erinde müdafaa edilecek 
bir Jngiliz menfaati varılır ve bu· 
oun için de İngiliz nokıai nazanna 
giire bütün denizyollanna lngilte• 
re"nio rakibsiz ve şeriksiz hakim 
olması şarttır. Herhangi bir deniz 
yolu üzerinde herhangi bir ıebehle 
bukimiyet tesi ine k:ılk1şacak olan 
herhangi bir millet biltün (evkeıi, 
hütiln kudreti ve hütiln vesaiti ile 
lngiltere·yi karşısında bulacak ,.e o 
iddiadan kat'i \"e fili suretle vaz· 
geçmedikçe her vesile ile başma 
çorap örüldiiğünö görecektir. 

Jngiliz siyasetinin bugiln bir· 
çok sahalardaki tecellilerini iyice 
ihata edebilmek için bu esau dıi· 

ma fıaurmıızda tutmak lbııadır. 

Bilfarz bugün lıalyan'Jann Pantel· 
leria adaeında tahkimat yapmaya 
karar vermekle İngiltere'nin bütün 
gazabını birbeubire niçin Üzerlerine 
çevirmiş olduğunu izah edemiyen· 
ler yukarıdaki esası Jüşühürlerse 
İngihere'>i harekete getiren hayati 
saik ve zaruretin ne olduğunu ko· 
layca ihata edebilirler. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Petrol ve benzin 
inhisara ahnarak 
ucuzlotllacaktır 

lstanbul, (Hususi} - Petrol 
ve Benzinin ucuzlatılması için 
yeni bir kanvn çıkacağı ve bu 
iki maddenin inhisar alhna 
alınacağı söyleniyor. 



il 

1 
üzüm kongresi feyizli ne~ 

~" ~- ticeler vererek kapandı 
Fransa'da sahillerin bir
çoğu deniz suları altında 

Berut'ta 
lKMnünistlik~-Ji~:

reketleri 

Akdeni~ 
· Atatürk'le Ka'!1utay başkanı ve Baş,bakQ._ 
nımız kongrenın telı.rqfına cevap verdiler· 

Denizin üstünde rastgele, 
başını kaldırıp suyun sathını 
yırtıvermiş bir adanın, dün· 
yanın başına bir gaile getire· 
bileceğini, kısa birkaç saniyede 
değil, birkaç saatte bile, dü
şüne düşüne, zor kabul ederiz. 

Ankara, 14 (A.A) .....,. Dört Bu itibarla alakadarlfırın kon· 
gün süren ve bilhassa son trolunu hükumet kontrolundan -·--

Bazı yerlerde heyelanlar olmuş, 
birçok yerler çökmüştür. Zarar 

lstanbul, 15 ( Hususi ) -
Berut'ta, telgraf direklerine 
kızıl bayrakları dikildi. Polis· 
ler, bayrakları topladı. 

celsesinde uzun tetkiklere ve daha ziyade müessir ve lü;u~lij 
münakaşalara meydan açan buluyorum. Bunu bilhaasa tc• 
üzüm kongresi dün lktısad barüz ettirmek isterim. Ali· 

Vekili B. Celal Bayar'ın bir kadarların motalitelerine tama· 
nutku ile kapanmıştır. men güvendiğim için bunun milyonlara varıyor Lübnan kabinesi 

Fransız komiserinin tav
siyesi üzerine istifa etti 

Berut, 15 (Radyo) - Lüb
nan kabinesinde mühim deği· 
şiklikler olmuştur. 

Üstünde hazan serin bahar 
rüzgarlarının, bazan cenup 
meltemlerinin, bazan fırtınala· 
rın, çığlıkların estiği ve binbir 
vapurun, binbir tayyarenin sü· 
zülüp uçtuğu her hangi bir 
denizin, asırlarca bir fesad 
deryası halinde insanlık tari· 
hinin dıvarlarına çarpacağını, 

Kongrenin kararlarına ve b 1 öy e yapılacağına da emin\m. 
Paris, 15 (Radyo) - Atlan· 

tik denizinde müthiş fırtınalar 
hüküm sürüyor. 

Rosford'da, birçok heyelan· 
lar kaydedilmiş, bazı yerler 
çökmüştür. Bu yüzden husule 
gelen zararlar, milyonlara ba
liğ olmuştur. 

Bordo'da,(Noar Munye) ada
sında deniz suları birçok yer
leri basmıştır. 

Fransa'nm muhtelif sahille· 
rinde deniz suları altı kilomet
reye kadar karaya doğru iler· 
lemiş ve birçok yerleri kapla· 
mıştır. 

Karabük 
Fabrikasının temel 

atma merasimi 
fstanbul, 15 (Hususi)- Ka

rabük Demir ve Çelik fabri· 
kasının temel atma merasimi 
bu hafta içinde olacaktır. Me· 
rasime, Başbakanımız ismet 
f nönü'nün riyaset etmeleri muh· 
temeldir. 

Alakadarlar, fngiltere' den 
yüz mühendis daha celbedece 
ğimizi beyan ediyorlar. 

lran - Trabzon 
transit yolunda devlet 

otobilsleri işliyecek 
lstanbul, 15 ( Radyo) -

lran· Trabzon transit yolunda 
devlet otobüsleri işliyecek ve 
Mayısın birinde faaliyete ge· 
çecektir. 

İstanbul müzesinde 
Atatürk büstU dikildi 
lstanbul, 15 (Hususi) - Bu 

gün, Asarıatika müzesine Ata· 
türk'ün büstü merasimle di· 
kildi. 

Bu merasimi müteakıp, eski 
paralar galerisi de sçılmıştır. 

Yeni bir kanun 
İstanbul, 15 ( Hususi ) -

Milli Müdafaa Vekaleti, teka
üde sevkedilen Mareşal ve 
Ordu kumandanlarına e~ir za· 
biti ve emirber neferi veril· 
mesi hakkında yeni bir kanun 
hazırlaıııyor. 

Sofya'da 
Çarpışmalar oluyor 

lstanbul, 15 (Radyo) -
Sofya üniversite talebesile za· 
bıta arasında tekrar müsade· 
meler vukua gelmiştir. Her 
iki taraftan yaralı vardır. L __________ _, 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gaze~e 

Sahip 'e başyazgauı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
T .numi neşript 'e ) azı işleri 

miıduru: Haındi Nüzhet Çımçar -ldnrehanc"'İ: 
f zoıir 1kinci ile) lcr okn~ı 
r., Halk Parıi i binası içinde 

telgraf: İzmir - ANADOI U 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ayiıaı 500 kuru§tpr. 
Y abaneı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur -il.nü geçmiş nüshalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MA 1'.BAASINDA 
BASILMIŞ'fIR 

(Finisz) de denizin kabarma· 
sından yüzlerce sahilhaneler 
tahliye edilmiştir. 

son müza~ erenin gösterdiği K 
şekillere geçmeden evvel lk- ararlarınızda şahsi endişe ve 

tısad Vekaletinin mahsuHeri· şah5i menfeat değil milli eko~ 
ınizi Avrupa'ya en emin bir nomi menfeatinin rehber edil' 

Grenovil havalisinde bütün 
münakalat kesilmiştir. tarzda ihraÇ edebilmek için diğini takdirle gördüm. Bu 

sarfettiği gayretl-.:re ve attığı kararın burada bulunmıyan 
Son gelen haberler, Fran· 

sa'nın Şimal kısmında dağlar· 

dan koparak düşen kar par
çaları, büyük hasarat yapmış· 
tır. Bu yüzden Vil Frans'da 
müdhiş seylaplar olmuştur. 

Kont Dö Martel, ali komi· 
ser sıfatile, zayıf düşen kabi· 
neye istifa ve muhaliflerle 
müşterek bir kabine teşkili 
teklifini yapmış ve bu teklif 
kabul edilmiştir. 

adımlara işaret etmek isteriz. diğer çiftçi kütlesi tarafı=ıdan 
Mesela bellibaşlı mehsul· etraflıca bilinmesi, dinlenr. si birdenbire kavramak ta imkan· 

sızdır. lerimizden biri olan kuruüzüm· lazımdır. Hepinize teşekkür ve 

Merhum Tevfik Fikret: lerin her tarafta revacını mu· uğurlu yolculuklar temenni 
Deniz kadın Pİbidir inanmak ol- aafa t . t d k b c za e mesı ve anınmıyan e er en ir de ehemmiyetli 

(Konte Disavoya) adındaki 
ftalyan vapuru, fırtına yüzün· 

Yeni kabine sağ ve sol ce· 
nahlardan mürekkep ve bir 
temerküz kabinesidir. Kont 
Dö Martel yeni kabine şere· 
fine bir ziyafet vermiştir. 

maz lıa! l d 
D 

yer er e kendisini nefaseti ile ricam olacaktır. Muhı"tı"mı"zde 
iyordu. Bazı denizler var· dır ki, insan için belki öyle- mütenasip bir şöhret temin alakadarları tenvir ediniz. 

den bugün (Vil Frans) limanı· 
na girememiştir. 

dı·r. Fakat ı'nsanlık ı·çı·n uzun edebilmesi için şüphesiz ki bazı H lk l . P . a ev erı, artı içtimalan 
tedbirlet ittihazmda zaruret 

zaman, itimada layıktır, ina· vardı. ve hulasa her iyi vesile ve 
nabii irsiniz. ık d V k·ı· B C vasıta ile kongrenin mukarre· -

Tıbbiyemiz 11 O ya. 
şına girdi. 

Türkkuşu 
tecrbeleri lstanbul'da bil· 

yük muvaffakıyetlerle 
neticelenmiştir 

Fakat gene bazı denizler var· tısa e 1 1 
• elal Ba-

d k 1 Yar ı"şin·ı hı.len, 1·ştcn anlıyan ratını alakadarlara anlatınız. 
ır ·, on ara ne insan inan· 

l d j 
ve pratik bir devlet adamı Ve bunları samimiyetle tat· 

lstanbul, 15 (Hususi) 
Tıbbiyenin 110 uncu yıldönü· 
mü, dün büyük merasimle 
kutlulanmıştır. Merasimde, bii· 
tün doktorlar bulunmuş \'e bu 
ilim ocağının, yetiştirdiği kim· 
selerin insaniyete yaptıkları 

büyük hizmetlerden bahsedil
mistir. 

Ma ı ır, ne de insanlık.. şte, 
Akdeniz de, tabiatın kurulu· gibi en lüzumlu noktaları bi- min ve takib etmekteki men· 
şt:nda böyle bir fitne ve fe. rer birer seçerek etrafına top· faati izah ediniz. Hepinize se-

lstanbul, 15 ( Hususi ) -
Dün; Türkkuşu tarafından Ye· 
şilköy' d yapılan paraşüt tec· 
rübeleri, büyük muvaffakıyet· 
lerle neticelenmiştir. Yeşilköy 
tayyare meydanını dolduran 
halk, yüz bin kişiden fazla idi. 

sadla bu çukura yerle~miştir. ladığı bütün mütehassısların lametler ve muvaffakıyetler 
Düşününüz; bu deniz için ve ve kongreye getirdiği üzüm dileyerek çekirdeksiz üzüm 
bu denizin üstünde neler ol· zürra ve tüccarının mütalea· Ankara birinci milli kongre· 
madı? larını da aldıktan sonra kon· sini kapatıyorum. 

Yunan'lılar, Roma'lılar dev· greden en hayırlı ve müspet Ankara, 14 (AA) _ Çe· 
rinden başlıyarak bugüne ka· kararlar elde ederek çıkmış rcirdeksiz üzüm birinci milli 
dar, şu denizin üstü ve suyu, bulunmaktadır. 

1 ht
• ı A. I · ı • t ı durmadan, dinlen.neden bin bir Bu kararların bazısını aşa-
1 a CI erın aarruz arı ihtirasla inledi, çalkalandı ve ğıda dercediyoruz. Bu kararlar 

U 
•• ç noktadan başladı çınlandı. mahsulün topraktan ari olarak 

Keşki, toprak olaydı mü- elde edilmesi, karabücelerin 

·- • - barek. Hiçolmazsa bir devlet ayıklanması, üzüm1ere su atıl· 
Asiler, Madrid hava muharebesinde mi- kurulur, onun da başt dinle· masının önüne geçilmesi, ÇU· 

lislerin 1 O tayyaresini düşürmüşler nirdi, jnsanlığın .d~.. vallara kanca vurulmamasının 
Bu denizin üstünde, birkaç temini, f hracat tipi olarak ta· 

Salamanga, 15 (Radyo) - Ümanite gazetesi de: sivilce de vardır ki, yıllardanberi nman yeniden 12 numaraya 
Asi hükumete mensub radyo- " lsanya'daki hadisatın ne· esasPn hı.c:taı.ı,ı, ,.ı .. - ı.. •• .J.. ı....,;1 ... -•-- :: ·· ı · • • . 

lar, Volansia hiikumctinin müş· ticeı;ine nazaran Pirene da"ğ· nizin bünyesinde, derin derin dize edilmesi, standard tiple· 
kül vaziyette olduğunu göste· larında, cenub hudutlarında da zon klayıp duruyor: ri renklerinin, iriliklerinin, 
ren radyo davetlerini almıya bir Majino müstahkem hattı Kıbrıs, Malta, Rodos gibi.. rutubet ve karabüce nisbetle· 
muvaffak olmuştur. vücude getirmek lazım gele· Şimdi, onların arasında bir rinin tesbiti gibi istihsalden 

Bu radyolara göre Mad"id cektir.,, demektedir. de Pantelleria adında yeni bir başlayarak ihraca kadar bütün 
ve Valansia çok müşkül vazi· Madrid, 14 ( A.A) - Mü· sivilce başgösterdi. Bu sivilce, safhalarını en yeni şartlara 
yettedir. dafaa meclisinin saat 22 de galiba Akdeniz'in bünyesini göre tanzim ve 1slah edecek 

Sevil, 15 (Radyo) - Son neşredilen bir tebliğ'İne gön', epice sarsıyor olmalı ki, ha· mahiyette şeylerdir. 
haberlere göre asilerin Goa· dün Guadalajara cephesinde ıaret derecesi yükselmeğe ve Bugünkü kongre saat 11 de 
dalahar'a üzerine taarruzları Triiuegue'i istirdat etmişlerdir. sayıklamalar artmıya başladı.. ikinci reis lzmir Meb'usu Bay 
üç noktadan başlamıştır. Kebliğde ilaveten deniliyor ki: Kısacası, Akdeniz'in sathını Rahmi'nin reisliği altında top· 

Salamanga, 14 (Radyo) - " Bugünkü gün cumhuri· yırtıp başını kaldıran bu kü- lanmış ve lktısad Vekili Bay 
Franko umumi karargahı şu yet kuvvetleri için bir şeref çücüıc 14 kilometre uzunlu· Celal Bayar'ın sonuna kadar 
tebliği neşretmiştir: günü olmuştur. Trijuegue eli· ğunda, 8 kilometre genişliğin- hazır bulunduğu geniş müna· 

Biskay hududunda ve Goa· mize düşmüştür. Bundan baş· deki ada, ltalyan'lar tarafın· kaşalı bir içtimadan sonra 
<lalahara' da milislerin bütün ka mühim miktarda ganimet dan tahkim edildiği için, şim- mesaisini bitirmiştir. 
mukabil taarruzlan ağır zayi- elde ettik. 12 top, 2 mühim· di başımıza terü taze bir gaile Akşam saat 17 de İzmir 
atla püskürtülmüştür. mat kamyonu, mükerrer ateşli çıkarıyor. Sebebi de malum: kuru üzüm kurumu tarafından 

Madrid cephesinde, Botaron tu'"fenkler, hava taarruzlarına i ı· M l ' k Ş h' 1 k d b' · ngi ız a ta sına arşı bir e ır o antasın a ır çay zı· 

tepesini işgal (:;ttik. Bu tepe karşı kullanılan bı·rçok toplar, ·· k k 1 l f · ·ı · ı· · · u~ urma ve ngi tere'nin Ak· ya etı ven mış ve mec ıs reısı 

Al kara Deerıares' e 4 kilometro el humbaralan, 2 iaşe kam· d Abd""ll 1 k R d B k"l yakındır. eniz yolunu, icabında ka· u la i en a, aşve ı 

edl
.
1
_ yonu ve birçok mühimmat pamak.. ismet lnönü ile bütün Vekiller, 

7 mitralyöz iğtinam -

D 200 
sandıkları ele geçirdik. Bun· Sinek küçük bir haşeredir, birçok meb'uslar, bütün kongre 

miştir. üşman sahada maktul bırakmı~tır. dan başka 18 esir aldık. fakat mide bulandırır, derler. azası, mali müesseseler direk· 
Dün tayyarelerimiz 10 tane Jarama cephesinde topçu N~ doğru? Bu ada da öyle· törleri ve sair birçok zevat 

düşman tayyaresini Madrid kuvvetlerimiz hatlarımıza hii· dir, Malta da ... Fakat her iki· bu ziyafette hazır bulunmuş-
üzerinde düşürmüşlerdir. cum etmek tasavvurunda bu- sinin de yidikleri nane, emi· lardır. 

Valnnsiya, 15 (Radyo) _ lunan diişman kuvvetlerini nim ki bir kılanın tarih ve Ankara, 14 (A.A) - Üzüm 
İspanya' da bir kabine buhranı bombardıman etmiştir." midesine zor sığar. kongresinin kapanması dola· 
çıkmak üzeredir. Anarşistler, Barselon, 14 (A.A) - Dün Orhan Ralımi Gökçe yısile İktısad Vekili B. Celal 
Bay Largo Kabalero'nun ye· akşam toplanan Jeneralite kon· Bayar aşağıdaki nutku söyle· 

rine Bay Garçiya Olivar'ın seyi harp meselelerini tetkik TAK V j M ıniştir : 
geçmesini istemektedirler. etmiştir. Valensiya'da toplanan - Kongrenin kararlarıııı 

Rumi· 1353 ı Arabi .1355 
Markist partisi ise Bay Neg· yüks~k harp konseyinde Kata· .Mnrt 3 Muharrem 3 ben de her aza gibi dinledim 

rini'yi başvekil namzedi gös- lonya'yı temsil etmiş olan mii· _ _ \'e alakadar oldum. Heyeti 
termcktcdir. dafaa komiseri bu konsey top· M A R T umumiyesinde biiyük isabet 

Paris, 15 (Radyo)-Populer lantısı hakkında izahat vermiş 1 1 olduğu şüphesizdir. Bunları 
gazetesi, Valansiya hükumeti· ve konseyin son defa silah 9 16 9 ' yakın zamanda idari şekilde 
nin İtalyan ve Alman kıt' ala- altına çağrılan sınıfların faali· 3 3 olanlar daha evci diğrlerini 
rının mevcudiyeti hakkında yetinin tecdidine, cephe geri· 7 7 :Cablarına göre tabii daha 
Uluslar sosyeteşine yaptığı şi· sinde bulunan silahların 48 Salı sonra nizamname veya kanuni 
kayetten bahsederek: saat zarfında kışlalara teslimine - şekilde çıkarmağa çalışacağız. 

"Bu hadise, Fransa'nın Is- karar verildiğini bildirmiştir. E k E ! Bizim kanaatımızca hiçbir kon· J v ut Ezan V~ ~at Ez:ııı Vn aı 
panya'daki Fransız gönüllüle- Konsey diğer batı kararlar }G ne~ 11, 7 6,11 ak~anıl2 ,00 J8,li trol alakadarların ciddi ve sa· 
rını geri çekmesi lüzumuna ittihaz etmişse de bunlar neş· töğle 6,06 12,2:! )alsı 1,3 19,47l mimi surette bu işi takip arzu· 
dair bir işarettir. ,, - Sonu 5 inci sahijede - likinci 9.:!R 15•

45 imıak lO,lS 
4~ }arından daha kuvvetli olamaz. 

kongre riyasetinden Atatürk' c 
ve Büyük MiJlet Meclisi rei· 

sine ve Başvekalete çekil
miş olan tazim telgraflarına 

cevap olarak aşağıdaki tel· 
graflar gelmiş ve ziyafet esna· 
smda okunarak hazır bulunan· 
lar tarafından şiddetle alkıt· 

lanmıştır: 
fhroret- m..,J1 ..... ,._,_ ..... ..,.,,.,_.,.1,. 

önemli bir yeri olan kuru üzü· 
mün standard tiplerini tesbit 
için toplanan kongrenin yük· 
sek hislerini bildiren telgl'af· 
larınızı büyük memnuniyetle 
aldım. Teşekkür eder ve sayın 
kongre üyelerine ve size bu 
çok değerli çalışmanızda ve
rimli başarılar dilerim. 

K. Atatürk 
Çekirdeksiz kuru üzüm ih· 

racat standard tiplerini vü· 
cud~ getirmek üzere toplanan 
Ankara çekirdeksiz kuru üzüm 
bir: "'ICİ milli kongresı üyeleri· 
nin gösterdikleri duygulara 
teşekkür ederim. Saygılarımı 
ve kongreye iyi başarılar di
lemekte olduğumu sayın üye· 
lere iblağını rica ederim, za· 

ttdevletlerinede derin saygılanmı 
sunarım. 

B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Renda 

Çekirdeksiz kuru üzüm mah· 
sulünün milli bakımdan büyük 
ehemmiyetini gözönüne alarak 
onun hususi meselelerini tet
kik etmek için bir kongre 
toplanmasını çok faydalı bir 
teşebbüs addettim. Yüksek 
üyelerin tecrübeleri ve teklif· 
leri hükumeti isabetli tedbir· 
lere sev:... drceğini ümid ede· 
rim. Enterna~yonal pazarda 
milli mahsulün nefaseti ve tÜc'· 

carın yiiksek ahlakı gibi esash 
vasıflar yanında standard me· 
selesi mahsulümüze rağbeti 
artırm.!k ve ınüstahsılı meşru 

kazançındaıı mahrum etme· 
mek için başlıca bir vasıta. 
olduğuna şüphP. yoktur. Sizi 
ve yüce üyeleri tebrik ederim-

Başvekil 

ismet lnönil 
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ra_ konsolosluğunda bir ~ 
resmi kabul yapıldı 1 

Garp Lokarnosu hakkında Almanya 
ile ltalya'nın cevapları 

.r 81111 1 inci 51llıif ede -
~u~ ıif lr.x'i .müdilr:ti Bay Seyl i, 
~yet ;m.(ldüri Ba7 .Salihiddio 
..Aıla.urk.uı, gazetemiz Jllüdürü 
••y )b1abim Ö&d,l, tdırioıir.ia ta
ınıqaııt -ü<:.car, dQktOI' .-e avukat· 
~ari,le ref i.blaıı !ıar.ır bulunmot' 
~ardır. Ziyafes ea.oasaada tcbı-imiz 
f raıı .k.oııaoloaw Bay lsmail )lecdi. 
fa.rieice fU outku irıul etmiııir; 

.Nutuk 
Bayanlar, Baylar; 
Buıün .ülkemizin en kutlu 

"e olusumuzun en mutlu gün
lerinden biridir. Bugün bütün 
lrao'hlar dünyanm h"rhangi 
ilci• bir köşesinde bile olsa
ltr böyle bir günü dolgun bir 
.tevinç ve olgun bir neş' e ile 
tes'it etmeği kendilerine kutsi 
bir ödev bilerek vatan içindeki 
öteki yurttaşlarının bayramına 
eş ve ortak olurlar. Neden? 
Çünkü bu iydin yurdun öteki 
bayramlanndan başka ve bü
ylik bir farkı vardır: Bugün 
lran•ın ulu önderinin ve yüce 
Şehinfah'ının doğum yıldönü· 
mi ıünidür. 

Memleketimizin günden gü
ne artan ilerlemelerine ve lran 
.levletinin yüksek arzularına 
iJri gösteren dost, kardeş ve 
komşu Türkiye'nin en mühim 

Jimam ve şehirlerinden birin· 
de Şebinşah'ın böyle müba-

rek bir gününün bana nasip oJan 
kutlama töreninde zahmet 
buyurarak bulunan ve bu par
lak merasimi hem kendi kıy· 
mettar vilcudlan ve hem de 
etleri olan say11 değer Ba· 
yanlann huzurlan ile şereflen
direrek süruruma iştirak su· 
retile beni büsbütün bahtiyar 
kılan ve övündüren başta sa· 
yın ilbay olmak üzere sair de
vair .rüesası ile matbuat mü
ou•ıcif l~ri aihi A7.İ7. Tijrk bj
ra<ler erime, aost devJetlerın 

muhterem Jeneral konsül ve 
konsüllerile lzmir şarının ileri 
gelen tanınmış simalarına te
tekkirlerimi takdim ederim. 

Evet, şükranlanmı sunmakla 
beraber bu vesile ile şu mü
him notayı da arzetmek iste· 
rim ki inkişaf, büyüklük, yük· 
selme ve terakki yolunda bü
yüle adımlar atan bu iki ülke 
ve bu iki millet karşılıklı ala
ka ve muhtelif bağlarla biribir· 
mine bağlanmışlardır. 

5. M. fran Şehinşahı'nın 
kardeş elini Türkiye Cumhur 
Başkanı S. E. Atatürk'e sami
miyetle uzattığı tarihten itiba· 
ren iki taraf arasındaki iyi 
münasebetler yalnız yenileş
mekle kalmıyarak mütemadi· 
yen artmakta ve kuvvetlen
mektedir. Bu iki kardeş ulus 
iki büyük ve değerli Şefleri 

sayesinde şanü -şöhretlerine 
yeniden nail olmuılardır. 

O halde son olarak pmdi 
bizlere dişen vazife şudur: 
Kadehlerimizi kaldırıp lran'ın 
muazzez :Şehinşahi'le Türki
ye'~n sevgili Cumhur Reisi 
S. E. Atatürk'ün sağlık ve 
milletleriain saadetleri fttefine 
içelim. 

Alkışlanan bu nutuktan son· 
ra Valimiz Bay Fazlı Güleç 
şu veciz hitabede bulunmuştur: 

Bay konsolos; 
Memleketim ve milletim 

ve büyük şefimiz hakkında 
söylediğiniz cemilekar sözler 
beni ve buradaki Türk'leri 
çok mütehassis etti. Bu nut
kunuzu kendi memleketinizin 
tatlı dili ile söylemeniz ve bir 
şiir dili <•lan lran lisanile 
irad etmeniz üzerimizde güzel 
ve heyecanlı tesirler yarattı. 

Sizin büyük şehinşahınızın 
namlarına terdifen büyük şe
fimiz hakkında izhar ettij'iniz 
güzel temennilere mukabele
ten Ulu şefin ve büyük tacı· 
darımzın ömürlerinin tezayüdü 
ve iki kardeş memleketin 
refah ve saadeti için ben de 
kadehimi kaldmyorum. 

Alkışlarla karşılanan bu hi
tabeden sonra ayakta tam· 
panyalar içilmiştir. 

Kabul resmi saat 17 de 
başlamış, davetlilere pastalar 
ikram edilmiş, çay ziyafetini 
müteakıp verilen suvare geç 
vakte kadar de\Jam etmiştir. 

lstanbul, 15 (Hususi)- Şe
hinşahın dokum yıldönümü 
münasebetile bura lran konso
loshaneainde meraaim yapıl
.mııtar~ Aak,,rAJ:l~ .sefaret· 
hanesinde bu gece suvare ve· 
... iı,.r,.k Rasvekilisniz ve bütün 
Vekiller hazır oulunacaklardır. 
~---~---~---~---------~ 

ihraç kararını 
Geri bıraklllar 

Berlin, 14 (A.A) - Memle· 
ketin dahili emniyeti için mev· 
cudiyeti tehlikeli görülen Ame· 
rikan tebaasından Jevisch 
Agency'nin Berlin muhabiri 
Smolar'in Almanya'dan çık· 
ması hususunda kendisine teb
liğat yapılması Üzerine Ame· 
rika'nın Berlin mümessili key· 
f iyeli protesto etmiş ve Ame· 
rika Hariciye Nezaretinin bu· 
nu prensip meselesi yapmakta 
tereddüt etmiyeceğini ve key
fiyeti icabederse parlimentoda
da mevzuu bahseyliyeceğini 
beyan eylemiştir. 

Bu bapta kati bir karar ve· 
rilinceye kadar Alman polisi 
ihraç kararını 18 Marta talik 
etmiştir. 

--·-· 20 g{lnl'ilk çocuk Berfin gazeteleri, bu cevabların, ayni ruhu ttıfı· 
Anaaı tarafından dığını, açık ve temiz olduğunu yazıyorlar 
sokafa bırakıldı larını istemekte ve Uluslar 

Namazgah caddesinde ikinci Sosyetesini hesaba katmam•k~ 
çıkmazda beze sarılmış ve so· tadır. 
kakta terkedilmiş tahminen 20 Almanya'nın cevabi nota• 
günlük bir çocuk ayni cad· sında kabule şayan olmıyan 
dede oturan f stamil tarafından bir cihet daha vardır ki bu 
görülerek yuvaya teslim edil- da, küçük devletlerin ihmali· 
miş ve bırakan aramağa baş· dir. Halbuki gerek Fransa ve 
lanmıştır. gerekse lngiltere, birçok kü .. 

Barda vak'a çük hükumetler le münasebat· 
Kordon'da Türkovaz bann· tardırlar. 

da İbrahim oğlu Reşad sarhoş Fransa, herşeyden evvel 
olduğu halde Nuri oğlu Hayri Uluslar Sosyetesi paktının 
ve Osman oğlu İsmail Hak· hakim olması lüzumunda ısrar 
kı'nın Üzerlerine bira şişesi etmektedir. 
atmak suretile yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Düşmek 
Karşıyaka Sogukkuyu cad· 

desinde 17 4 sayıla kahvede 
Hüseyin oğlu Celal, ayağının 
maluliyeti yüzünden müvaze
nesini kaybederek düıerken 
sağ eli kapının kınlan camına 
tesadüf ederek yaralanmıştır. 

§ - Sinekli caddesinde 
Ahmed kızı Makbule, ayağı 

kaymak ıuretile düşüp ayağın
dan berelendiğinden hastaneye 
kaldmlmışhr. 

idare eJP" ez 
Birinci kordon'da Şehir ga

zinosu önünde Hulusi oğlu 
Ata, sarhoş olduğu halde 270 
sayıla hususi tenezzüh otomo· 
bilini idare etmekte ik~n Nu
ri'nin 326 sayılı otobüsüne 
çarptığından yakalaflmıştır. __ ....... __ _ 
Negüı saçmalıyor. 
- Başı 1 inci sahifede -
Londra' dan ayrıldıktan sonra 
ilk dcf a olarak Havas muha
birini lCabul ederek şu beya· 
natta bulunmuştur: 

--·· ... fm. 
paratoru Milletler cemiyetin
den ümitlerini kesmemişlerdir. 
Çünkü mazideki sukutu ha· 
yallere rağmen cemiyet pren· 
siplerinin artık iflas etmiş ol
duA-una inanmak istemiY.oruz. 
Bununla beraber milletimin 
ıstıraplarını azaltacağımı kani 
olurum hakka istinad etmesi 
şartile meselenin halledilmesi 
için Fransa taraafmdan ~ vuku 
bulacak teklifleri kabul et
mekte tereddüt etmem. 

Ras Desta'nın ölümü Habtş 
milletinin mukavemetine niha· 
yet vermemiştir. G. Graziani 
aleyhinde yapılan suikast müs· 
tevlilerin Adis·Ababa'da ken· 
dilerini emniyette hissetme· 
diklerini gösteriyor. 

Haile Selasie hatıratını yaz
makta ve memleketinin ne sn· 
retle istila edildiğini tesbit 
etmektedir. 

• 
ceğim. 

- Çok güzel. 
- Bize gelince; bugün sizi 

görr.meğe muvaffak olamıya· 

-------
Halkevi köşesi 

Bag Ritler Bag Mussolini ile beraber Burnava'da 
Berlin 15 (Radyo) - lngiliz Lokarnosunda Alm.'.!n ve ltalya~ toprak bayramı yapllacak 

garp Lokarnosu teklifine Al- birliğini değil, bilumum bey· Halkevi köycüler şubesi ta-
manya ve ltalya'nın verdikleri nelmilel mes' elelerdeki birliği rafındandan 21 mart pazar 
cevap, Berlin gazetelerinde göstermektedirler.,. günü Barnava'da Ziraat mek· 
uzun uzadıya tetkik edilmek- Demektedir. tebinde toprak bayramı müna· 
tedir. Londra 15 (Radyo) - Sı- sebetile yapılacak törenin 

Gaztteler, ayni ruh dahi · yasal mehafil, garp Lokarno· programıdır: 
linde verilen bu cevapların açık su hakkında ltalya ile lngil· 1 - Toprak bayramı ile 
ve temiz olduğunu yazmakta· tere tarafından verilen nota- köy kanununun kabulü yıldö· 
dırlar. ların, yarin da ncşredilmiye· nümünün ilk pazar günü Bur-

Bu notalar, Ren gibi siyasi ceği kanaatinde bulunuyorlar. uava Ziraat mektebinde mer· 
asaba çok müessir olan bir Paris, 15 (Radyo) -· iyi kez kazası köylülerile umumi 
mıntakayı tamamen sulh un· malumat alan mehafilin ver· bir bayram yapılacaktır. 
suru haline sokmak için lazım diği haberlere göre, Almanya 2 - Her köy en aşağı 
gelen tedbirleri göstermek· tarafından verilen cevabi nota, birer otobüslük köylü ile işti-
tedirler. Fransa tarafından kabul edil- rak edecektir. 

Paris, 15 (Radyo) - Erno· miyecektir. Zira Almanya, 3 - Köylülere okulda biri 
vel gazetesi ltalyan ve Alman tecavüze uğrıyacalc olan her- Halkevi Köyri:ler kolu başka-
cevap1arından bahsederek: hangi bir devlet ıçın ltalya nı, diğeri Ziıaa· mektebi di· 

..Bu notalar, yalnız, garp ve lngiltere'nin hakem olma· rektörü, üçüncüsü de bir köy· 

Bay Antonesko b.ugün 
lstanbul'a varacak 

--~-~---t-~~----

Oost Romanya hariciye nazırı, 
Bükreş elçimizle beraber geliyor 

Bük,, ş sefirimiz 
Bay Hamdullah Suphi 

kendisini doğruca buraya ge
tiriniz! 

Emrini verdi. Asker: 
- Baş üstüne! 

Biikreş, 15 (Radyo) - Bay 
Antonesko, refakatinde zevcesi 
olduğu halde, Hariciye neza· 
reti protokol direktörü Bay 
(Kretano) ve diğer memurlar, 
Türkiye'nin bura sefiri Bay 
Hamdullah Suphi Tanrıöven 
ile birlikti! buradan hare· 
ket etmişler ve geceleyin Kös· 
tenceye varmışlardır. 

ltanbul, 15 (Hususi) - Ro· 
manya hariciye nazırı Bay An· 
tonesko, memleketimize gel
mek üzere Bükreş' den bu ak
şam hareket etmiştir. Yarın 
buraya gelecek ve askeri tö· 
renle karşılanacaktır. 

Bay Antonesko, akşam tre
nile Ankara'ya hareket ede
cektir. 

lü tarafından üç söylev veri· 
lecektir. 

4 - Okulun mütehassıs 
profesörleri tarafından köylü· 
ye ziraat işleri üzerinde tav
siyt'ler verilecek ve müessese 
gezdirilecektir. 

5 - Muhtelif oyunlar ve 
eğlenceler yapılacaktır. 

6 - Bayrama iştirak ede· 
cek köylülere Halkevi tara· 
f ından mektepte bir çay veri
lecektir. 

7 - Her köyde köy kanu· 
nunun kabulü günü hatırası 
olmak üzere gelecek yıllarda 

da çoğaltılmağa elverişli bir 
yerde o gün 10 ağaç dikilecek 
ve muallim olan köylerde 
mual~mler köylüleri bir mey· 
dana toplıyarak bayramı tes'it 
edeceklerdir. 

8 - Köy bayramı her yer· 
de saat ondörtte başlayıp on· 
yedide bitecektir. 

Müze komitesi 
16 mart salı günü saat 17 

de Müze ve Sergi komitesi 
toplantısı vardır. 

izahat veremem, nasıl kabul 
ediyor musunuz? 

Tarihe mUatenid zabıta romanı cağım. Birçok esaslı ve pek 
çok fuzuli işlerim var. Maa

Dedi ve ökçeleri üzerinde 
dönerek çıktı. 

yalnız değil, bir genç kızla 

birlikte yapacaksınız. Henüz 
yirmi yaşında bulunan bu genç 
kız ise ne güzel ve ne de 
şirin değildir. 

Yüzbaşı Djiye gülümsedi ve: 
- Dün geldiğim vakit me

zuniyetimi nasıl geçireceğimi 
düşünüyordum. Bu düşünce ve 
tereddüdümü siz sonuna er· 
dirdiniz; şu halde, teklifinizi 
red imkanı benim için var 
mıdır? 

32 
- Allo... Sizi dinliyorum. 
- Ben birisini tetkik için 

pndermek lüzumunu hissedi· 
1orum. 

Telefondaki kadın sesi: 
- Evet.. Ben de bu kana

attayım, fakat Diyan bu tet· 
kikatta bizzat bulunmak niye· 
tiadedir. Dün bana, nihayet 
24 saat sonra sizden bir ar· 
bclaı istiyerek hareket ede· 
-tini söyledi. Biliyorsunuz ki 
Diyan'ın kardeşine karşı fev· 
Wlde bir muhabbeti ve mer· 
butiyeti vardır. Dün kendisi 

ltu hususta bir münaltapya 

NakleJen : F. Ş. &nliollıı mafih, yarın muhakkak sızı 
girişmek istemedim, şimdi? 

- Şu halde aziz muhibbem, 
ben Diyan'a bu işe ve kendi· 
sine en layık bir arkadq ve
recetim, nasıl? 
- Aıa .. 
- Diyan 'a otomobilini he· 

men hazırlamasını bildirebi
lirsiniz. Mevzubabs arkadaş, 
iki saate kadar yanınızda bu
lunacaktır. Kendııini yemete 
de davet edebilirsiniz. Bu sa· 
yede Diyan, bu arkadaşla si· 
zin yanınızda iyice tanışır. 
Uzım olan hertürlü evrakı 
Diya11 'a valctincle p114'ere-

göreceğim. 

- Şu halde yarın, de
ğil mi? 

- Kuvvetle ümid ediyo· 
rum!. 

Binbaşı Detro telefonu ye· 
rine astı; ve hemen masasın 

altında bulunan bir elektrik 
düğmesjne ayıtıle dokundu. 
Birdenbire açılan kapıdan 
görülen askere: 

- intizar salonuna gidiniz, 
orada bir sipahi yüzbaşısı gö· 

1 

receksiniı; kendisine hiçbir 
şey sormayınız, sadece sizi 
takip etmesini riea ediniz ve 

Binbaşı, yanına giren yüz
brJşının çok genç olmasını 
hayretle karşıladı. Henüz 25 
yaşlarında bulunan bu genç 
zabitin göğsünde müstemleke
lere mahsus üç liyakat nişanı· 
nın kordcleleri vardı. Bu genç 
zabitin gözlerinde derin bir 
zeki, ahvalinde fevkalade bir 
çevi,dik vardı. 

Binbaşı yerinden kalktı, eli
m genç zabite uzattı ve otur· 
masını rica etti. Ve sonra 
yavaş bir sesle: 

- Azizim Ojiye, dedi, sizi 
çok nazik bir iş vermek ıçın 
buraya davet ettim. Bu işi 

Küçük bir tevakkuftan son· 
ra, manalı bir tebessümle ila
ve etti: 

- Daha iyi veya daha 
fena , dedi, maamafih zekiveti, 
itaatı, iş bilirliği ve kendisine 
mahsus garip cazibesi çok 
işinize yarayacaktır. Bundan 
başka azami ciddiyeti bulmuş 
bir kardeş sevgisi de onu 
size çok müfid kilacaktır. 
Benden kardeşini bulmak üze
re bir yardımcı istedi; iyi bir 
tesadüf o larak siz de mtzun 
bulunuyorsunuz. Bu iş ıçin 

sizden layıkını bulmak müm· 
kün değildir. Kabul cevabınız ı 
almadan evvel size daha fazla 

Dedi. 

- Ben de bunu biliyorunı. 
Fakat yeni deruhde edecejiniz 
iş çok mühim ve hatta tehli• 
kelidir. Bilhassa bu genç kıl 
ile beraber çalışmak, herbald• 
bir meseledir. Nasıl, ıen• 
kabul ediyor musunuz? 

- Evet.. Kabul ediyorulll 
kumandanım! 

Pekili.. iş, iştir. Hele - s.,. • .,,, -
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lspanya'da- Pazar günü Alsancak· sahasında. 
ki harp 
~:dil!r::.;k~i;_;;,-· sahifede- çok alakalı maçlar oldu 

Valensiya, 14 ( A .A ) - Pazar günü Alsancak saha- ~ 
Royterin iyi bir membadan sında yeni teşekkül eden ku- 1 
Aldığı malümata göre İtalyan· lüblerimizin takımlarını ve 
lar Guadalajara cephesinden yaptıkları oyunları seyrettik. 
kaçıyorlar. Hükümet tayyare· Hava tam spor havası idi ve 
lerinin taarruzuna uğrıyan saha epice kalabalıktı. Üçok 
İtalyanlar acele geri çekilmiş· spor - Yamanlarspor oyunu 
ler ve yüzlerce zayiat ven. iş- haşlayınca saha kapıları da 
Jerdir. serbest olarak açıldı, gerek 

Valensiya, 14 ( A.A ) - tribünler ve gerekse loca ve 
Akşam üzeri neşredilen bir saha kısmı meraklılarla doldu. 
tebliğde ezcümle şöyle denil- Oyunlar 13 - O neticelenen 
mektedir; Doğanspor - Demirspor takım-

"Tayyarecilerimiz ltalyan fır- larınm karşılaşmasile başladı. 
kasımı mensup taburların Gua- İki takım arasında büyük fark 
dalajara yolu üzerinde alela· vardı . Demirspor, çok zayıftı. 
cele bozuk bir şekilde çekil- Hakem Üçoktan Bay Mııstaf ~ 
diğini görmüşlerdir. Tayyare· idi. Doğanspor şu kadro ile 
)erimiz bunları takip ederek çıkmıştı: 
ateşe tutmuşlar ve birkaç Kalede Mahmud, müdafaada 

kamyonu yakmışlardır. evvela Fethi, Zihni, 5 dakika 

"Filo kumandanı ltalyan fır· sonra Adnar., Zihni, orta mÜ· 
kalarından birinin tahrip edil- dafaa hattında İsmail, Hakkı, 
diği kanaatini edinmiştir." irfan, muhacim mevkilerini ise 

Abbas, Ömer, Fuad, Halid, 
Belgrad, 15 (Radyo) - Pa- Reşad. Demirspor ise birleşik 

ris'den bildirildiğine göre Mad-
rid, çok tehlikeli vaziyete geç
miş ve ihtilal başlıyalıdanberi 
görülmemiş derecede şiddetli 
müsademeler olmağa başla
mıştır. 

Madrid' deki Küba sefiri Bay 
Emanuel, esrarengiz bir şe· 
kilde katledilmiştir. 

Bay Musolini Binga. 
zi'de bir söylev daha 

verdi .. 
- Başı 1 inci sahifede -

lisP. futbolcuları 
vaffak olan Doğanspor'lular manlarsporun maçı takip etti. 

Demirspor takımını kendi ka- Oyunun hakemi Doğanspor'lu 
lecileri Mahmud'la takviye Sabri idi. Üçok spor aşağıdaki 
ettikleri halde 8 inci, 15jinci, kadroyu muhafaza ediyordu: 
18 inci 25 inci, 30 ncu, 42 inci Kalede Nejad, müdafaada 
ve 43 üncü dakikalarda sıra Necdet, Ziya, orta müdafaada 
ile yedi gol daha altılar ve Şükrü, Cemil, Mazhar, muha-
kendilerine göre çok zayıf cim mevkiinde Hakkı, Basri, 
olan Demirspor takımını 13·0 Adil, İlyas, Saim. 
gibi büyük bir farkla yendiler. Takımın en iyi elemanların· 

' ilk golü kazandırdı. Bu gol 
Yamanlar oyuncularını hare
kete getirdi. Yaptıkları muka
bil hücumlarda Üçok kaleci
sinin güzel yer tuttışları, Şük
rü ile Ziya'nın güzel oyunu 
neticesinde akim kaldı. 32 inci 

dakikaya kadar golsüz ge-çen 
karşılıklı a kın lardan sonra Üç
ok' lular solaçıkları Hakkı va
sıtasile sık sık inmeğe başla· 
dılar. Bu arada Hakkı'nın Ya
manlar ka-lesi önüne verdiği 
bir pasa Adil yetişti ve takı· 
mına ikinci bir sayı kazandır· 

!dı. Bu golü rnlaçık Hakkı'nın 
37 inci dakikadaki 3 üncü 
sayısı takibetti. Devre 3 - O 
Üçok spor lehine bitiyor. 

İkinci devrede Üçok takı· 
mının müdafaa hattında bazı 

lüzumsuz değişiklikler oldu. 
Maamafih Üçok'lular avanta· 
jın verdiği neşe ile oynuyor· 
!ardı. Vt:. 5 inci dakikada 
Saim'in falsolu bir vuruşundan 

Duçe, Bingozi'oio :Müsliiman 
ve Yahudi halkına gene bir nutuk 
ile teşekkür etmit ve vaidlerde bu

Yamanlarspor takımı 

lrnlüblerdenJıiç birile bir ara· Demirspor takımının 
Demirspor takımı 

lunmuşt r. 

Bingazi, 15 (Raılyo) - Fran· 
sanın mfistemlekclcr hava kuvvet· 
leri umumi müfettişi Gt'neral De
nen Cibuıi'dcn tayyare ile Dioga· 
ziyc va&Jl olmuş ve Duçe tarafın· 
dan Bingozi hükünıet konağında 
kabul edilmiotir 

Rus sefiri 
Londra gazetelerinin hü

cumuna u§radı .. 
Londra, 15 (Radyo) - Mu· 

hafazakar mehafile ve sağ ce
naha mensup bazı gazeteler, 
Sovyetlerin Londra sefiri Bay 
Mefski'nin son beyanatından 
bahsederek: 

"Böyle beyanatta bulunan 
bir sefir için yapacak bir iş 
kalmıştır: istifa edip gitmek! 

"Yabancı bir memlekette, 
yabancı bir memleketin dahili 
işlerile bu şekilde alakadar 
olmak siyasi taamül ve usul· 
lere tamamen muhaliftir.,, 

Demektedirler . 

ya gelmediğinden mutad kad· 11ar fena oynaması, bilhassa 
~dan Said, l:.nvcr, Fuad .sakat 4 üncü sayılarını kaydettiler. 

rosunu muhafaza ediyordu. milli küme maçlarının deva· 
oldukları için bu maçta takım· Fakat şuurunu ve enerjisini 

Oyun Demirspor'un Doğan· mınca antrenmansız kalınaşın· 
da yer almamışlardı. Yamanlar kaybetmeyen Yamanlar takımı 
ise Burnava'dan bir oyuncu bir dakika sonra mukabele 

spor müdafaasında kırılan akı- dan ileri gelm:ştir. Takımda 

nı ile başladı. İlk dakilr.rda 
Doğanspor oyuncularının an· 
laşamamazlığı yüzünden De· 
mirspor güzel bir oyun çıka
rır gibi oldu. Fakat çok sür· 
medi. 7 inci dakikada Do· 
ğanspor ilk golünü yaptı. De
mirspor 20 inci dakikaya ka
dar tutunabildi. Fakat yirminci 
dakikadan sonra Doğanspor 
oyuncuları artık anlaşmıştı ve 
sağdan, soldan yaptıkları akın
larla 25 inci, 30 uncu 35=inci, 
40 ıncı ve 42 inci dakika· 

almıştı. Urla'lı lbrahim ve Meh· etti, yavaş yavaş açılmağa ve 

larda beş gol daha çıkarmağa Ziraat mektebi futbolcuları 
muvaffak oldular. Demirspo- Latiften ve Ahmed' den baş- med çavuştan mnhrumdu. 
run zaman zaman yaptığı ka iyi oynıyan yoktu. Oyun her iki takımın seri 
akınlar da netic'! vermedi. Bu Doğanspor'lular ise giizel akınlarile başladı. Üçok daha 
suretle Doğanspor 6·0 galip oynadılar ve galibiyeti hak ilk dakikalarda ağır basmağa 
olarak devreyi bitirdi. ettiler. başladı. 6 ınc1 dakikada Ya· 

İkinci devrede daha anla· Bu maçı Üçoksporla K. S. manlar kalecisinin kaçırdığı 

cidden çok güzel bir oyun 

vermeğe başladı . 

15 inci dakikada Üçokspor 
lehine bir firikik verildi. Adil 
bunu gole tahvil etti. Bu golü 
Basri 'nin beş dakika sonra 
attığı gol takip etti . Maama· 
fih Yamanlar gittikçe açılıyor
du. Melih, Hasan ve solaçık 
çok iyi idiler. 21 inci dakika
daki penaltı ile Yamanlar 
ikinci sayısını çıkardı . Yaman
lar takımı 26 ıncı dakikada 
bir sayı daha kazandı . Bu 
dakikadan sonra her ilci takım 
çok çalıştı, fakat netice değiş· 
medi, oyun da 6-3 Üçokspo· 
run lehine bitti. 

Güreşler 
İki haftadanberi devam eden 

güreş seçme müsabakalarının yışlı bir oyun çıkarmağa mu· K.-Burnava'nın birleşiği Ya· topa yetişen Basri, takımına .......................................................................... 

Fırtına Ali 1 
,,.. ., ... ,..... BUyük Korsan Romam ......-. .. - ....... ,1 
. 95. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

- Sandala bindiler! 
Diye mırıldandı. Şimdi, o 

küçük noktanın tam bir sür'atle 
sahile doğru yaklaştığını gör· 
dü .. Hem de ilerideki kum
sala doğru geliyordu. 

Deniz babanın yeri, daha 
ilerideki koy içinde idi. Bina
enaley, işler yolunda gidiyor 
dernekti.. Sıtma tutmu~ gibi 
titriyordu.. Sandal iyice yak
latrnı~tı ki hafif bir ıslık çal· 
tnıya cesaret etti. 

Sandal derhal durdu. 
Petro se!lendi: 
- Benim arkada~lar, beftl.. 

Yaklaşınız, ·çabuk! 
Sandalda biri doğrulmuştu: 
- Petrol.. Sen misin! 
Sesinden tanımıştı; Mariya 

idi. 
- Benim kaptan! 
- Aşkolsun kahramanım 

sanal .. Nasıl, işler yolunda mı? 
- Tavus kuşu, kafese gir· 

di .. Çabuk olun! 
Sandal birden tekrar hare· 

kete geldi: 
Kuvvetli kürek darbeleri al

tında beş, altı saniye sonra 
sandal artık sahılde idi. ilk 
.J.efa Mariya sıçradı. Ayağında 

hafif çizmeler vardı .. Petro'nun 
elini sıktı: 

-Tehlike var mı? 
- Hayır, hemen hemen 

hiç yok gibi ... 
Planın? 
Hazır! 

Zeliha?. 
Şu tepenin arkasında. 
Anlamadım .. 
Babasının bahçede. Bak, 

orman ateş c.lıyor .. Biraz son· 
ra alevler yükselince, bahçede 
bütün uşaklar oraya doğru 
koşuşacaklar .. 

- Bırak bunları!. Kuman· 
dayı sana bırakabilir miyim? 

- Bırakabilirsiniz, fakat bir 
şartla .. 

Korsanlar, her ikisinin etra· 
fını sarmışlardı.. Petro, hepsi
nin elini birer birer sıktı: 

- Arkada~lar -dedi- bizi 

bir dakika kaptanla yalnız bıra
kınız. Mühim bir şey konuşa
cağız. Yalınız ona ait olduğu 
için, sizin yanınızda söyliye· 
mem .. 

Korsanlar, ses çıkarmadan 
beş on metre öteye çekildiler. 

- Evet, bir şartla ... 
- Fakat Petro, şartlar ko· 

nuşacak vaziyette değiliz. 
- Sizce balki öyle, lakin 

bu şartı kabul ettirmeden ha· 
rekete geçmek benim ıçın 
imkansızdır. 

- Peki, söyle, dinliyorum. 
- Sen bu kızı niçin arı· 

yorsun kaptan!. Şüphesiz asıl 
hedefin Fırtına Ali'dir. Ve bu 
kızın yakalanması, sadece Fır· 
tına Ali'yi kendi peşinden sü
rüklemek ve tuzağa düşür
mektir deiil mi? 

- Eveti 

- Peki, Fırtına Ali' den ne 
istiyorsun?. Bu sadece bir in
tikamdan mı doğuyor? 

- Hiç şüphesiz .. 
- Ben ise daha başka şey-

ler de seziyor gibiyim .. 
Mariya sapsarı keı,ildi. Böyle 

bir şeyin, korsanlar ve hiç bir 
Yunan'lı tarafından duyuldu-
ğunu istemiyordu. Bunun du· 
yulması, şöhreti ve gördüğü 
sempati hesabına, iyi neticeler 
vermiyebilirdi: Mutaassıp Rum
luk, ihtimal ki kendisine düş
man bile olurdu .. 

- Neler seziyorsun? 
- Senin de kalbinde bir 

aşk yanıyor kaptan!. 
- Benim ha?. 
Mariya, zoraki bir kahkaha 

savurdu: 
Sen delisin Petrol. 

- Israr ediyorum .• 

Bu akşamki pr.ogr~mı 
lstanbul, radY.OSU . 

Bugün: . 
Gündüz.neşriyatı: Saat 12,30~ -

14 halk türküleri, . havadisler., 
plakla hafif musikiı . 

Akşam neşriyatı: Saat 18,,Q) 
plakla dan~ musikisi, . 19,30 

konferans; 20· şark musikisi, 

20,30 Arapça söylev, 20,4Si 
şark musikisi, 21 , 15 şehir 

opereti attistleri, 22, 15 ajans: 
ve borsa haberleri ve sololar. 

,...ı;;w .................. . 
finalleri dün Demirspor kul~ 
bü salonunda icra edildi. Ne-

ticede 56 fciloda Üçok'tanı 
Mustafa birinci, Narin ikinci., 

Üçok'tan Hüseyin üçüncü, 61 
kiloda Osman Üçok'tan bil".in-

ci Ali ve Fatih Demirspor 
ikinci ve üçüncü geldiler. 66 
kiloda Demirspor' dan lbrahim 
birinci, Tahsin ikinci, Hüseyin 

üçüncü, 72 kiloda Demirspor· 
dan Mustofa birinci, Durak 

ikinci, 79 kiloda lsmail Üçok 
birinci , Durak Demirspor ikin· 

ci, 87 kiloda Hasan Demir
spor birinci, Zeynel Doğan· 
spor ikinci geldiler. 

Bu müsabakalardan sonra 
güreşçilerimizin vaziyeti tama-

mile tesbit edilmiş vaziyette
dir. iyi derece almış olan gü· 
reşçilerimiz Eskişehir, sonra da 
Bursa'ya gidecek ve oradaki 

şehir takımı güreşçileri ile 
karşılaşacaklardır. Muvaffakı
yetler temenni ederiz. 

Lise-Ziraat mektebi maçı 
Cumartesi günü öğleden 

sonra Alsancak sahasında Lise 
ve Ziraat mektepleri takımJan 
ara.,ınoA çok güzel ve heye
canlı bir maç olmuştur. Neti
cede iki takım 1-1 berabere 
kalmışlardır. 

Antrenmanlar 
Milli küme maçlarına davet 

edilen Üçok ve Doğanspor'Ju 
oyuncular, Salı, Çarşamba ve 

Perşembe günü saat 16 dan 
18 e kadar Alsancak sahasında 

antrenmana tabi tutulacaklır

dır. Oyuncularımızın, milli maç

lar arefesinde bu antrenman· 

lara muntazaman devamlarını 

hem lzmir sporu, hem kendi 

faydaları bakımmdan çok iyi 

buluyoruz. 

Herşeyden eve! sporcu olaA 

çocuklarımızın, muntazam an· 
trenmanlarla İzmir'in yüzünü 

ağartmağa çalışacaklarını şüp· 

hesiz telakki ediyoruz. 

Sen budalalaşmışsın yav-
ruml 

Hayır, ne budalayım, ne 
de deli!. Sen Fırtına Ali'yi 
seviyorsunı 

-· Asla ve kat'iyen.. Ben 
Hıristıyanı'll Petro.. Bu nasıl 
olur? 

- Ben de Hıristıyanım ya? 
- Sakın sen birisini mi 

sevmiye başladın? 

Evet, şartım da ona ait! 
- Kim bu sevdiğin? 
- Zeliha! 

Mariya bir adım geri çekildi: 
Zeliha mı? 

- Ta kendisi!.. 
- Şaşılacak şeyler işidiyo-

rum Petro .. 

- Hayır kaptan, hiç te ı•· 
şılacak şeyler deti1.. 

- So1tu Var -
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Akhisar'da -.... 
Ataf bayramı 

Akhisıtr, (Hususi) - 15 
JÜn evel, belediyemizin ter· 
tip etti~i ağaç bayramı ile, 
15 gün evci yeni açılan bi
rinci ve ikinci nakliye cadde· 
leri ile Fahreddin paşa cad
desine ve şehrin muhtelif yer· 
lerine fidanlar dikilmişti. Bu· 
gün de şehre bir kilometre
deki yel değirmeninde mek· 
tebli ve halk binlerce kişi 
bayram yapmıştır. Alay, Mi· 
sakımilli mektebinde toplan· 
mış, Halkevi bandosu ile yel
değirmenine gidilrr.iş, kayma· 
kam Bay Ritat Yenal'ın güzel 
bir söylevinden sonra, Akhi· 
sar'lılar, ellerinde getirdikleri 
birer fidanı tezahüratla top· 
rata dikmişlerdir. Burası ge· 
lecek yıla kadar bir mesire 
eri olacak ve belediyemiz 

tarafından burada bir gazino 
açılacaktır. Gerek kaymakamı· 
mızm, gerekse belediye reisi 
Bay Nüzhet lşık'ın şehri ağaç
landırmaktaki faaliyeti halk 
tarafmdan şükranla karşılan· 
maktadır. 

Elektrik 
Şehirin elektrik ihtiyacını 

temin için mütehassısın hazır· 
ladığı proje tasdik edilmiştir. 
Belediye, bu işe başlıyabilmek 
üzere belediyeler bankasından 
bir istikraz akdedecektir. Da· 
hiliye Vekaletine müracaatı da 
yapılmıştır. Halk, Vekaletin 
vereceği cevabı alaka ile bek
lemektedir. 

Mekteb 
Bu yıl, şehir ilkmektcbleri· 

nin kif:ay,tsi:zliğini gören kay· 
makamımız üçüncü bir ilkmek
teb inşasını düşünmüş ve te· 
şebbüs, muvaffakıyetle netice
lenmiştir. inşaat yakında baş· 
hyacak ve gelecek yıl, burada 
tedrisat yapılacaktır. 

Tire' de 
Bir yangm ve güreşler 
Tıre, (Hususi) - Profesyo· 

nel güreşçileri arasında tanın· 
mış pehlivanlarımızdan Dinarlı 
Mehmed, bu havalide yap· 
makta olduğu seyahati esna
sında Tire'ye de uğramış ve 
sekiz kişilık bir kafile ile bu· 
rada beş gün kalmıştır. Ço
cuk Esir~eme Kurumu tarafın· 
dan tertip edilen yağlı güreş· 

lere bu kafile yanında bulunan 
Türkiye Başpehlivanı Tekir
dağlı Hüseyin de i tirak et· 
miştir. 

Güreşler heyecanlı olmuş 
ve halk tarafından alaka ile 
takıbedilmiştir. Ayrıca Bele<li· 
ye sinemasında bir güreş ge· 
cesi tertip edilmiş ve Dinarlı 

Mehmed İzmir'li Huscyin'l 
serbest güreş gösterişi yap· 
mıştır. 

Bir yangın 
C ın Tır 'de halk arasında 

heyce n ve telaş uyaı dı an 
bir y ngın olmuş, b iyük b · r 
e\ eşyalarile ve damı da bağlı 
bulunan bir r e.k'c be(al r 
kamilen yanmıştır. Ev"ı,ı ahibi 
manav kızı Ayşe yangından 
güçlükle lcurtarılmı~tır. 

Büyük bir tevessü istidadın
da bulunan yangına derhal 
bir bölük asker yetişmiş ve 
hal~ın da iştirakile ateş bas· 
tmlmıttır. Bu esnada, ittisa
lindeki evlerde de ehemmiyet
lice surerte hasarat vukubul· 
muştur. 

Manisa'da Faaliyet 

Su derdi hallediliyor 
-------

Sebze hali harabatı ve mezbaha 
meselesi de ele alındı. 

Manisa' dan yazılıyor: 
Malum olduğu veçhile Ma· 

nisa'nm yıllardanberidir sürük
lenip giden bir 11 su " mace· 
rası var. Mü~tak Lütfi'nin il. 
baylığı, Bahri'nin de Şarbay
lığı devrelerinde Manisa'ya 
fennin icaplarına uygun bir 
şekilde getirilmesi takarrür 
eden cenup dağlanndaki mem
ba sularının masarifine karşı· 
lık olarak üzüm ve zahire sa
tışlarından alınacak muayyen 
miktardaki ianenin müsaadesi 
istihsal edilmiş ve yetmiş kü
sur bin lira su parası toplan· 
mıştı. Mütekaid binbaşı Ali 
Riza her türlü müşkülata gö
ğüs gerd"; suyun gelmesi ve 
getirilmesi esbabını hazırladı. 

Elde yetmiş küsur bin lira 
nakid mevcud oldukça ötesi 
pek o derece güç değildi. Ali 
Riza'nm durendiş kafası bu 
pek çapraşık maceraya cevap 
verebilmek kabiliyetinden uzak 
görülmediği cihctledir ki (Ce· 
nup dağlarmdaki menba sula· 
rınm Manisa'ya isalesi) ni; tev· 
ziini, taksimini, çeşmelerini ve 
bütün teferruatının bu gibi iş
lerle uğraşan bir şirket uhde
sine almış ve ilk proje üzerin· 
de yapılan bazı tadilat dola
yısile bedeli keşfinden ve uh· 
desine ihalesi yekunundan bir 
hayli noksanta taahhüdünü 
yapmıştı!. 

Bu ~irkctin tııahhüdatını ha
şarmadığı bilahare yapılan 
fenni tetkiklerle anlaşılmış ve 
Bayındırlık Bakanlığının emri 
ile müteahhitlerin malubun
dan bir kısmı tevkif edilmiş· 
tir. Diğer taraftan şehre geti
rilen ve havuzlara akıtılan bu 
memba suları memleketin su 
ihtiyacına cevap verebilmek
ten pek uzaktır. Bu noksanı 
gören Valimiz Bay Lütfi Kır· 

dar; bu mesele ile de meşgul 
olmuş, en az masrafla en zen
gin bir (su) ya malıkiyet ça· 
releri üzerinde durmuştur. 

Şarbay Gemicioğlu Bay Av
ni'nin, esasen bu su mesele
sindeki, önemli hassasiyeti ar-

tık filiyat sahasına intikal edi
yor, demektir. Şirketle Manisa 
belediyesi arasında devam 
edip giden davanın da, şiFke· 
tin hüsnü niyetile yakında halli 
de temenniye şayandır. / 

ilbay Bay Lütfi Kırdar'm 1 
el altığı Uray işlerinden biri de 
lzmir' deki Karminati inşaat J 

şirketinin Manisa'da inşa ettiği 

1 
sebze halinin hesaplarının tas· 
fiyesidir. Öğrendiğimize göre 
pek yakında buna da bir hüs
nü netice verilmiş olacaktır. 

Sonra "Mezbaha" işi var. 
Günün ihtiyaçlarını karşılaya· 
mıyan mevcut mezbaha; ayni 
mahalde ve fakat asri bir tarz· 
da vücude getirilmek şartile 
mahalli bir şirket veya bir iki 
bankanın birleşmesile ortaya 
çıkacak bir birlik tarafından 
deruhde edilip yaptırılacak ve 
bilahare belediyeye intikal 
edecektir. 

S. Ali Ku lur.r 

Çandırlı 'da halkın 
f edakdrlığı 

Göçmen 'kardeşler mUs
tahsıl haline getirildi 1 
Çandarlı, (Hususi) - Çan· 

darlı nahıyesıne bu sene Bul· 
garistan'dan 221 hane göç
men yerleştirilmiş kendilerine 
arazi verilmiş ve müstahsıl 
bir vaZ1yete sokulmuştur. Göç
menler verilen topraklarda 
sürüp ekmekteClirier. Çandarlı 
halkı, göçmenlere şefkat kol
larım açArAk onları ba~rma 

basmış kendi evlerinde teksif 
etmiş ve misafirperverliğini 

göst~rmiştir. Çandarlı' da ya· 
pılacak göçmen evleri için 
vilayetten gelen heyet işini 
bitirmiş ve raporlarını tanzim 
ederek vilayete vermiştir. Ev
ler yapılıncıya kadar göçmen· 
ler de yerli halkın miı,afiri 
olacaktır. 

Bu hususta bir hizmet ve 
faaliyeti görülen Çandarh na· 
hiye müdürü B. Etem Ôzeren 
ile Çandarlı muhtarı B. Sami 
Ersavaş'a ve sapanlarile, çift
lerile koşarak goçmenlere yar· 
dımda bulunan Reşadiye ve 
Y eniköy halkına teşekkür edil-
mektedir. Biz de takdir ederiz. 

Çok güzel bir eser 
-------------------------

8 öyle modern ve yeknasak kıya-
( et, her yere örnek olmalıdır. 

Sarayköy, (Hususi) - Kaymakamız Bay Hadi'nin önayak 
olması ile bütün kazamız muhtarları, yeknasak bir kıyafet ka
bul ederek Türkiye'de köylünün kıyafeti bakımından mühim 
bir muvaffakıyet kaydetmişlerdir. Kaymakamı ve muhtarları, 
bu eserlerinden dolayı takdir ederim. 

ANADOLU - Bu eser, cidden bütün kaza ve köyll'rimize 
nümune olacak kadar güzeldir. Muhabirim:zin yazdığı gibi, 
göniil ister ki, ayni hareket bütün kazalarda gözüksün. Hattl 
boyle süzgün bir kıyafet, köylümüze de teşmil edilsin .. 

16 3 937 

Kiralık Ev • ınebolu davasına dün de 
Gayet havadar bahçeli gü· devam lundu 

zel m~nzaralı kullanışlı kirası -----------------
elverişli Göztepe vapur iske· J•stanbul' Ja 
lesine dört dakika mesafede aı bulunan ateşçi Bay 

Riza'nın ifadesi okundu jki ev kiralıktır. 
Göztepe' de Abdülezel so· 

kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

İnebolu faciası muhakeme· 
sine dün de şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam olun-
muştur, 

Kızılca • b6liJkte Salon, her zaman olduğu 
gibi dinleyicilerle dolmuştu. 

faaliyet Gem\ süvarisi Mehmed Ali ile 
Yalmz, posta şubesh e üçüncü kaptan Ramih, çarkçı 

ihtiyaç varl. başı Salim ve ikinci çarkçı 
Kızılca-bölük, (Hususi) - Halid maznun sandalyesinde 

Nahiyenin hükumet ittihaz et· oturuyorlardı. 
tiği Belediye dairesine aid lstanbul, Ağırceza mahke· 
bina harap vaziyettedir. Bu mcsinca ıf ad esi alınan ve bu. 
itibarla halk, taş ve kumu raya gönderilen lnebolu gemi· 
bizzat temin etmeği taahhüd sinin ateşçisi Bay Riza'nın bu 
suretile yeni bir hükumet bi· ifadesi okundu. 
nası inşası için Denizli vila- .... teşçi, hadiseyi hulasaten 
yetine basvurmuş, diğer masa· şöylece anlatıyordu: 

rifın de hükumetçe teminini "Fenike, Anamur ve diğer 
rica eylemiş. Halk 2500 met- iskeleleri müteakıb Antalya'ya 
remikap taş, 800 metremikap geldik ve oradan yük aldık. 
kum verecektir. Keza, arsayı Gemi İzmir' e hareket ederken 
da, nahiyenin en şerefli ma· pek fazla yüklü idi. Hadise 
hallinde ve 20 dönüm olarak, mahalline gelinciye kadar, yol· 
belediye teberru edecektir. cu)ar ve mürettebat, muvaze-

Belediyt: heyetinin mesaısı neyi temin için yükleri bir ta-
takdire şayandır. Şimdiye ka· raftan diğer tarafa nakledi-
dar nahiye dahilinde 10 bin yorlardı. lzmir'e yaklaştığımız 
metre murabbaı yol yapılmış, sırada tehlike arttı. Ben de 
pazar mahallinde yeni beş 
dükkan, bir halk okuma oda· 1zmır İkinci Hukuk mahke· 
sı, bir umumi hela, güzel bir mesinden: 
park kurulmuş, şimdi de gü- Davacı Fatma ile kocası 
zel bir Parti binası inşası ha· Burna va' da Hacı bey sokağında 
zırlığı başlamıştır. Nahiye met· 12 No. da Filorina'lı Pembe 
halinde bir fidanlak kurulmuş- evinde lbrahim oğlu arabacı 
tur. Nahiyeden Tavas şosesine Enver aralarındaki boşanma 
kadar olan 2 kilometrelik yol davasından dolayı müddeialeyh 
da halkın yardımı ile yaptın- Enver'in ikametgahının meç-
i caktır. Önümüzdeki sene, huliyetine mebni teligatın ila· 
elektrik te~İiltı lmrm2k. ve_ nen İcra edildiği halde ınuoy 

eczane açmak için bütçeye yen günde müddeialeyhin gelme· 
tahsisat konacaktır. mesine mebni davacının istcğile 

Postahane aleyhinde gıyap kararı ittiha-
Yalnız, iktısadi ehemmiyeti zına ve karar suretinin mah· 

haiz ve binlerce dokuma tez· keme divanhanesine talikine 
gahına sahip bulunan böyle ve davacının şahitlerinin din· 
büyük bir nahiye merkezinde, lenmelerine ve tahkikatın 
posta ve telgraf idaresi yok- 5 141 937 tarihine bırakılma-
tur. Halk ve tacirler, bu yüz- sına karar verilmiş olduğundan 
den mütemadiyen ııkmtı çek- mezkur günde saat 14 radde-
mekte ve zarar görmektedir. lerinde müddeialeyh Enver'in 
Posta ve telgraf başmüdürlü- bizzat veya bilvekale hazır bu-
ğünün bu ihtiyaca cevap ver· lunması ve beş gün zarfında 
mesi isteniyor. itirazını dermeyan etmesi lü

Doktorsuz kaza 
olur mu? 

Buna çare bulmalıdır! 
Çal' dan yazılıyor: 
Kazamız iki yıldır doktor

suzdur. Müracaatler akim ka· 
lıyor, bu yüzden merkez ve 
köylerde sari hastalıklar do· 
ğuyor. Bu yüzden şehre yarım 
saat mesafedeki Yukarı Seyid 
köyünde kışın felaketli hasta
lıklar geçmiş, şimdi de lekeli 
humma korkusu başgöster· 
miştir. 25,000 nüfuslu Çal, 
iki yıldır hekimsizdir. Zengin
ler hastalarını Denız'liye nak;\ 
ve orada tedavi ettiriyorlar. 
Fakat yüzde doksanı teşkil 
eden halk, ıstırap içindedir. 

zumu beyan aksi takdirde bir 
daha tahkikat ve mahkemeye 
kabul edilmiyeceği H. U. M. 
K. nun tebligat faslına tcvfi· 
kan ilan olunur. 779 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik f ngıliz nasyonal 
markalı mazotla mütaharrik • 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 

muafiyet ruh atnamesini ha
iz değirmen reele ve eh l'n 

fiatle sntılıktır. 

lzmir' d" Kestane paza· 
zarında 22 n•Jmarada n a 

kincci ve tornacı Raşid us· 
taya müracaat. 

dışarı çıkarak güvertede çalış· 
mağa başladım, 

Bir aralık şiddetli rüıkarla 
gemi yattı. Derhal yükleri bo· 
şalttık; gemi, bu defa su ala
rak aksi tarafa meyletti ve 
yattı. Bu karışıklık esnasında, 
lostromanın "Can kurtaran 

yeleklerini dağıtın!" diye ha· 
ğırdığını duy1 Jm. Ben de bir 
yelek alarak , :ıize atladım 

ve istikbal vapurunun sanda· 
lına bindim, 

Gemi oldukça yüklü idi. 
İkinci mevki kamaralar ile 
yukarı salon ve göverte malla 
doldurulmuştu. Maamafih bu 
vapurla ilk seferi yaptığım 
için yükün haddinden fazla 
olup olmadığını bilmem. 

Geminin karaya oturtulması 
mes'elcsine gelince; benim bu 
işe nkhm ermez. Ben ateşçi

yim. Onu kaptan bilir ... 
Muhakeme; istikbal vapuru 

süvarisi ile ikinci kaptanının 
da dinlenmeleri için 19 nisana 
bırakılmıştır. 

100RSA 
Üzüm sahşları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
40 J. Tara. ma. 11 75 12 50 
28 S. Ergin 11 7 5 25 
16 Alyoti bira. 11 75 11 75 
15,5 J. Kohen 14 50 14 SO 
15 K. Taner 11 75 11 15 
13 S. Gomel 10 375 10 375 
12 Ş. z. Galip 14 25 14 75 
5 O. Lüt. o. S. 12 75 12 75 

144,5 Yekun 
418770 Eski satış 
418914 U. satış 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

• Ödemiş icra memurluğundan: 
Ôdemiş'in Zeybekler mahal· 

lesinden Hasan karısı Şefika'ya 
beşyüz lira borçlu ölü Hasan 
karısı Haticeye izafetle vere· 
sesi hakkmda yapılan taki
batta mezbfire Şefika'nın ve· 
resesinden olan Rasim için çı
karılan icra emri üzerine o 
Rasiın'in ikametgahı meçhul 
kalmış olmakla icra emrinin 
ilanen tebliğ ne karar veril· 
miştir. Bın naleyh borçlu Ra
sim beş gün zarfında borcunu 
ödemez veya icranın tehiri 
hakkında k re r getirmezse 
kanuna h umlerin tatbik olu-
nacağı i' An olunur. 769 

Bir taraftan doktoı yok, diğer 
taraftan da Denizlı'ye gitmek 
için para yok olursa vaziyet 
ne şekil alır? Buna bir çnre 
bulunmasını yalvarıyoruz. 

Çal ilçesi uray iiyesi 
lbrahim Gürsoy 

Turgutlu'da Türkçe 

iz ir Vak flar direktö 
den: 

lüğün· 

Tuıgutlu, (Hususi) - Şeh· 
rimizde yirmi üç bin nüfus 
vardır. Halk"=vi teşkilatı, m• m· 
lekette sadece Türkçe konu
şulması için bir teşebbiiste 
bulunmuştur. Bunun bütün 
Turgutlu' da çok iyi neticeler 
vumesi muhtemeldir. 

660 Lira keşif bedelli Hisar camii minaresırıın şerefe kor· 
kuluk tamiratı 1513 937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 5 4 937 pazartesi günü sa
at 15 de Vakıflar direktörluğünde müteşekki ·,.,mısyonca ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminat parası 49 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin fenni ve eksiltme şartnamesini görmek ıçın her 

gün Vakıflar direktörlüğü muhasebesine ihale günü de komis-
yona müracaatları ilin olunur. 16 21 27 2 776 



-

izmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir kilosuna biçilen edf"ri (230) kuruş olan (25000) 

ila (30000) kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - Şartnamesini 345 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. Sat. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı (4700) liradır. 
4 ihalesi 24/3/937 Çarşamba ~ünü saat 11 de M. M 

V. Sat. Al. Ko. da: yapılacaktır. 
5 - Eksill,meye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün 
ve saatından en geç bir saat eve! M. M. V. Sat. Al. 
Ko. nuna vnmeleri. 5 10 16 20 645 

lzmir Müstahkem Mevki Satın A1ma Komisyonundan: 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700000 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 910 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 ilk teminat miktarı 10350 liradır. 
4 - ihalesi 22/3/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı· 
kalar ile birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saahndan en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 
komisyonuna vermeleri. 2 7 10 16 580 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa Tümen kıtaatının ihtiyacı için (230) adet nö

betçi muşambası açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Beherine tahmin edilen fiat 21 lira olup ilk teminat 

3 

4 

5 

parası (363) liradır. 

ihalesi 22 Mart 937 Pazartesi günü saat 15 de Ma
nisa' da Tümen salın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Nümune ve şartnamesi Manisa'<"a Tümen satın alma 
komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmağla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat makbuı.larını ihale saatından en 
az bir saat evel Manisa Tümen satın alma komisyo-

....._ nuna vermeleri. 6 10 16 20 644 

lzmir Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: 
1 - Seferihisarda 192 inci alaya ait elektirik tesisatı açık 

eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 1839 lira 47 kuruş olup 

ilk teminatı 138 liradır. 

3 - ihalesi 26/Mart/937 cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şerait ve plim Mst. Mv. sat. al. komisyonunda gö· 
rülebilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

........__ 11 16 20 25 714 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 240 kuruş olan 10000 

kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti

y~nlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1800· liradır. 
4 - ihalesi 18/3/937 Perşembe günü saat 15 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 .~ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı-

kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 

"-..... komisyonuna vermeleri. 2 7 10 16 579 

fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kilo 1790 metre 2450 dural alaminyum saç ve perçin 

dural ve alaminyum boru kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15500 lira olup ilk teminatı 
1162 lira 50 kuruştur. 

3 - ihalesi 18/Mart/937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler Ankara M. M. V. sa

tın alma komisyonunda görebilirler. Muhabere ile şart
namesini görmek istiyenler komisyonda görebilirler 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncii maddelerindeki belgelerile teminat ve feklif mek
tuplarını ihale gün ve saatından en geç bir saat evel 
komisyona vermeleri. 30 14 2 16 291 

fzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 

2 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 

- Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti· 
yenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 

3 
Komisyonuna gelmeleri. 

- ilk teminat mıktarı 1856 lira 25 kuruştur. 
: - ihalesi 19/3/ 937 Cuma günü saat 15 dedir. 

- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı
kal2rla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat eve! M. M. V. satın Alma 
Komisyouuna geımeleri. 7 10 16 582 

Kırkağaç 

Bakır köyünde 
Pehlivan gürefi 
Kırkağaç'ın Bakır köyünde 

hayır işleri için 21/ Mart /937 
Pazar günü muhitte tanılan 
büyük pehlivanların iştirakile 
güreş yapılacaktır. 

Güreşe iştirak edecek peh
livanlara aşağıda yazılı müki
fatlar verilecektir: 

Lira -Başa 70 
Başaltı 40 
Orta 25 
Küçük orta 10 
Deste s -Yekun 150 
Hayırsever halkın bu hayır 

işlerine mahsus güreşe iştirak
ları rica olunur. 

-r9N~A 
~Mlıil.~ / r 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
.. ... .. l<UrU./. . ~ O~ IU r Kamçı oğla 

Cilt ve Tenasül haslahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 
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İzmir Müstahkem Mevki satın almakomisyonundan: 
1 - On ili on üç pansuman çadırı ile otuz dört ili kırk 

beş tane hastahane çadırı kapalı zarfla satın alına
caktır. 

2 Beher hastane çadanna 1100 ve beher pansuman ça
dırına 650 lira fiat tahmin edilmiştir. 

3 ihalesi 5/Nisan/937 pazartesi günü saat 11 de M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 ilk teminatı 4147 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi üç lira karşılığında M. M. V. satın alma 

komisyonundan alınır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla beraber te~inat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından enaz bir Nal twvel M. M. V. komisyonuna 
vermeleri. 14 2 16 31 440 

lzmir Müstahkim Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 450 kurut olan 30000 ili 

40000 çift asker kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 900 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün M. M. V. satın Alma Komisyo
nuna gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 10250 liradır. 
4 - ihalesi 20/3/937 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatmdan en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna vermeleri. 7 10 16 581 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - lstabul okulları için S adet, Bursa lisesi için 1 adet, 

Erzincan askeri orta okulu için 1 adet ki cem'an 7 
adet bulaşık yıkama makinesi 3/mayıs/937 pazartesi 
günü saat 15,30 da lstanbul'da Tophane satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher makine lstanl ul için 3000 lira 
Bursa için 3200 lira Erzincan için 3400 liradır. 

3 - Hepsinin teminatı 1620 liradır. 
4 - Şartnamesi Tophane satın alma komisyonunda görü

lebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

malda beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en geç 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 16 30 : 5 30 7 58 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir. 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
ve tarih, gün, saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat ·teminat 

Memleket hastanesi kurağına 
bir kat ilave yapısı. 
(11883) lira (81) kuruş. 

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

şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 
C - Keşif ve plan. 
Bu şartname ve evrakları bayın· 
dırlık direktörlüğünde görüp ın
ce leye bilirler. 

1 Nisan 937 perşembe günü sa
at 11 de il daimi encümeninde. 

Müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(892) lira. 778 

Telefon : 3479 

lzmir Gümrük muhafaza ta
buru satın alma komisyonun
dan: 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı Muvakkat temi· 
fiati nat miktarı 

Kilo Gr. Kr. S. Lr. Kr. Lr. Kr . 
Zeytinyağı 635 00 55 ()() 349 25 26 20 
Sabun 600 00 41 ()() 246 00 18 45 

1 - lzmir Gümrük muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı 
için senelik mukaveleye bağlanan zeytinyağı ve sabunun muka
veleleri feshedilmiş olduğundan yukarda [cins ve miktarları 
yazılı olduğu şekilde taahhüdün ifa edilmiyen kısmı ayn ayrı 
şartnamelerle yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Zeytinyağının ihalesi 29/3/937 pazartesi günü saat 14 
te ve sabunun ihalesi ayni günde saat 14,30 da lzmir'de Gazi 
bulvannda Ziraat bankası bitişiğinde 6/3 sayılı Gümrük mu
hafaza taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda parasız olarak görü· 
le bilir. 

4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatından 
evvel komisyona vermeleri. 12 16 20 26 715 

Hava yolları Devlet işletme 
idaresinden; 

t - Ankara - İstanbul arasında işliyen yolcu ve posta 
tayyarelerimizin hareket saatları aşağıya yazılmıştır. 

Kalkış Varış 
S. O. S. D. 

Ankara'dan 10 00 11 50 lstanbula 
Ankara'ya lstanbul'dan 15 00 16 50 

2 - Bilet satan acentelerimiz: 

3 

A - Ankara' da Bankalar caddesinde P. T. T. Genel 
direktörlüğü binasında telefon numarası 3682 

B - lstanbul'da Karaköy P. T. T. şubesi binasında 
telelefon numarası 41137 

Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare 
otobüsümüz Ankara acente binası önünden saat 9.30 da 
lstanbul' da acente binası önünden saat 14 de hareket 
eder. 

4 - Bilet ücretleri : 
Ankara ·- lstanbul iidiş 22 Lira 

" " " 4 " 3 yaşına kadar elan 
çocuklar için. 

.. .. " 
12 

15 gün zarfında muteber olmak 
için yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. 

,. 3 - 7 yaş aral~rındaki 
çocuklar için. 

üzere Gidiş - Dönüş bileti 

12 14 16 533/721 

Kuşadası belediyesinden: 
Vaktile mezarlık iken ilga edilen ve bu defa =park haline 

kalbedilmek üzere bulunan kasaba civarında Adalı zade me· 
zarlığında mevcut ve kırmızı boya ile işaret edilmiş olan çok 
yaşlı 129 adet çitlenbik ağaçlarının kesme ameliyatı vesair 
bilumum masarif müşterisine ait olmak üzere satılmasına bele
diye meclisince karar verilmiş ve 10/3/937 tarihinden 30/3/937 
tarihine kadar müzayedeye konulmuştur. Talip olanların ağaç· 
ları görmek ve şeraiti müzayedqi anlamak üzere Kuşadası be-
lediyesine müracaat edilmesi ilin olunur. 774 

• 
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[ Memleket haberleri -•1 Kiralık Ev• ınebolu davasına dün de 

Akhisar'da ....... 
Ağaç bayramı 

Akhisetr, (Hususi) - 15 
gün eye), belediyemizin ter· 
tip ettiği ağaç bayramı ile, 
15 gün evel yeni açılan bi· 
rinci ve ikinci nakliye cadde· 
leri ile Fahreddin paşa cad
desine ve şehrin muhtelif yer· 
lerine fidanlar dikilmişti. Bu
gün de şehre bir kilometre
deki yel değirmeninde mek
tebli ve halk binlerce kişi 

bayram yapmıştır. Alay, Mi
sakımilli mektebinde toplan· 
mış, Halkevi bandosu ile yel· 
değirmenine gidilmiş, kayma
kam Bay Ritat Yenal'ın güzel 
bir söylevinden sonra, Akhi· 
sar'Jılar, ellerinde getirdikleri 
birer fidanı tezahüratla top· 
rağa dikmişlerdir. Burası ge· 
lecek yıla kadar bir mesire 
yeri olacak ve belediyemiz 
tarafından burada bir ~azino 
açılacaktır. Gerek kaymakamı· 
mızm, gerekse belediye reisi 
Bay Nüzhet lşık'ın şehri ağaç· 
landırmaktaki faaliyeti halk 
tarafından şükranla karşılan
maktadır. 

Elektrik 
Şehirin elektrik ihtiyacını 

temin için mütehassısın hazır· 
ladığı proje tasdik edilmiştir. 

Belediye, bu işe başlıyabilmek 
üzere belediyeler bankasından 
bir istikraz akdedecektir. Da· 
biliye Vekaletine müracaatı da 
yapılmıştır. Halk, Vekaletin 
vereceği cevabı alaka ile bek
lemektedir. 

Mekteb 
Bu yıl, şehir ilkmektebleri

nin l<ifoyetsi2liğini gören kay· 
makamımız üçüncü bir Hkmek
teb inşasını düşünmüş ve te· 
şebbüs, muvaffakıyetle netice· 
lenmiştir. İnşaat yakında baş
lıyacak ve gelecek yıl, burada 
tedrisat yapılacaktır. 

Tire' de 
Bir yangm ve güreşler 
Tire, (Hususi) - Profesyo

nel güreşçileri arasında tanın· -
mış pehlivanlarımızdan Dinarlı 

Mehmed, bu havalide yap· 
makta olduğu seyahati esna· 
sında Tire'ye de uğramış ve 
sekiz kişilik bir kafile ile bu· 
rada beş gün kalmıştır. Ço
cuk Esir~eme Kurumu tarafın· 
dan tertip edilen yağlı güreş-

lere bu kafile yanında bulunan 
Türkiye Başpehlivanı Tekir
dağlı Hüseyin de iştirak et
miştir. 

Güreşler heye.canlı olmuş 
ve halk tarafından alaka ile 
takıbedilmiştir. Ayrıca Beledi
ye sinemasında bir güreş ge
cesi tertip edilmiş ve Dinarlı 
Mehmed İzmir'li Hüscyin'le 
serbest güreş gösterişi yap-
mıştır. 

Bir yangın 
G ın Tırc'dc, halk arasında 

heyecan ve telaş uy<rndıı an 
bir yangın olmuş, biiyiik b:r 
ev eşyalarile ve damında bağlı 
bulunan bir eş k'c be:ı.;aber 

kamilen yanmıştır. Eviu sahibi 
manav kızı Ayşe yangından 
güçlükle kurtarılmıştır. 

Büyük bir tevessü istidadın
da bulunan yangına deı hal 
bir böliik asker yetişmiş ve 
hal~ın da iştirakile ateş bas
tırılmıştır. Bu esnada, ittisa· 
lindeki evlerde de ehemmiyet
lice surerte hasarat vukubul
muştur. 

Manisa'da faaliyet 

Su derdi hallediliyor -
Sebze hali harabatı ve mezbaha 

meselesi de ele alındı. 
Manisa'dan yazılıyor: 
Malum olduğu veçhile Ma

nisa'nm yıllardanberidir sürük
lenip giden bir " su ,, mace
rası var. Mü~tak Lütfi'nin il. 
baylığı, Bahri'nin de Şarbay· 
lığı devrelerinde Manisa'ya 
fennin icaplarına uygun bir 
şekilde getirilmesi takarrür 
eden cenup dağlarındaki mem· 
ha sularının masarifine karşı· 
lık olarak üzüm ve zahire sa
tışlarından alınacak muayyen 
miktardrtki ianenin müsaadesi 
istihsal edilmiş ve yetmiş kü
sur bin lira su parası toplan· 
mıştı. Mütekaid binbaşı Ali 
Riza her türlü müşkülata gö· 
ğüs gerd:; suyun gelmesi ve 
getirilmesi esbabını hazırladı. 
Elde yetmiş küsur bin lira 
nakid mevcud oldukça ötesi 
pek o derece güç değildi. Ali 
Riza'nın durendiş kafası bu 
pek çapraşık maceraya cevap 
verebilmek kabiliyetinden uzak 
görülmediği cihetledir ki (Ce
nup dağlarındaki menba sula· 
rının Manisa'ya isalesi) ni; tev· 
ziini, taksimini, çeşmelerini ve 
bütün teferruatının bu gibi iş
lerle uğraşan bir şirket uhde
sine almış ve ilk proje üzerin
de yapılan bazı tadilat dola
yısile bedeli keşfinden ve uh
desine ihalesi yekunundan bir 
hayli noksanla taahhüdünü 
yapmıştı!. 

Bu ~irkctin tao.hhüdatını ha· 
şarmadığı bilahare yapılan 
fenni tetkiklerle aı1laşılmış ve 
Bayındırlık Bakanlığının emri 
ile müteahhitlerin malubun
dan bir kısmı tevkif edilmiş
tir. Diğer taraftan şehre geti
rilen ve havuzlara akıtılan bu 
memba suları memleketin su 
ihtiyacına cevap verebilmek
ten pek uzaktır. Bu noksanı 
gören Valimiz Bay Lütfi Kır
dar; bu mesele ile de meşgul 
olmuş, en az masrafla en zen· 
gin bir (su) ya nıalıkiyet ça
releri üzerinde durmuştur. 

Şarbay Gemicioğlu Bay Av· 
ni'nin, esasen bu su mesele
sindeki, önemli hassasiyeti ar· 

tık filiyat sahasına intikal edi
yor, demektir. Şirketle Manisa 
belediyesi arasında devam 
edip giden davanın da, şirke· 
tin hüsnü niyetile yakında halli 
de temenniye şayandır. 1 

ilbay Bay Lütfi Ktrdar'ın 
1 

el attığı Uray işlerinden biri de 
İzmir' deki Karminati inşaat ı 
şirketinin Manisa' da inşa ettiği 
sebze halinin hesaplarının tas
fiyesidir. Öğrendiğimize göre 
pek yakında buna da bir hüs
nü netice verilmiş olacaktır. 

Sonra "Mezbaha,, işi var. 
Günün ihtiyaçlarını karşılıya· 

mıyan mevcut mezbaha; ayni 
mahalde ve fakat asri bir tarz· 
da vücude getirilmek şartile 
mahalli bir şirket veya bir iki 
bankanın birleşmesile ortaya 
çıkacak bir birlik tarafından 
deruhde edilip yaptırılacak ve 
bilahare belediyeye intikal 
edecektir. 

S. Ali Ku luer 

Çandırlı 'da halkın 
feda karlığı 

Göçmen lkardeşler müs
tahsıl haline getirildi 
Çandarlı, (Hususi) - Çan

darlı nahiyesine bu sene Bul· 
garistan' dan 221 hane göç
men yerleştirilmiş kendilerine 
arazi verilmiş ve müstahsıl 
bir vaziyete sokulmuştur. Göç
menler verilen topraklarda 
sürüp ek'.mektedirler. Çandarlı 
halkı, göçmenlere şefkat kol· 
lnrını aç:u:tk onları ba~rına 
basmış kendi evlerinde teksif 
etmiş ve misafirperverliğini 

göst~rmiştir. Çandarh' da ya· 
pılacak göçmen evleri için 
vilayetten gelen heyet işini 
bitirmiş ve raporlarını tanzim 
ederek vilayete vermiştir. Ev
ler yapılıncıya kadar göçmen· 
ler de yerli halkın mbafiri 
olacaktır. 

Bu hususta bir hizmet ve 
faaliyeti görülen Çandarlı na
hiye müdürü B. Etem Özeren 
ile Çandarlı muhtarı B. Sami 
Ersavaş'a ve sapanlarile, çift
lerile koşarak goçmenlere yar· 
dımda bulunan Reşadiye ve 
Yeniköy halkına teşekkür edil-
mektedir. Biz de takdir ederiz. 

Çok güzel bir eser 
~~~~~~---~~~~~--

8 öyle modern ve yeknasak kıya-
( et, her )'ere örnek olmalıdır. 

Sarayköy, (Hususi) Kaymakamız Bay Hadi'nin önayak 
olması ile bütün kazamız muhtarları, yeknasak bir kıyafet ka
bul ederek Türkiye' de köylünün kıyafeti bakımından mühim 
bir muvaffakıyet kaydetmişlerdir. Kaymakamı ve muhtarları, 
bu eserlerinden dolayı takdir ederim. 

ANADOLU - Bu eser, cidden bütün kaza ve köylerimize 
nümune olacak kadar güzeldir. Muhabirim:zin yazdığı gibi, 
gönill ister ki, ayni hareket bütün kazalarda gözüksün. Hatta 
böyle ~üzgün bir kıyafet, köylümüze de teşmil edilsin .. 

Gayet havadar bahçeli gü- devam lundu 
zel m!'nz~ralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske· 
lesine dört dakika mes~fede 
jki ev kiralıktır. 

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

Kızılca - bölükte 
faaliyet 

Yalmz, posta şubesit e 
ihtiyaç var!. 

Kmlca-bölük, (Hususi) -
Nahiyenin hükumet ittihaz et· 
tiği Belediye dairesine aid 
bina harap vaziyettedir. Bu 
itibarla halk, taş ve kumu 
bizzat temin etmeği taahhüd 
suretile yeni bir hükumet bi· 
nası inşası için Denizli vila
yetine başvurmuş, diğ·er masa· 
rifin de hükumetçe teminini 
rica eylemiş. Halk 2500 met· 
remikap taş, 800 metremikap 
kum verecektir. Keza, arsayı 

da, nahiyenin en şerefli ma· 
hallinde ve 20 dönüm olarak, 
belediye teberru edecektir. 

Belediye heyetinin mesaısı 
takdire şayandır. Şimdiye ka
dar nahiye dahilinde 10 bin 
metre murabbaı yol yapılmış, 

pazar mahallinde yeni beş 
dükkan, bir halk okuma oda· 
sı, bir umumi hela, güzel bir 
park kurulmuş, şimdi de gü· 
zel bir Parti binası inşası ha
zırlığı başlamıştır. Nahiye met· 
halinde bir fidanlık kurulmuş· 
tur. Nahiyeden Tavas şosesine 
kadar olan 2 kilometrelik yol 
da halkın yardımı ile yaptın
lacaktır. Önümüzdeki sene, 
elektrili lelô\iaah kUW'.malc. ve. 

eczane açmak için bütçeye 
tahsisat konacaktır. 

Postahane 
Yalnız, iktısadi ehemmiyeti 

haiz ve binlerce dokuma tez
gahına sahip bulunan böyle 
büyük bir nahiye merkezinde, 
posta ve telgraf idaresi yok
tur. Halk ve tacirler, bu yüz
den mütemadiyen aıkıntı çek· 
mekte ve zarar görmektedir. 
Posta ve telgraf başmüdürlü

ğünün bu ihtiyaca cevap ver
mesi isteniyor. ----

Doktorsuz kaza 
olur mu? 

Buna çare bulmalıdır! 
Çal' dan yazılıyor: 

Kazamız iki yıldır doktor
suzdur. Müracaatler akim ka
lıyor, bu yüzden merkez ve 
köylerde sari hastalıklar do
ğuyor. Bu yüzden şehre yarım 
saat mesafedeki Yukarı Seyid 
köyünde kışın f elakctli hasta
lıklar geçmiş, şimdi de lekeli 
humma korkusu başgöster· 
miştir. 25,000 nüfuslu Çal, 
iki yıldır hekimsizdir. Zengin· 
!er hastalarını Denız'liye nakil 
ve orada tedavi ettiriyorlar. 
Fakat yüzde doksanı teşkil 
eden halk~ ıstırap içindedir. 
Bir taraftan doktoı yok, diğe r 
taraftan da Denizli'ye gitmek 
için para yok olursa vaziyet 
ne şekil alır? Bnııa bir çare 
bulunmasını yalvarıyoruz. 

Çal ilçesi uray üyesi 
İbrahim Gürsoy 

Turgutlu'da Türkçe 
Turgutlu, {Hususi) - Şeh· 

rimizde yirmi üç bin nüfus 
vardır. Halkt'!vi teşkilatı, m• m-
leketlc sadece Türkçe konu
şulması için bir teşebbiiste 
bulunmuştur. Bunun bütün 
Turgutlu' da çok iyi neticeler 
vermesi muhtemeldir. 

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

İstanbul'da bulunan ateşçi Bay 
Riza'nın ifadesi okundu 

İnebolu faciası muhakeme· 
sine dün de şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam olun-
muştur. 

Salon, her zaman olduğu 
gibi dinleyicilerle dolmuştu. 
Gemi süvarisi Mehmed Ali ile 
üçüncü kaptan Ramih, çarkçı 

başı Salim ve ikinci çarkçı 
Halid maznun sandalyesinde 
oturuyorlardı. 

istanbul, Ağırceza mahke· 
mesinca ifadesi alınan ve bu
raya gönderilen İnebolu gemi· 
sinin ateşçisi Bay Riza'nın bu 
ifadesi okundu. 

... teşçi, hadiseyi hulasaten 
şöylece anlatıyordu: 

"Fenike, Anamur ve diğer 
iskeleleri müteakıb Antalya'ya 
geldik ve oradan yük aldık. 
Gemi İzmir'e hareket ederken 
pek fazla yükli.i idi. Hadise 
mahalline gelinciye kadar, yol
cular ve mürettebat, muvaze
neyi temin için yükleri bir ta
raftan diğer tarafa nakledi
yorlardı. lzmir'e yaklaştığımız 
sırada tehlike arfü. Ben de 

dışarı çıkarak güvertede çalış· 
mağa başladım. 

Bir aralık şiddetli rüzkarl~ 
gemi yattı, Derhal yükleri bo· 

şalttık; gemi, bu defa su ala· 
rak aksi tarafa meyletti ve 

yattı. Bu karışıklık esnasında, 
lostromanın "Can kurtaran 

yeleklerini dağıtın!,, diye ba· 
ğırdığını duy-hm. Ben de b~r 

yelek alarak l :ıize atladım 
ve istikbal vapurunun sanda· 
lına bindim. 

Gemi oldukça yüklü idi. 
İkinci mevki kamaralar ile 
yukarı salon ve göverte malla 
doldurulmuştu. Maamafih bu 

vapurla ilk seferi yaptığım 

için yükün haddinden fazla 
olup olmadığını bilmem. 

Geminin karaya oturtulması 
mes'elesine gelince; benim bu 
işe aklım ermez. Ben ateşçi· 

yim. Onu kaptan bilir.,, 

Muhakeme; istikbal vapuru 
süvarisi ile ikinci kaptanının 
da dinlenmeleri için 19 nisana 
bırakılmıştır. 

İzmır ikinci Hukuk mahke· 

/ 
mesinden: 

Davacı Fatma ile kocası 
Burnava'da Hacıbey sokağında 
12 No. da Filorina'lı Pembe 
evinde İbrahim oğlu arabacı 
Enver aralarındaki boşanma 
davasından dolayı müddeialeyh 
Enver'in ikametgahının meç-

OORSA 

huliyetinc mebni teligatın ila· 
nen icrn Pdildiği halde muay 

yen günde müddeialeyhin gelme· 
mesine mebni davacının isteğile 

aleyhinde gı)'ap kararı ittiha
zına ve karar suretinin mah· 
keme divanhanesine talikine 
ve davacının şahitlerinin din· 
lenmelerine ve tahkikatın 
5 141 937 tarihine bırakılma
sına karar verilmiş olduğundan 
mezkur günde saat 14 radde
lerinde müddeialeyh Enver'in 
bizzat veya bilvekale hazır bu· 
lunması ve beş gün zarfında 
itirazını dermeyan etmesi lü
zumu beyan aksi takdirde bir 
daha tahkikat ve mahkemeye 
kabul edilmiyeceği H. U. M. 
K. nun tebligat faslına tevfi· 
kan ilan olunur. 779 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik İngıliz nasyonal 
markalı mazotla mütaharrik ... 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha
iz de~irıncıı reele v ch,cn 
fiatle sntılıktır. 

İzmir'de Kestane paza
zarında 22 ıı•ımarada ma

kineci ve tornacı Raşid us· 
taya müracaat. 

Üzüm satlşları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
40 j. Tara. ma. 11 75 12 50 
28 S. Ergin 11 75 25 
16 Alyoti bira. 11 75 11 75 
15,5 J. Kohen 14 50 14 50 
15 K. Taner 11 75 11 75 

13 S. Gomel 10 375 10 375 
12 Ş. z. Galip 14 25 14 75 
5 O. Lüt. o. S. 12 75 12 75 

144,5 Yekun 
418770 Eski satış 
418914 U. satış 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 

• 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

• Ödemiş icra memurluğundan: 
Ödemiş'in Zeybekler mahal· 

lesinden Hasan karısı Şefika'ya 
beşyüz lira borçlu ölü Hasan 
karısı Haticeye izafetle vere· 
sesi hakkında yapılan taki
batta mezbure Şefika'nın ve· 
rt"'sesinden olan Rasim için çı

karı lan icra emri üzerine o 
Rasiın'in ikametgahı meçhul 
kalmış olmakla icra emrinin 
ilanen tebliğine karar veril
ıni-. tir. Binaenaleyh borçlu Ra
sim beş güıı zarfında borcunu 
ödemez veya icranın tehiri 
hakkında karar getirmezse 
kanuni htikumlerin tatbik olu· 
nacağı i'an olunur. 769 

lzmir Vak flar direk öu-lüğün · 
den: 

660 Lira keşif bedelli Hisar camii ıninaresıııın şerefe kor
kuluk tamiratı 15/3/937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 5/4/937 paıartesi günü sa
at 15 de Vakıflar dircktörli.ığünde müteşekki ·rımısyonca ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminat parası 49 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin fenni ve eksiltme şartnamesini görmek ıçın her 

gün Vakıflar direktörlüğü muhasebesine ihale günü de komis-
yona müracaatları ilan olunur. 16 21 27 2 776 



~.emir Kı atanlılc ildnlarlıP:ll!ll!!l!!il!!!~ 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
t - Her bir kilosuna biçilen edrri (2JO) kuruş olan (25000) 

ili (30000) kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla ah
nacakbr. 

2 - Şartnamesini 345 kuruşa almak ve örneklerini ıörmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. 5aL AL 
komisyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktan (4700) liradır. 
4 - ihalesi 24/3/937 Çarşamba günü saat 11 de M. M. 

V. Sat. Al. Ko. da: yapılacaktır. 
5 - Eksilpneye gireceklerin Ticaret odasında kayıtla olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 CÜ maddelerinde ve şartnamelerinde yallh YeSJh 
larla birlikte teminat ve teklif mektoplamu ihale giin 
ve ıaabadan en geç bir saat evel M. M. V. Sat. Al. 
Ko. nuna VP.rmeleri. S 10 16 20 645 

lzmir Müstahkem Mevki Sabo Alma Komisyonundan: 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700000 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacaktH'. 
2 - Şartnamesini 910 kuruta almak ve öme1derini görmek 

iıtiyenlerin her gün komisyona celmeleri. 
3 - ilk teminat miktarı 10350 liradır. 
4 - ihalesi 22/3/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalır ile birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatlndan en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 
komisyonuna vermeleri. 2 7 10 16 530 ~ 

UnJf. 

Bakır köyll e 
Pehlivan prefİ 
Kırkağaç'ın Balar ka,lnde 

bayır işleri için 21/ Mut 1937 
Pazar günü muhitte lan 
bilyük peblivanlann ip~le 
güreş yapılacaktır. 

Güreşe iştirak edecek Oeh· 
iivulara llf.llıda y..lı ki· 
fatlar verilecektir: 

Başa 
Bqaltı 41 
Orta 
Küçük orta 
Deate 
Yeldin 
Hayırsever halkan bu yır 

işlerine ma•- türete iflhlc· 
lan rica olunur. 

Birinci Sınd Matah 

Dr. Demir 
K .. efl• 

Mat. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: ,..- / 

betçi muşambası açık eksiltme ile alınacaktır. • c 
1 - Manisa Tümen kıtaabnın ihtiyacı için (230) adet ni~ ~ 

2 - Beherin(~c~)hmin edilen fiat 21 lira olup iJk teminat • ( &lre1C1l .Oe-N'-<Aıt J 

llt ve TenaaUI h-•ı 
tarı va elektrik ted-•• 
limir • Birinci beyler ..... , 
Elhamra Sinemuı ark• Mfda 

Telefon : 3479 

parası ~ liradır. n• ... .-...... ---·~-------.:;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;._::::===== 3 - ihalesi 22 Mart 937 Pazartesi günü aaat 15 de Ma- ll 
nin'da Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. ·~mir Müstahkem Mevki iabn almakomiayonundan: lzmir Gümrük m11hafaza 

4 - Nümune ve ıırtnameai Manisa' da Tümen eatın alma 1 - On ili on üç paüaman çadm ile ot8I dôıt ili kırk 
komisyonunda görülebilir. beı tane hastahane çadın kapalı zarfla sabn alın•· buru satın alma komisyon 

S - Elcsiltmeye peceklerin Ticaret odasında byıth olma· 2 _ =:· h'9tane çadsa 1100 ve beher pansuman ça- dan.• 
lan prt olmatla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve dınna 650 lira fiat tahmin edilmiştir. 
3 CÜ maddelerinde ve ıartnamelerinde yazılı vesika· 3 _ lbaleıi 5/Nisan/937 ,pazartesi günü saat 11 de M. M. Cinsi Miklan Muhammen Tutan Movalcbt · 
larla birlikte teminat makbuılannı ihale saabndan en V. sabn alma komiayonunda yapılacaktır. fiati nat mi. 
az bir saat evel Manisa Tümen satın alma komiavn. 4 ftk t · t 4147 ı· so '- V!I G Kr S l..r K Lr 

t 
-ı- - emına ı ıra ııtunıttur. ~ o r. . . . r. • 

nuna verme eri. 6 19 16 20 644 S - Ş.rtnameai üç lira kartılıtında ftf. M. V. abn at.a ZtJtinyata 635 00 S5 00 349 2S 26 
ir Müatahkem Mevki satın alma komİS)'onundan: komityenundan alımr.. Sabun 600 00 4 t 00 246 00 18 

1 - SeferibilArda 192 inci alaya ait elektirik tesisatı açık 6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret oda11nda kayıtlı olma· 1 - lamir Gümrük muhafaza alayı birinci tabur -i 
eksiltme ile 7apbnlacaktır. iM fat1 olmakla beraber 2490 sayılı kanunwa 2 " için senelik mukaveleye batı.an zeytinyağı ve sabunun ---

2 - Tabmin edilen mecmu tutan 1839 Ura 47 kurut q!up 3 ilbe& maddelerin4'. ve şartnamelerinde yazılı •eti· veleleri feahedilmif old'ufUııda6 yukarda [ciDI ve mitm~ 
ilk temiaab l38 liradır. :::~ .. ~·=r);~ •• ~ı!::d ~.· ume.~~0,,· ... ""..,. •._:" .. • .. •e yazılı oldqp ıekilde -büdiil ifa edihııi.>r kuma a:!l.~·· .. ı·· -~--

3 - IWeai 26/Mart/937 cwna günü saat 11 de Mıt. Mv. .._-...., -~~" .. •- - ....__ •----- ....-.ıl•de Jıahl• 9icliltıı; .......... 
satın alma komisyonunda yapılacaklar. vermeleri. 11 2 1§ 31 , 440. 2 - Zeytinyatının ihalesi 29/3"'/9'37 ~zarteli ~ M'M 1 

4 _ Şerait ve -•.:-1 Mst. Mv. sat. al. komı'avınnu-..1- -"- lzmir MüatabkJm Mevki bn Afmt Kom.isvonundan: te ve sabunan ihalesi ayni ıönde uat 14,30 da L:•ir•de Gazi 
rülebilii'. ı-n ·ı- 1

"'"' av- 1 - .._,, ~ bilil•.W. ~ -ınT -~- r.lll08 ,,., ..... llllw.nnda" lHnt baslkuı bitifitlnde 6/3 .ayıla Gümrül •\t' 
40000 ~ asker baelan11 kapa ı MWtaakt.r. liama r.Luru aafla .Jma ltoıilı.,__... yapdacaktar. 

5 - Ebiltmeye gireceklerin Ticaret oduında kayıtlı olma· 2 _ ~esini 900 kunıp almak ve öraelderini görmek 3 _ Şartnameleri hergün kom~ paıtımz olarak -..sıı:• 
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iıtiyenlerin her gün M. M. V. satın Alma Komisyo· lebilir. 
üncü pıad.,erintle ve tartnamelerinde yazılı vesika· nuna ıelmeleri. 4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlr olduldanna dair _. 
larta birlikte teminat ~e teklif mektuplanm ihale... 3 - ilk teminat miktarı tD250 liradır. sika röstermek mecburiyetindedirler. 
tından en ıeç bir saat evvel komiayona vermeleri. 4 - haalesi 20/3/937 Cumartesi günd saat 11 dedir. 5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve Jıacü 

11 16 20 25 714 5 - Ebikmeye gireeeklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve maddelerinde ve t•rtnamelerinde yazılı vesika1arile muvill.tcat 
mir Miatahkem Mevki Satan Alma Komisyonundan: 3 üncl maddelerinde 'Ve şartnamelerinde yazılı veli· teminat makbuz veya banka mektupl1nm eksiltme ....... 

ı - Her bir kilosuna biçilen ederi 2«> kurut oıan 10000 kalarıa birlikte temieat ve te1t1u m~~ı... Ilı• ,eı:İf.Lomi=e• yrmeıe;. , ıı !6 20 '2~, • ',!I, ' 
kilo yün çorap ipliti kapalı tarfla alınacaktır. ~:mh~==a 8:er~ evel M.7 M.lOV. 1-6 D Al58~ a••a yollan fie.,let 11· ı· e 

2 - Şartnamesini parasız almak ve ötnetini ıörmek isti· _,,..,........ ~ y, ---- Y' ~ 
7~nlerin her gün ötleden sonra M. M. V. aabn Alma lzmir M6stabkem Mevki Mbn alma komisyonundan: ı-~ .-..--..in .ı .... _.. 
Komisyonuna gelmeleri. 1 - lstabul okulları için 5 adet, Buna 1iae1i ic;in 1 a<W, gar ac.., 

3 - ilk teminat miktan 1800 liradw. Eninem askeri orta oblu için t adet ki cem'an 7 1 - Ankara - lstanbul arasında işliyen yolca w f*ta 
4 - ihalesi 18/3/937 Perşembe ı&ti .at 15 dedir. .t.t bulafak JIPID8 makinesi 3/mayıs/937 pazartesi tayyarelerimizin hareket Matları afAl'ı1a yutllfJ~r. 
'5 - Ebiltmeye tereceklerin 2490 sayılı kanunun 2: ve rona saat 15,30 da lstaribul'da Tophane satın alma Kalkıt Varıı 

3 üncil mad elerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· omlsyonunda kapalı zarfla ebiltmesi yapılaealmr. S. D. S. O. 
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 2 - f ahmin bedeli beher makine lstanl ul için 3000 lira Ankara' dan 1 O 00 11 50 talanbula 
sutından en az bir saat evet M. M. V. satın Alma Buna için 3200 lira Etzincan için 3400 liradır. lıtanbul'dan ıs 00 16 SO ~kara'ya 
komil onuna vermeleri. ı 7 10 16 S19 3 - Hepsinin temiaatt 1620 liradır. 2 - Bilet satan acentelemiz: 

ir Müatab~m Mevki satın alna• lc~onuadan: 4 - trtıı•Hi Tophane abn alıu. lcomlıyonunda görü· A - Ankara'da Bankalar caddesinde P. t. 1'. Genel 
1 - Kilo 1790 metre 2450 dural alaminY'lm ıaç \'e perçin ebilir. direktörliii binuında telefop •••ı 3'82 

dural ve alaminyum boru bftalı ıarfı. ckeilbnMM kon• S - leteklilerin TloaM odasında kayıtla olraalan Mrt ol· 8 - lıtanMl'da Karaköy P. T. T. şubesi binumclı 
r -ı- malda beraber t490 8')'ılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- t__._ ... .ı_n numarası 41137 muftur. ~ICIV 

2 _ Tahmin edilen bedeli 15500 lira olup ilk teminab clelera.de ve ~elerinde yazalı veaib1arla birlikte 3 - Yoladmll9D ,ehirden meydana parasız natde4en W... 
1162 

lira SO kunqtur. t•inat ve teklif mektuplarını ihale saabndan en geç otobü&mk Ankara acente binası CSnünden aaat9.!0d4 
3 _ lbaleai lS/Mart/9l

7 
perşembe günü saat 15 t.edir. bir •t ~vvel komiqon vermtleri, 16 30 !S 30 758 tstanburda acente binua öniinden saat 14 de IUnket 

4 Şa k _:__- ..:ı· eder. 
- rtnamesini görme istiyenler Ankara M. M. V. sa· cumeaunueDI 4 _ Bılet ücretleri : 

bn alma komisyonunda g6rebilirler. Mut.abere ile ..-t• Kapak ekllltaey• kon.tan it: Memleket baatad'eti kanttna Ankara ... latanbul ridit 22 Lira 
namesini görmek iatiyenler komiayonda görebilirler bir kat ilave ,., .... 
Muhabere ile ıartname gönderilemez. Ketlf tutarı (11883) lira (11) kuruta • " " 

4 
" 

$ - Ekeiltmeye fireceklerin 2490 sayılı kanunllft 2 ve 3' Bu iıe ait .Mll!llM!i 

3 ,...... ..., .... ~~ .. ~-fil 
çoeulds ifiD.; 

utu" nclanü m~dhel1eri~eki belgele~e teminat vbe. feklif mek-
1 

8'1tıdaıAlli_.dlludir.r 
p nı ı a e 5 un ve '8atanot1n en pç ar llat eve 

kı • a ve,.leri. 30 14 2 16 291 
ir Müstahkem Mevki Satınalaıa Komiayonuodaa: 

1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kur., olan 16500 
kilo pamuk çorap ipliti kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - ~albeaini paruız almak ve örnetini gqrmek isti· 
y~nlerin her gün ötleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat DMktarı 1856 lira 2S kuruştur. 
- lı.Ieıi 19/3/937 Cuma günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k•nunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve tartoamel,rinde yuılı veai· 
kalırla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
-bndan en u bir saat e\'el M. M. V. satın Allla 
~,. ........ eri. 7 10 l6 Al 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacatı yer 
ve tarih, gün, saati 

Eksiltıııeye airebflmek için 
gereken belreler 

A - l!biltme tartaameai. 
B - Mukavele pr*ıi. 
E - Bayındırlık itleri genel 

şartnamesi. 

D - F eDDi prtoaoıe. 
C - Ke,if ve plan. 
Bu şartname ve evrakları bayın· 
dıı1ık direktörlüiünde r&rüp in· 
celeyebilirler. 

1 Nisan 937 perpmbe günü sa· 
at 11 de fı daimi encümeninde. 

ve ticaret oda11 

11&. 

., 12 ., 3. 7 yq ar~dalci 
çoc:alı:fit için. 

.. • 

1 S gün ztrfıract. mw.üer olmak üzere Gidit • DBnit bileti 
için yüzde yirmi tMıiJAl yapılır. 

Sare yolculeJıauza i'in olunur. !2, 14 16 533/721 

Kupda11 belfdYeslndem 
Vaktile meıarbk iba ilp edilen ve bu defa i>atk haline 

kalbedilmek üzere bul.,.. kasaba civarında Adalı öde me-
zarlığında mevcut ve ,kumw boya ile i1&ret edilmiş olan tok 
yaşla 129 adet çithmbik ataçlarmm k•me ...tiy• ""'* 
bilumaaa ........., •ilfteriıine ait olmak üzere sablmasma bü~ll 
diye -~ lcarar verilmiş ve 10/3/937 tarihinden SOl'3Jf31 
tarihine kadar mfizayedeye konulmuştur. Talip olanı.mı ~
lan görmek ve ıeraiti müzayedeyi anlamak üzere Katadut •~J'fll 
~ maı..at edilmui illa olda•· 7' 



~~y~B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AN~OLU . -~- 16~917~ 
il m1 !ıum11111111muımum1ı.. Dol[tor ,,1111ıırm111rm111111111111• w. F. H. v AN-

en • • 
ın i ve Eml8kinizi 

Ettirdiniz 
••• 

Refahınızı ve ailenizin istikbalini temin 

etmek istiyorsanız ve emlak. servetini

zin bir D kaybolmasını iste-

meıseniz kendinizi ve mülklerinizi mem

leketin en büyük Tur sigorta şirketi 

olan: 

'' LU '' Sügoırta ettürrünö~a 
---t-e•---

Ehven şartlar, muamelede sür'at, tediyede sühulet. 

Müracaat mahalli: 
Wft*fH ff< ''±HE 

Türkiye iş Bankası 
lzmir Şubesi 

= . A. Kemal Ton ay ~Der ZEE & CO· 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları = V. N. 

Birinci Sınıf Mutahassısı _ DEUTSCHE LEVAN· 
:: (Verem ve saire) =.. TE LİNiE G.M.B.H. 
_ b Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı = HAMBURG = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 ya ~ "ANGORA,, vapuru 30

1 = kadar ha~talarını kabul eder = O 
•-llllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllU Telefon: 4115 11111111~ martta beklenilmektedir. R 

çalışmanız ..... 
günkü hayatınızdır ..... Her hususda 

arkadaŞırıız olan s~at; tam ayarı iti
barile fedakar bir müttefil<iniz olma· 

lıdır. işte bu presiziyon Revue saat

~;;;;;;;;;.· !erinin_ başlıca kalitesidir. 

TERDAM, HAMBURG ..;e 

BREMEN içm yük kabul edet· 

AMERICAN EXPORT LI· 
. NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11 EXMOUTH" vapuru h8' 
len limanımızda olup NEY· 
YORK için yük kabul eder· 

"EA.IRIA., vapuru 22 mart· 
t.a beklenilmektedir. Nf.V• 
YORK için yük kabul eder· 

PiRE AKTARMALI SE· 
FERLERi: 

"EXCAMBION,, vapuru 1~ 

1 d il Af 
martta PiRE' den NEVYORl< 8 

Dev et emiryo arı yon hareket edecektir. 

7 • • • J ••d•• ı•• v •• d "EXOCHORDA,, vapur
0 

IDCI iŞ etme mu Ur UgUD en: 26 martta PIRE'den hareket 
1 - Aşağıdaki cetvelde gösterilen 2 gurup balast evvelce edecektir. BOSTON ve NEY· 

ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmışsa da (1) YORK için yük kabul eder· 
no. lı guraba zuhur eden talibin · verdiği fiyat haddi ''EXCALIBUR,, vapuril .9 
layikinde görülmediğinden ve (2) no. lı gurubada talip nisanda hareket edecekti'' 
zuhur etmediğinden tişbu guruplar 2490 sayılı kanu- BOSTON ve NEVYORK için 
nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf yük kabul eder. 
usulile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. SEYAHAT MÜDDETi: 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast PiRE - BOSTON 16 gUP 
alınacak yerler ve buralardan alınacak miktarlarile PIRE - NEVYO,"(K 18 gil0 

muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat '"miktar· O 
lan ve teslimat müddetleri aşağıdaki cetveld~ göste- SERViCE MARITIME R • 
rilmiştir. UMAIN BUGAREST j 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile iki gu .. u "DUROSTOR,, vapuru Ô; 
ba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale olunacağından- nisanda beklenilmektedir. f( ı 
beher gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. TENCE, SULINA, KALA ı 

4 - Eksiltme: devlet demiryolları mukavelenarnesi, kapalı için yük kabul eder. GALAı. 
zarf usulile balast eksiltme şartnamesi ve bayındırlık aktarması olarak ta bütün r ı 
işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istek- NA limanları için yük kabıl 
liler bunları Afyon 7 inci işletme müdürlüğünde görüp eder. 
öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler ve izahat iste· CIE ROY ALE HONGRO!~E 

=.r&l'ia- yebilirler. DANUBE MARITIME Bu' 

,_uınnnımnıııımnnıımmmmunıunnmmınnmlmnnmuumum 1mnımmnımmnımmnımmnnmımınımınm'ti 5 - ~~~~t~:h~;-~~!;Y0:1:~~
1:e 7 ~~::di~~e:;:0 ~~::1 ngd~0k~ "BUDA~~[f~Tvapuru 1~ 

~-=-. Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri _:= komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler 2490 martta beklenilmektedir. B~ı 
sayılı kanuna ve 4 üncü maddedeki şeraite tevfikan GRAD, NOViZAD, BUDA' 

~ Başdurak büyük Salepçiog"' lu hanı karşısında = hhazırladıfklları muvakkkat temhinat ve teklif mdektuplarını . PESTE, BRATiSLAVA, ~l· 
§ ;;;;; avi zar arını mez ur tari te saat 15 e ka ar komis- YANA ve LİNZ limanları içın 
5 = yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. yük kabul eder. 

~ ll=ll©ım<dlô N ü~llııet Ç©lfi)Çaır ~ Ocak ve Balas~:::· va~~~t Tes- JOHNSTON WARREN 
§ =Gurup Bulundu· toplanma mik- Bedel teminat !im Balastın L~~lES LTD. LIVERPAO~l 

-§==_=sıhhat E h . = No. ğu hat yerleri tarı Lira Liıa müddeti cinsi 1 AVIEMORE,. vapuru AN' eza an esi= KLM. m. 3 ay martta beklenilmektedir. ""ıi· 
S 1 Afyon 2'27 + 900 3000 3900 292,5 6 ocak kırma 1 VERIS vde LIVERPOO~·tit· = = Akşehir balast. 1 man arın an mal getireceÔS· = nde bufUDU~. =-- 2 İzmir 223-282 8000 8000 600 8 Toplama ve BURGAZ, VARNA, K u· = .a Afyon kırma balast TENCE, KALA TZ ve S . 

irtıllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ı lllllllUllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllUlllJi 6 9 12 16 638 UNA, limanları için yük ~~ 
bul eder. "UM DAL,, Umu- tarihleri ve navlun tarifeleri ta gelip HAMBURG GDY- lzmir harici askeri satın alma ilanları --~ 

A D . A hakkında bir taahhüde girişi- NIA ve ISKANDINAVYA li- ,DEN NORSKE MIDEL· 
mı enız centa- lemez. manlan için yük alacaktır. Deniz Levaz1m satın alma komisyonundan: Tahmin edilen HAVSLINJE OSLO O 

lığı Ltd. Birinci kordonda 11 UMDAL,1 M/S 11AASNE,, motörü 30 bedeli 92300 lira olan 10,000 ton Rekeopoze kömürü 22 "SARDINIA,, vapuru Z, 
UMU MI DENİZ ACENT A- marta doğru bekleniyor. Yü· Mart 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de kapalı · martla beklen}lmektedir .. Af 

ffe)JenİC Lines LiGi LTD. vapuru acentalı- künü tahliyeden sonra ROT. zarf usulile alınacaktır. ni gün PiRE, ISKENDERli f; 
ğına müracaat edilmesi rica TERDAM, HAMBURG, ve Muvakkat teminatı 5865 lira olup şartnamesi 461 - 5 kuruş DIYEPve NORVEÇ liman 11 

Limited olunur. SKANDİNAVIA limanlarına mukabilinde komisyondan her gün verilir. İsteklilerin 2490 için yük kabul eder· 
Riz binasında No. 166 yüklecektir. sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tek· Vapurlarm isimleri gelıJI~ 

"GRİGORİOS., vapuru 24 
25 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"GERMANIA,, vapuru 2 - 5 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETAGNE,, vapuru 31 

martta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV · 
YORK limanı için yük ala· 
cakhr. 

Vapurların isimleri, gelme 

Telefon : 3171 SERViCE MARITIME RO· lif mektuplarım en geç 22 Mart 937 Pazartesi günü saat on tarihleri ve navlun tarifel.e~'. 
e.;.:<;tt·"*"'.. üçe kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına mak- bakında bir taahhüde girıŞS 

Fratelll• SperCO UMAIN KUMPANYASI buz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek teklif !mez. T:elefon-N~2007 20~ 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru mektuplarının kabul edilmiyeceği. 6 11 16 21 - - = ,_,, 

1 T 25 marta doğru beklenilmekte Olivire ve 
vapur Acentası olup PİRE, MALTA, ve MAR M .. te . 1 

ROYAL NEERLANDAIS SlLYA limanlarına yolcu ve U rcım a ına- ŞÜrekaSl 
KUMPANYASI yük kabul edecektir. kt 

SiS "HERCULES,, vapuru S/S "PELES,, vapuru 9 ca 1 r 
15 marta doğru bekleniyor, nisana doğru bekleniyor PiRE • 

yükünü tahliyeden sonra BUR MALTA ve MARSILYA li- Ask Af b . k 1 
GAS VARNA ve KÖSTEN- manlarma yolcu ve yük ka· erı a rı a ar· 

bul eder. 
CE limanlarına hareket edecek 

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

SVENSKA ORIENT 
LİNiEN KUMPANYASI 
S/S "ISA,, vapuru 15 mart-

Daha fazla tafsilat için İkin· u mum m u•• d u•• r 1 u•• • 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi v •• d 
SPERCO vapur acentalığına g Un e~ ~ 
müracaat edilmesi rica olunur. B [ E:1I 

Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta nıesuliyet kabul etmez. 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 
937 sonuna kadar Umum rnüdürlüğe müracaatları. 

Telefon: 4142/4221/2663 27 1 3 5 7 9 11 13 16 531 

Limited 

V apar Acentast 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L fD· 
''EGYPTIAN,, mart ibtida: 

sında LIVERPOOL ve svAN: 
SEA' dan gelip yük çıkara. 
cak ve ayni zamanda uvE~ 
POOL ve GLASKOV içıo 
yük alacaktır. 15 

"LESBIAN,, vapuru e 
martta LONDRA, l-IULL ~· 
ANVERS'ten gelip yük çık 

9iilllm!l .. m!i11Bi!i:siii:Dlililil:~u:B~IB.l~i:Ellmlliimlımlllllll .. Bl .... • ... m1ı1 ........ 11m .. m11 ...... ııım ............ ~ .... mmlmimm .. mi."imm .. 1allliil racaktır. d . e· 
Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb .. 
rehleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Tarih ve navlunlardakı 'u· 
ğişikliklerden acenta mes 
liyet kabul etmez. 


