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Misafirimiz, Başvekilimizle Dr. B. Tevfik Rüşdü 

Aras'ı ziyaret ederek konuşmuştur 
-----------------------
Parti, g~nçlik, 
apor ve bazıları 

İzmir ıporu, geçen hafta veri· 
lea ve Partimizin gençlik ve spor 
terbiyesi mülıihazalan içinde ciddi 
't'e kat'i ~mahiyetini alan bir kararla, 
yeni bir aima anıetmeğe baolamıı 

bulunuyor. Yapılan toplantıda, esas 
Gterinde kat'! bir nazar noktası 

ittifakı oldu11J da anlaıılmıştır. An
cak bazı )eferruat vardır ki, hunlar 
nihayet asıl davanın ehemmiyet ve 
hayatiyeti kartııında, üçüncü, be· 
tinci planda kalır. Zamau, tecrübe 
't'e aamimiyetler, elbctıc bir gün, 
bu düıüııceleri de tatmin edebilir. 

Bu yeniliği kaYranıak için, bir 
bç zibo! mdUleme açmak müm· 
llbdtlr: 

Bir kere, hmir:de apor, baki· 
katen yeni bir telde girmek ura· 
l'etiade mi idi, değil miydi? 

Bu ıuale, herkeı, ayni cenbı 
"'•riyor: 

- Evet! 
- Neden? 

- Çünkü kulllblerin adedi 
fazla idi. O niıbette elemanlar azal· 
lbııtı. Kulilbler fakirdi. Teşkilit 

clagınık, idareler kan~ıktı . Hiç dur-
11ladan muhtelif menfaat ve milli
h.u)ar çarpıflyordu. Görülen yar· 
dıın, ayn ayn teoekküllere taksim 
ediliyor, kıymet Y t! fa' da11 o nis· 
bette aaalıyordu. Doğrudan doğm. a 
'lulübler tarafından antrenör getir
tilemiyorda. Gençlik üzerinde, ah· 
laltlı •e karekterli bir cemiyet İn· 
tibatıoıo teaiei de m11tlub idi. 

- Şu halde ne yapmalı idi? 
- Tevhidi 
f ıte bir cevab ki, prensip ola

'-k. hepimizi kendi üstünde dur
durmuıtnr. 

Bu mükôlemeyi tekrar başka 

••dide açabiliriz: 

1
_. - Gençlik ve ıpor teıkilatı 
~11ne tabidir? 

- l,artiye! .. 
- Parti, kendi kadrosu içindeki 

hir te,ekkülil ıslah etmek, yabud 
hirkıç te§ekkül arasrnda organiza!
Yotılar yapmak hak ve sıılıihiyetİn· 
de midir? 

- Hiç şiiphesiz .. 
- Şu veya bu r.atın Lu mese-

lc:l!e, indi, hissi hareketine imkio 
"e hak verilebilir mi? 

- Bayır .. 
- Şu halde yapılan i~! 

.t - Parti prenıipleri nokta~ın· 
•n da doğrudur. 

Bu ıuretle, mantıgın, hakikatın, 
l>reo~ibin ve bizatihi memleket ef· 
~~rı umumiyesinin de otomatik şe
ılde, bir hafta evelltl karan teyid 

~liği anlıoılmıı oluyor .. Geriye ka
il Ilı araıuracak olursak, ıa iki nokta 

e lı:a11ılaşınz: 
Birincisi bundan ıonraki çalı~

'-ıalara iyi, kuvvetli ve ieabetli bir 
tereyan vermek, ikinciıi de rabıt 
-..ar noktalan hududunu ·~arak 
~lbleket ve gençlik davaıında ge• 
~ •çma&a çalıpnlar• mukabele 
"-ek. 

S.1111 S inci ıalıi/•d• -

Ankara, 17 
( A.A) - Ro· 
manya Dış iş

leri Bakanı Ek· 
selans V i k t o r 
Antenesko ile 
refikaları bu sa· 
bah Anadolu 
ekspresile şeh· 

rimize gelmişler 
ve istasyonda 
Dış işleri Ba
kanı Dr. Bay 
Tevfik Rüşdü 
Aras ile Vali 
Bay Nevzad 
Tandoğan, Mev· 

ki kumandam, 
Balkan antantı 
ve küçük antant Bag Ant.,,.•ka 
hükümetleri elçileri ile 011 iş· ' Merkez kumandanı ve Üpni· 
leri Bakanlığı ileri gelenleri, - Sanrı 7 inci .aJıi/ede -

Adana'da bir toplantı 

Çukurova çiftçilerinin ih
tiyaçları tedkik olunuyor 

•• 
Müteaddid amele paviyonları ya

pılacak ve tohum dağıtılacaktır 

Adana' dan bir görünüş 
Adana 16 ( A.A) - Dün atin kalkınması yolunda alınan 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erk· ve alınması düşünülen tedbir· 
menin Başkanlığında Halkevi ler üzerinde malumat vermiş 
salonunda Adana ve Mersin ve bilhassa fazla verimli pa· 
valileri, saylavlar, belediye muk istihsali meselesinde uzun 
reisi, Adana çiftçileri, fahri· uzun uzadıya tevakkuf etmişdir. 
katorlar ve Ceyhan çitçilerinin Vekil planların tatbikinde 
de iştirakile büyük bir toplantı Türk köylüsünün iyi seziş, 
yapılmıştır. görüş ve kavrayış bakımların· 

Vekil toplantının mahiyetini dan yüksek kabiliyetini en 
ve Çukurova çiftçisi arasında büyük muvaffakıyet amili ola
bulunmaktan duydutu büyük rak ıördüpnü tebarüz ettir· 
zevki izah ettikten sonra zira· - Sonıı 2 inci ıdi/ed• -

Balkan 
lkllsadt konseyi faaliyete 

ba9ladı 
lstanbul, 17 ( Hususi ) -

Balkan iktısadi konseyi, Ati· 
na' da bugün faaliyet«: geçti, 
ticari işlerden başka, turizm, 
posta ve münakalat işi de gö· 
rüşülecektir. 

Belgrad, 17 (Radyo)- Ga· 
ztteler tarafından Balkan an· 
tantı konseyi müzakerelerine 

fevkalade ehemmiyet atfedil
mektedir. 

Müessif bir hadise 

Almanyanın Londra se
firi tecavüze uğradı 

--------
Van RibPntrop, arabadan inerken nü. 
mayişçi talebenin taarruzile karşılaştı 

İstanbul, 17 (Hususi) - Londra'dan alman haberlere göre, Lon
dra'daki Alman talebe, Almanya'mn Londra sefiri Von Ribentrop'a 
dövmiişlerdir. Bu hadise hakkında tafsilat gelmemi~tir. 

Londra, 17 (A.A; - Alman sefiri Von Ribentrop, Almanya hfl· 
kumeti na"mına birkaç kitab hediye etmek üzere tarihi tetkikler ens

Atina gazetelerine göre, 
k d 1 titüsüne gittiği sırada binanın önünde toplanan bir talebe gruba tara-

onaey e gemi erin sigorta 
fından dilşmanca tezahllratla karşılanmıştır. Oldukça oiddetli bir yığ· 

edilmesi ve gemiler Üzerine mora rağmen ellerinde bayraklar ve levhalar bulunan talebeler aefiri 
istikraz akdi meseleleri de gö· enstitünün önünde b~klemekte idileJ:'. Bu levhalarda fU ibareler yazılı idi: 

_r_ü_ş_ü_le_c_e_k_ti_r.__ Alman talebeleri toplanma kamplanoda bulanayorlar. Almanya'da 

/nailtere'de fevez.an tazyik altında yaşıyan muharrir ve münevverler içiıı hürriyet. 
o .T Sefir arabadan indiği zaman talebe tarafından itilip blalmıthr. 
Londra, 17 (Radyo) - in· Ve bu eınada nümayioçiler kahrolsnn cfaoizm, fatizm ltaltGrfl mahve-

giltere'nin bütün merkezi kı· diyor,, diye ba&ırmıolardır. Sefir soğukkanlılığını mnhafau ederek 
sımlan, taşan nehirlerin su1srı talebelerin an11ndan kendine bir yol açarak enatiUlye girmiotir. 

alhnda bulunmaktadır'. ~ 

P&riS'te-~-ısosyaıistıe~ıe·mu~ 
halifler çarpıştılar 

Bay Blum, kabineyi fevkalade toplanbya ça
ğırmış ve vaı.iyeti tedkik eylemiştir 

Paris, 17 (Kadyo) - Muhtelif 
yerlerde sosyaliıt toplantıları olmu~: 
ve bu yüzden de bası kanlı badi
aelcır çıkrn11tır. 

Bu bidiaelerde maktul ve mec
ra6 olanlar vardır. Bunlar araeın
.aa Bay Blum'un kalemi mabıuı 
8ıödüril Bay Blüme'de vardır. 

Soıyolilt partisi çıkardığı bir 
tebliğde bu bidiaelerin aağ cenaba 
mensup olanlar tarafından çıkarıl· 

dığı bildiri! miotir. 
Aıoiyer'de de bunlara benzer 

bidiııeler çıkmıı 23 kiti maktul 
düımütUlr. 

Pariı, 17 (A.A) - Dün f?'Ce 

Aımierı'de de ayni \'Cthile karı· 

4ıklıklar olmuı ve polie müdahale 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 23 
yaralı vardır. Üç kişi le' kif olun· 
muştur. 

PariP, 17 (A.A) - Eko Dö 
Paris gazeteai dan geceki bAdiııe- Paris'te Borsa önünd'- toplanan halk 

lerio meauliyetini bapekil Bay Leon T ürkkuşunda 
Blom'un zaafına ve mütemadiyen 

- sona 6ı::__sah_iJed_e ~- Nazari derslere 
Belçika'nın vaziyeti 

Endi9e uyandırıyor devam edı•ıı·yor 
Pariı, 16 (A.A) - Hariciye 

Nazın Bay Delboıı birbiri ardı ııra 
Belçika, Sovyet Ruıya ve İtalya 
bllyflk elçilerini kabul ederek muh
telif ıiyasi meseleler hakkında gö· 
rG1mil1Ulr. 

Bu müzakerelerde bilhuaa eon 
Alman • İtalyan teklifleri mevzu 
baha olmaıtur. Siyaıt mehafil B. 
Delboıfun bilhaua Belçika mümeı1-
aili ile yaptığı mülakata büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Çünkü 
Belçika'nın kat'iyyen bitaraf bir 
vaziyet almak huıuıundaki ısran 

Pariı'te oldukça endiışeler uyandır
mııtır. Bana da aebep bıı hattı 

hareketin bir taraftan Belçika ile 
FranH ve diğer taraftan da Franıa 
ile İngiltere arannda aktedilmiı 
ola aıkerl anlAfmalann iyi ip 
meaine mani olaeak mahiyette 
l'rmnidlr. 

Türlckıışıı üyeleri 
lzmir Türlc.kuıunda nazari ı Dersler, şimdilik Türk 

derslere devam edilmektedir. - So1111 7 inci-·····--
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ANADOLU 

!JtAt-Q 
Biçarer: Negüs'ün hezeyanı 

Kendi milletine ytir olamıynu imparatorlar imparntoru, tarihin ma· 
lum ve fed cilvesi ile Adem baba gibi Avrupa toprağına düştükten ıon· 

ra, sadece Habeşistan için düıünüp çalışacağına ve yerinde yeller esen 
altanatına ağlıyncn~nu, İskenderun mesele ine de dokuomu~ . .MiUetler 

cemiyetini utanmamazlıkla itham ve Suriye'lilere de bize karşı ittihad 
tavsiye ediyor· 

Bir kat daha acıdık Negüs'e! 
Çünkü bu sözler ve bu hareket, ancak bir dimağda bnılıyan hezeya· 

nın te:ı:abürilodcn bnfkn birşey değildir. Negüs'ün adalet prensibi ve yeni 
siyaseti, kendi mubayyelesinde mağdurlar yaratarak davasını şiıirmck ve 
takviye etmekse, çok aldanıyor. Çünkü zıwallı eski imparator, dünya ha· 
diselerini, Türk diplomatlan ile değil, Türk çocukları ile bile müooka~a 
edemez. Buna kudreti ldif i değildir. 

Bilmesi Jiizımdır lti; Hqtny, Habeıietan değildir. Biz onu istila etme· 
dik. Biz oraya, tarihi hakkını ve mevkiini verdik. Yani Ilatay'ı, başka· 

larının istilt1sı ve htlkimiyeti altınıla bırakmamıya çalıştık ve murnffak 
olduk. Bizim davamız, aynen, kendi toprağını müdafaa eden eski ilahe· 
ıietan 'a benzer. 

llatay, tarihi, co~rafi mevkii, kültürfi, lisanı, nilfuıu ve herıeyi ile 
bizivı milli davamızdır. 

Aramızdaki (ark, onun mu\'nffak olamıyarak toprağını terk edişi, 
bizim ise d8\'amızı dünya nıu\·acehcıiıı<le ·hak, hakikat ve adalet mef. 
humları dalıiliatle- kabul ettirmiş olmaklığımızdır. Evet, fark budur. 

'egQ , o kadar Liıap ve perişan bir hule gelmi§ ki, ne müşabehet, ne de 
fark ıezehiliyor .. 

Onun içindir k.i, hakkındaki merhametimiz, bir Türk. ulüvvücenubile, 
daha fazlalıı~mıııır. Ancak, Sııriye'lilere bize karşı cephe almalanoı tav· 
Biye etmesi, belki milli kahramanlara mahsus bir jest olabilirse de, ha
kikatte, Suriye'lilerin başına gaile çıkarabilecek bir hadisedir. O takdirde, 
Habeoistan'ın yanımı bir de Suriye iltihak edebilit.. Eminiz ki, Suriye 
dip\omatlan, müne,·verleri ve halkı, i\'egüs gibi düşünerek, büyük bir 
ağabey ve devletin dostluğunu, böyle bir hezeyana tercih ederler .. llem 
de haklı ve kuvvetli olan bir devlet dostluğu olacaktır bu ... 

Maamaıih tekrar ediyoruz: 
'egüs, oncıık merhamete muhtaç bir biçaredir. Enerjisi, mukavemeti, 

muvauoeei, aklıselimi, tacı, tahtı, milleti, herşeyi mahvolmuş bir biçare .. 
Bir hastadan, bütün i tinad noktalarını kaybetmiş insanlardan esaslı, 

mosip ve şuurlu bİtley beklenemez. Eh·erir ki dahi ola!. 

KUçUk toz için neler feda 
ediliyor? 

Bir İngiliz mühendisi, sıhhi 
bir ev tipi vücudc getirmiştir. 
Bu evin penceresi ve kapısı 
yoktur. Eve girecekler uzun 
bir koridordan geçecek ve bu 
koridordaki makine teşkilatı 
ziyaretcinin üzerindeki tozlar· 
dan bir tanesinin bile eve 
girmesine meydan bırakmıya· 

caktır. Bu eve hava ve ışık 
gene hususi makineler ile te· 
min edilecektir. 

Saime Sadi 

olması, kolayca duyulmasına 
mani olduğunu söylemiştir. 

Son moda elbise 
Birleşik Amerika' da moda 

hususunda garabet azami had-
dini bulmuştur. Moda diye çok 
acayib elb!seler ve elbise 
kumaşları yapılmıştır. Fakat 

rekor lngiltereye geçmiştir. 
Çünkü Laydi Eorle ismindeki 

lngiliz kadını, yaptırdığı elbise 
üzerine yüzlerce kedi resmı 
bastırmıştır. 

Bu usul pek hoşuna gitmiş 
olacak ki Londra' da pek bü
yük rabet kazanmıştır. 

En eski elyazısı 
Alman alimlerinden Ernest 

Hanriş 6000 sene evvele aid 

olduğunu iddia ettiği bir el 

Bir fenni ve hayali romanı 
andıran bu yeni ev tipi, aca· 
ba iskana elverişli midir? Bir 
tozdan kaçmak için kapıdan, 
pencereden, balkondan, güneş 
ve tabii, saf havadan mahrum 
edilen bu bina, ancak bir 
acibe olsa gerektir. 

yazısına maliktir. Bu el yazısı, 
Mihrace'nin vagonu 
Liverpol'dan hareket eden lrak'da Uruk hafriyatında bu· 

bir nakliye vapuru, Hind lunmuştur. 
mihracelerihe mahsus büyük Uruk, Frat nehri sahilinde 
ve lüks bir vagon nakletmek· bir kasaba iken bundan 23 
tedir. Bu vagon Glocester asır evvel suların çekilmesi 

fabrikalarında yapılmış ve hasebile ahalisi tarafından 
emsalinden çok büyüktür; terkedilmiştir. 
yemek, yatak salonlarile mü- Bu el yazısı neden bahiftir? 
kemmel bir mutbağa malik Bu hususta şimdilik birşey 
tam bir dairedir ve bir mil· 

bilinmemektedir. Çünkü henüz 
yon altı yüz bin franğa mal k t 

l 
o unamamış ır. 

o muştur. -----------
Fareler kuş gibi öter mi? r 

Şikago Jevoloji bahçesi 
müfettişlerinden birisi bir gün 
bir fare kapanından güzel bir 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

kuş cıvıltışı geldiğini duymuş, Yıldızlann tesirleri bizim için 
kapana bir kuş kıstığını san· karışık bir gün hazırlamıştır. Gün 
mış fakat kapanı açınca bir küçük zevk, eğlenceler ve oldukça 

buy ilk felıikt:t ve kederlerle geçe· 
fare ile karşılaşınca hayretler ccktiı. 
içinde kalmıştır. Bugün gülerken ağlamak, tığ· 

Bu kuş gibi öten fare, bah- larkcn snımek mümkündür. 
çenin Jevoloji müfettişlerinden Kadınlar bugün nennljiden 
doktor Sliyc tevdi edilmiştir. çok ıstırap çekeceklerdir. 

Doktor, farelerin hepsinin llııgiin doğacak çocuklar gel 
geç hevesli, ecbntnz, rımank nıa· 

de cıvıldama hassasına malik nıafih ticnret lllemindc muvaffak 
olduklarını fakat farelerin ses· olacaklardır. 
!erinde mevcelerin çok kısa \.. __________ _, 

Araba ye
rine kamyon __ .._ ............ ___ _ 
Mahsul ve emtia 

nakli için 
Şehrimizde (ticaret emtiası 

ile mahsullerin nakil işleri yük 
arabalarile yapılmaktadır. lz· 
mir'dc otuz, kırk, hatta elli 
kadar arabası bulunan kimse· 
ler bile vardır. 

Haber aldığtmıza göre, bu 
gibi sermaye sahiplerinden ba· 
zıları, mahsul ve emtia~ nakil 
işlerini araba yerine kamyon· 
larla yapmağı daha karlı bul· 
dukları için kamyon almağa 
teşebbüs etmişler ve bir taraf· 
tan da bu hareketlerinin nasıl 
karşılanacağını anlamak üzere 
belediyeye müracaat etmişler
dir. Belediyece, a_raba yerine 
kamyon kullandıkları takdirde 

~-- - • • • • r • 
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Cumuriyet dy anı ·da
ha geni 06 letiliyor. 

---------------
150,000 liralık daimi sergi bi
nasının inşasına başlanacak. 

Ankara'da bulunan ve Fuar 
işleri için Vekaletlerle temas 
ed'!n Belediye ve Fuar komi· 
tesi reisi Bay Dr. Behçet Uz, 
lstanbul yolile Pa~&r günü 
şehrimize gelecektir. Haber 
aldığımıza göre, fktısad Veka
leti Fuar için Vekalet bütçe· 
sinden mühim bir para vere
cektir. 

Belediye ve Fuar komitesi 
reisi lzmir'e gelince Fuar sa· 
hasında inşa edilecek olan 
daimi sergi binası için derhal 
münakasa açılacaktır. Tahmin 
edildiğine göre, sergi binası 

150,000 liraya çıkacak ve iki 
senede tamamlanacaktır. 

Kültürparkta, bilhassa Fuar 
sahasında teşcir faaliyetine 
ehemmiyetle devam ediliyor. 

Cumhuriyet meydanının ge· 
nişletilmesi için kararlaştırıl· 

dığı veçhile tarhlardan bir 
kısmının kaldmlmasma baş· 
lanmıştır. 

Buradaki büyük ve kıymetli 

ağaçlar da köklerile birlikte 
çıkarılarak kamyonlarla Kül· 
türparka götürülecek ve orada 
dikilecektir. 

kendilerine hertürlü kolaylık K • • k • • ıt • • k 1 k 
gösterilece$i vadinde bulunul- oy u ur a 1 n m a 
K:ı·icinde bıcak planı ha~rlanıyor. 
Hamd~llah şara~ ta Vilayet Umumi Meclisi dağıl

• • 
ıçmemış 

Keçeciler caddesinde Ha· 
tuniye camii civarında sar
hoşluk ve evham sebebile ar· 
kadaşı Turan'ı bıçakla iki ye· 
rinden yaralıyarak öldüren 
Rize'li Hamdullah hakkındaki 
tahkikata sorgu hakimliğince 
başlanmtştır. Bir şahit, beş 
kişi meyhanede şarap içerken 
Hamdullah'm içki içmediğini 
ve bıçağt sağ kolunun ıçıne 

saklamış bir vaziyette ar.ağı 
yukarı dolaştığını ve heye· 
canlı olduğunu söylemiştir. 

Tahkikata devam edilecek· 
tir. 

At yarışları 
30 At ve kısrak 

getirildi 
ilkbahar At yarışları ıçın 

muhtelif yerlerden İzmir' e şim · 
diden getirilen at ve kısrak 
miktarı otuzu geçmiştir. Bu 
seneki koşu ikramiyeleri çok 
yüksek olduğundan koşulara 
büyük bir alaka vardır. 

Kadif ekalesi 
Teşcir ediliyor 

Kadifekalesine mühim mik
tarda Çam fidanı dikildiğini 
yazmıştık. Kararlaştırıldığı veç· 
hile bu sene Kadifekalesindeki 
boş araziye bin tane zeytin 
fidanı dikilecekti. fzmir Parti 
Başkanlığının yardımı ile bu 
miktar 2000 fidana çıkarıla· 
caktır. Gelecek sene Sinekli 
sırtları da tamamen ağaçlan

dmlacak ve bu saha, kesif bir 
zeytinlik haline getirilecektir. 

Atletizm 
Atletizm federasyonu tara

fından tertib edilen bölgeler 
arası kros kontıri müsabakası 
28/3/937 tarihinde Ankara' da 
yapılacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak ede
cek üç atleti seçmek üzere 
önümüzdeki pazar günü saat 
iki buçukta Alsancak saha
smda ( 5000 ) metrelik muka· 
vemet yarışı tertib edilmiştir. 

iştirak edecek atletlerin Cu· 
martesi günü saat altıya kadar 
bölge merkezinde Atletizm 
ajanlığına isimlerini bildire· 
ceklerdir. 

madan yetiştirilecek. 
Kültür Direrektörlüğü tarafından bütün köylerde yeni köy 

okulları inşası ve bu okulların birlik halinde idaresi için acele 
edilmektedir. Çünkü viıayet, köylülerle köyleri okula. kavuştu· 
racak olan beş senelik Kültür programını Vilayet umumi meclisi 
toplantılarına yetiştirmek ve meclise tasdik ettirmek istemiştir. 
Kültür Direktörlüğüne verilen emirde beş yıllık köy kültür 
kalkınma planının acele hazırlanması ve Vilayet umumi meclisi 
dağılmadan ikmal edilmesi bildirilmiştir. Bütün ilk tedrisat 
müfettişleri, beş ytllık planın sür' at le hazırlanması için seferber 
hale getirilmişlerdir. Köylerin biribirine yakınlık ve uzakltkları, 
aralarındaki yollar, köprüler vesaire tetkik ettirilmektedir. Plana 
göre köylerde (400) okul inşa edilecektir. 

Vilayetimizde pirinç zira
ati inkişaf ediyor. 

Bu sene 1050 dönüm celtik ekildi. 
t 

Bu sene hmir vilayetinde 
1050 dönü.nden fazla çeltik 
ekilecektir. Pirinç zeriyatı vi· 
layetimizde her yıl biraz daha 
genişlemektedir. Torbalı ka
zasında Kuşçuburnu çiftliği 
arazisinde (800) dönüm, De· 
ğirmendere nahiyesinde (250) 
dönüm çeltik ekileceklir. 

Memleketimizde boşuboşuna 
akıp giden sulardan istifade 
ederek pirinç zeriyatına ehem· 
miyet verilmesi çok doğru 
bir harekettir. Menemen kaza
sında köylerle kasabadan 
uzakta bulunan yerlerde, Ge
diz nehri civarında çeltik ekil
mesi düşünülüyor. 

3039 Sayılı çeltik ekim ka· 
nununun 17 inci maddesi mu· 
cibince Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekaletile Ziraa(Veka· 
leli bazı kararlar almışlardır. 
Ziraat Vekaletinden vilayete 
bildirildiğine göre: 

1 - Çeltik ekimi kanunu· 
nun mevaddı mahsusası hü· 
kümleri dahilindeki sıhhi ve 
zirai hususların komisyon ka· 
rarlarında muvazzah ve etraflı 
yazılmış olması. 

2 - Çeltik ekilecek yerle
rin hudutlarının zikredilmesi. 

3 - Ne miktar alanın ekil· 
mek istendiği. 

4 - Komisyon kararlarının 
mufassal ve muvazzah kroki· 
lcrle techiz edilmesi ve çeltik 
ekilmesi isten ilen alanlar hu· 
dutlarının işaretlerle belli edil· 
edilmesi. 

5 - Komisyon kararı ve 
krokilerin iki~er nüsha yollan
ması. 

6 - Sıhhat ve içtimai Mu· 
avenet Vekalt:tinin müteleaları 

alınmak üzere komisyon karar 
ve krokilerinin doğrudan doğ· 

ruya Vekalete gönderilmesi la· 
zımdır. 

Yeni kulübler 
idare heyetleri 

Yeni kulüblerin idari işleri 

ile iştigal için, dün akşam bir 

toplantı yapılmış ve müessisler 

arasından muvakkat bir heyet 
seçilmiştir. 

Doğanspor Başkanlığına Bay 

İbrahim Özde), Sekreterliğe 
Bay Haydar, muhasebeciliğe 
Bay Nazif. 

Üçokspor Başkanlığına Ec· 

zacı Bay Faik, genel sekreter· 

liğe Bay Orhan Rahmi Gökçe, 
muhasebeciliğine Bay Niyazi 

Aktaş, azalıklara Tüccardan 
Bay Hasan Yanık, Bay Müm· 
taz Benice seçilmişlerdir. 

Bu heyetler, umumi kongre· 

lerin içtimaına kadar m.uvak
katen çalışacaklardır. 

Baytar mUdUrlUöU bUdçesi 
Vilayet Umumi Meclisi yarın 

öğleden sonra Vilayet salo
nunda Vali Bay Fazlı Güleç'in 
reisliği altında toplanacak, 
Baytar büdçcsini müzakere 
edecektir. 
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Pahah, ucuz başlar 
Son Polonya kralının hüküm 

sürmekte olduğu sıralarda, 

memleket içinde kral aleyhine 
bir isyan kopmuştu. Krala 
karşı isyan eden prenslerden 
biri, kralın kafasını kendisine 
getirene (20,000) altın verece
ğini hem ilan etmekle kalmı· 
yarak bunu bizzat krala yaz· 
mak zekavetini de göstermiştir. 
Mektubu alan kral, soğukkan· 
!ılıkla asi prense şu satırları 
yazmış: 

" Mektubunuzu ald'ım ve 
okudum. Bt!nim kafamın senin 
indinde bukadar kıymetli ol· 
duğunu öğrenmiş olduğum için 
sevindim. Senin kafana gelin· 
ce; ona benim hiçbir kıymet 
vermediğime emin olabilirsin.,, 
-------

Katil Ali 
12 seneye mahkum 

oldu 
Menemen kazasının Gürle 

çiftliğinde amele Hamza oğlu 

Mahmed'i yaralıyan ve Musa 
oğlu MevlUd'ü öldüren Ahmed 

oğlu Ali'nin şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde cereyan etmek· 

te olan muhakemesi sona er· 
miş, 12 sene ve 11 gün ağır 
hapsine karar verilmiştir. 

Adana' da bir top
lantı yapıldı __ ........... ---

- Başı 1 inci sahifede -
miş ve bu tedbirlerin elbirli· 
ğile, işbirliğile ıyı neticeler 
vereceğini ve ziraat politika· 
mızın ana hatlarım çok sami· 
mi bir lisanla anlatmış ve 
kombinaların memleketin istih· 
salatında oynıyacağı büyük 
role işaret eden vekil, Çuku· 
rova çiftçisinin arasında bulun· 
makta duyduğu hazzt tekrar· 
lamışdır. 

Vekil bundan sonra Çuku· 
rova çiftçisinin dertlerini sor· 
muştur. Çiftçi birli2"i reisi, 
Seyhan ve Ceyhanda haşerat 
tehlikesinden bahsetmiş, bu 
mevzu üzerinde uzun boylu 
durulduktan sonra Klevlant 
tohumu, yerli koza, zirai kredi 
ve iki tekerlekli arabalar 
meselesi hakkında çiftçi birli· 
ğinin hazırladığı muhtıra vekile 
takdim edilmiştir. 

Çukurova'daki amele işini 
organıze etmek meselesinin 
pek mühim olduğunu işaret 
eden Vekil derhal faaliyete 
geçilmesini ve amele paviyon· 
lan inşası için bir teşekkül 
kurulmasını kararlaştırmıştır. 

Çukurova çiftçisinin müsta· 
cel bir isteği olan Klevlant 
tohumu işi de halledilmiştir. 
Vekil Ceyhan ve Adana çift· 
çisine dağıtılmak üzere daha 
100 bin kilo Klevlant tohumu 
verileceğini vadetmiştir. 

Halkevi salonunda 4 saat 
kadar süren hasbıhalden sonra 
Adana kulübüne gidilmiş v~ 
orada amele işinin hal şeklı 
üzerinde konuşularak kararlar 

alınmıştır. Vekil öğle yemeğini 
Adana kulübte yedikten sonr8 

ziraat nrnkinelerini görmelc 
üzere incirlik çiftliğine gitmiş 
ve tetkikler yaparak dönmÜf 
tür. Vekil bugün Mersin'e hıt' 
reket etti. Garda büyük bit 
çiftçi kitlesi tarafından uğur· 
lanmışhr. 

Muhlis Erkmen Mersin'defl 
Silifke'ye geçert"k orada da tet· 

kikler yapacaktır. 
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Mu•evi'ler ve Türlıçe il 

1 ~. ~ ''Türkir.e'de ancak Türk 
Roman dıll hakimdir.,, ltalyan silahlanmasının"hedef i Karabük •ı-----~ 

B. Mussolini, Akdenizde 
komşolarımızla dost ge

çineceğiz, diyor 

Fabrikasının temel 
lafını Başvekilimiz 

atacak 

lstanbul'da bir kadın, 
liyeye müracaatla; 

Ad- Bay Katan ıunları ilave ediyor: 
- Filancı, bana, çirkin de· 

di. Halbuki ben onun sevdi
ğinden güzelim. Bir heyet tet· 
kik etsin, kararanı versin. Eğer 
onun sevdiği benden güzelsr, 
bin lira veririm .. 

Ba,ka dille konuşmak, hem ayıb, 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -
Karabük demir ve çelik f abri
kasmm temelatma merasimi; 
Nisanın ortasında, bizzat Baş
bakanımız ismet lnönü tara
fından yapılacaktır. 

hem de içtimai bir suçtur. 
Dün de; se· kilde nefıimiz için meeburt 

ltalyan milleti, impr;~rluğu ihya etmek 
için sulh içinde yaşamağa muhtaçtır 

nelerden beri bir vazife diye telakki ederıek, 
muallimlik et· uzun boylu nasihatlara da ma• 
miş B. Roben hal kalmaz. 

TraLlu ıgarb, l 7 (Ra<lyo) - tenılekeci han Avrupa devletlerini 
Bay l\lussolini 'frahlusgarb'a gel· teııkid etmi~ \ 'C ftalya'nın imar 
dikten sonra bir İngiliz gazetesi faaliyetine mukabil cliger devlt:tle· 
nıuhabiri ve Macar diplomatı Kont rin aksi Lir miistemleke siyaseti 
Saki ile birlikte harabeleri ziyarP.t 

Odalar 

Şeklinde bir müracaatta bu
lunmuş. Bunları okuyunca hiç 
şüphesiz, ya Amerika veya Av· 
rupa'nın bazı şehirlerinde va
kit ve nakdi bol bol sarf ve 

Fuarda daimi bir israf eden acayipperestlik, 

etaıiotir. 

Akşam Bay .Mussolini oercf ine 
kara ve denizde bir fener alayı 
yapılmıştır. 

Bu sabah Bay Mcıssolini, Trab· 
luıgarb fuarının kü~d resmini yap· 
nıııtır. Bay Mussolini, hu münasc· 
hetle bir nutuk iradetmiş, onbir 
Bene içinde ikinci defa olarak Trab
lu@garb'a geldiğini, bütün ~ Tr:ıblus· 
garh'da silk6n ve asayişin hüküm 
8iirdügünden memnun kaldığını söy
lenıiştir. 

Bay Mu88olini, yerli wü;;tem· 
leke halkıua teşekkür ederken, 
l'rablus'ta yapılacak yeni işleri de 
Yerlilere bildirmietir. 

Bu nutuktan Mareşal Malvo· 
llun bir müddet daha Libya'Ja ka· 
lac:ığı aııla~lmı~tır. 

takibettiklcrini söy emi~, bu arada 
Uluslar sosyetesine bazı imalarda 
bulunmuştur. 

sergi yapacaklar yahut ta kadın kıskançlığının 
Ankara, 17 (Hususi) - lk. insan muvazenesinin tepesine 

Bay J\lus,olini, seyahati hak· tısad Vekaleti, lzmir fuarında bayrak dikmesi hatırınıza ge· 
kında Avrupa gazetelerinin neşret· Ticaret Odaları için daimi lir. Nitekim, lstanbul müddei-
tikleri habt'rlerdcn bahsetmi~ ve 
bunların sulha aykırı olduğunu ila· 
ve eylcmi~tir. 

Bay Mua.. olini: 

bir sergi inşaasını muvafık umumisi de, herşeyden evvel, 
bulmuş ve bunun için lazım kadının akli vaziyetini tesbit 
gelen tedbirleri almıştır. etmeği daha muvafık bulmuş, 

Üniversited bı·r onu muayeneye sevketmiş. 
«Seyahatim emperyalisıir. Fa· Eğer bu mülahaza tahakkuk 

kat hiı;bir devlet aleyhine tevcih hadise ederse, sadece bir hemşire 
edilmiş değildir. Akdenfa'Je hede· 1 d stanbul, l 7 ( Hususi ) - vatan aşın hastalığından mü te-
f iwiz olaıı bir millet yoktur. Bu 
denizde komşu ve alıikadarlarla Üniversite Rektörü, Kimya vellit ıstırabla kalacağız. Açıkça 
dost geçinmek emeliııdeyiz. Enstitüsü müdürünün uzun söyliyeyim ki, ben, peşiPen, 

1talya'nın silahlanmasının he· süren konferansını kesmek is· böyle bir ıstıraba seve seve 
defini arıyanlur ,·ardır; fukat her- temiş ve fakat talebe, dinle- gönlümü bağlamağa hazırım. 
kesiıı yaptığını biz <le yapmakıayız. mekte ısrar etmşitir. Bunun Çünkü, eğer ortada dımagi bir 

ftalyan milleti sulhperverdir. üzerine kısa bir tatilden son· intizamsızlık değil de, hakika· 
Kurdu~umuz imparatorluğu ihya 
için sulha muhtacız• demiştir. ra müdür, birkaç sözle kon· ten, Avrupa ve Amerika'yı 

F 
feransını ikmal eylemiştir. saran acayip ve garaipperest· 

ilistin'de tedhiş sı·yasa- Bir askerimiz bliglyin Türb~iyet'yeh"~ı~ramış vbe" 
u aşmış ır eza uru varsa, ı-

Hay Mussolini .nutkunda, müs· 

d d 
• Tramvay alt1nda can verdi zim için çok fecidir. 

Si evam e ıyor İstanbul, 17 ( Hususi ) - Esasen kötü bir taklit için· 
/(, ·- Harbiye önünde bir asker de yuvarlanan kadının, 

udüs müftüsü, İbnissuud'la vaziyeti gö- tramvay altında kalmış ve par· Artist fotoğrafını karşısına 
rüştükten sonra Mekke'den döndü çalanarak ölmüştür. Vatman alarak kaşlarını şuna ve buna 

derhal tevkif edilmiştir. Müd- ben zeten genç kızın, 
.. Kudüs, 17 (Radyo) - Filistin'de, kan dökülmeden geçen deiumumilik tahkikata başla· Moda mecmualarına mukad-

gun yoktur. Bugün gene muhtelif yerlerde birçok kargaşalıklar mıştır. des kitaplar gibi sarılan salon 
olmuştur. 23 kişi yaralı vardır. Üç kişi tevkif edilmi~tir. Ankara tipinin, 

Kudüs'te belediye civarında Yahudi'lerin üzerine hücum edil· S B b d d b por kulOpleri birlefti er er en çaya, çay an a· 
~-iş, yeniden suikastlar yapılmıştır. Bir Yahudi öldürülmüştür. Ankara, 17 ( Telefon ) _ !oya, balodan banyoya, ora-
b·ır de coban yaralanmış, bir köyde bulunan Yahudi'lerden Ankaragücü ve Kırıkkale ta· dan karyolaya, karyoladan bil-
ırçoğu katledilmiştir. Yahudi' leri n protesto hareketi büyümek- h · "' t d' kımlan, (Ankaragücü) adını mem angı magazaya veya 

li
e ır .Cemaatler, asilerle şiddetle mücadeleye davet edilmiştir. · t d k d 

ık alan yeni bı"r takı111 halı'nde sınemaya aşınıp uran a ı-
a müthiş korku içindedir. T l birl'!şınişlerdir. nın vaziyeti bile, bizim gibi 

l· e aviv' de Yahudi gençlerini yetiştirmek için zabıtaca kurs· G l L bir cemiyetin bugünkü mua· 
car açılmıştır. Hükumet, bazı tedbirler almıştır. eı era iyota şeret hayatına tamamen taban 
. Kudüs, 17 (Radyo) - Kudüs müftüsü, Mekke'den gel- Bir klinikte kalacak.. tabana zıttır. Bu arada; 

~~tir. Orada Filistin vaziyeti hakkında kral lbnissuud ile Roma, 17 (Radyo) - Adis- - Şu erkek benim saçları· 
Rorüştüg"' ünü so"ylemı"ştı'r. Ab b 'k t d l f t a a suı as ın a yara anmış mın i an artistin saçlarına 

.. l<udüs, 17 (A.A) - Son günlerde karışıklıkların artması olan general Liyota tayyare benzemediğini söylüyor, ken· 
~Zerine Yahudi teşkilatları idaresinin şimal Filbtin'inde örfi ile Roma'ya vasıl olmuştur. disinden davacıyım, yirmi bin 
idare ilanını istedikleri bildirilmektedir. General bir müddet bir kli· lira tazminat isterim. 

Fransız 
latikrazmm ikinci kıs

mı da kapandı. 
Paris, 17 (Radyo) - Fran· 

Sız istikrazının 3 milyarlık kıs· 

ttrıı da bugün öğleden sonra 
-~ . amen kapanmıştır. lstik-

lzmir körfezi 
için iki vapur daha 

ısmarlamyor 
İstanbul, 17 ( Hususi ) -

lzmir körfezi için bugünlerde 
iki vapur daha ısmarlanacak
tır. Alakadarlar, burada bu· 
lunmakta olan fabrikalar grup 

nikte bulunacaktır. Veyahut ta 

Hükumet - Zevcim beni, kültürömü 

Taahhüdlerini yapmıyan yapmamış olmakla itham edi
tüccarlar cezalandıracak yor. Kendisi ile geçinmekliği

mize imkan kalmamıştır. Onun 
mahkumiyetini dilerim. 

Katan'la ko-
nuştuk. Söyle· 
diklerini aynen 
kaydediyoruz; 

- Ben, on B. R. Kalen 
dokuz yaşlarında iken Ka· 
vala'da muallimliğe başla· 
dım. O zaman, Rumeli bizde 
idi. Selanik'te çıkan bütün 
gazetelerde Türk dili hakkın
da yazılarım vardır. Yangında 
evim yandığı için, o yazılarımı 
ihtiva eden gazetelerin kollek· 
siyonu da lberaber yandı. 

Kavala'dan Nazilli'ye ve 
oradan da Bergama'ya, Akhi
sar'a ve daha bazı kazalara 
muallimlikle nakledildim. 

31 Mart vak'asında, Sela
nik'ten birçok Yahudi genç
lerle birlikte hareket ordusuna 
gönüllü olarak iltihak ettik. 
Seferberlikte, zabit olmak hak
kım iken, sırf Türk kardeşle· 
rimle daha fazla kaynaşmış 
olmak için nefer olarak ordu
ya iltihak ettim. Fakat, bila· 
hare, lisan bildiğim için san· 
sör heyetinde çalıştım. Bunları 
anlatmaktan maksadım, şim· 

diye kadar nerede bulundum· 
sa, daima Türk dilinin tami
mi için canla başla çalıştığı
mı söylemektir. 

(Arıado!u)nun bütün neşri· 
yatını ve Yahudi münevverle· 
ri tarafından ileri sürülen fi. 
kirleri takip ediyorum. Bu 
işin, zamanla alakadar oldu· 
ğunu esas itibarile kabul et

mek laıım gelse bile; bir Ya· 
hudinin, Türk dilini ihmal 
edip, lspanyolca veya her 
hangi bir dille konuşması, 

hem ayıp ve hem de (içtimai 
bir suçtur. Her Yahudi anla· 
malıdır ki, Türkiye'de, ancak 
Türk dili hakimdir. 

Yahudi olsun, başka bir 
unsur olsun, herkes Türkçe 
konuşmalıdır. Ve bunu, bir 
vicdan borcu, hayat icabı ola
rak kabul etmelidir. 

Gerçi telkinat şarttır. Zira 
eski zamanın bıraktığı günah
ları biran evel silip süpürmek 
için, biribirimizi ikaz etmemiz 
lazımdır. Fakat, Türkçe konuş
mağı, yukarıda arzettiğim şe-

~~ın bu ikinci kısmı vilayet
~n de işirakini temin etmiştir 
k Resmi bir tebliğ istikrazın 

mümessilile bu hususta ko· 
nuşmaktadırlar. 

Maliye Vekilimiz · 
Çekiliyor mu? 

Ankara, 17 ( Hususi ) -
Hükumet; harice karşı olan 
taahhüdlerini yerine getirmekte 
kusur gösteren ihracat tüc· 
carları hakkında muhtelif ce
zalar tertib etmeğe karar 
vermişti. 

Demğe kalkarsa, böyle bir 
toprağın sırtı ve böyle bir 
cemiyetin başı, böyle bir gai· 
leye tahammül edebilir mi? 
Biz Türk kadınının ruhi bün· 
yesine böyle korkunç bir mik· 
robun, daha doğrusu körü kö
rüne taklid iptilasının girme· 
mesini, büyük bir endişe ile 
karşılıyanlardanız. 

... 1 ................... ... 

5 - Sade olmak ve sade· 

aPandığım ve 3 milyar frangı 
~cc;tiğini bildirmiştir. 

....... ~-------ANADOLU 
Günlük siy;sal gazete 

Sahip ve başyazganı 

lJ liaydar Rüşdü ôKTEM 
~Unıi neşriyat ve yazı i~leri 

t lirü : Hamdi Nüzhet Çanı;ar 
d, -rehaneai: 
~trıir İkinci Beyler sokap 
l lialk Partisi binaeı içinde 

l' 
1
tlgraf: fzmir - ANADOLU 

~ efon : 2776 ·· Poeta kutueu 405 

\'% ABONE ŞERAiTi 
la l 200, altı aylığı 700, üç 

\',h aylıtı 500 kuru~tor. 
•aeı memleketler için senelik 

•bone ücreti 27 liradır 

lstanbul, 17 ~(Hususi)- Ma
liye Vekili Bay Fuad Agra· 
lı'nın, istifa edeceği ve yerine, 
Merkez bankası . müdürü Bay 
Salahiddin'in, saylav seçilerek 

getirileceği söyleniyorsa da buna 
ihtimal verilmemektedir. 

Feci bir kaza. 
Ankara, 17 (Hususi) - f k

tısat Vekaleti mütercimlerin
Bay Namık, burada oturduğu 
otelin penceresinden düşmüş 
ve ağır surette yaralanarak 
ölmüştür. 

Sof ya' da 
Tevkif olunan talebenin bir 
kısmı serbest bırakıldı 

Belgrad, 17 ( Radyo ) -
Sofya' dan bildiriliyor: Hap· 
sedilmiş olan üniversite tale· 
heleri hakkındaki tahkikat 
bitmiştir. 

ilk defa yakalanmış olan 
70 üniversiteli, tahkikat so· 
nunda serbest bırakılmıştır. 
Yalnız elebaşılardan 12 kişi 
mevkuftur. 

Halbuki, garp kadınının 
herşeyden evvel tetkike; hatta 
taklide ve benimscnmeğe de· 
ğer daha pekçok meziyetleri 
vardır ki, birkaçını işaret ve 
tavsiye etmeği faydalı bulu-
yoruz: 

1 - Okumağa alışmak ve 
okumayı sevmek, 

2 - İyi bir ana, iyi bir 
zevce olmayı araştırmak, 

3 -iyi bir cemiyet kadını 
olmak, 

liğe itina etmek, 
Yani, biz Garblı kadının, 

hatta garbın iyi olan şeyini 
kabul etmcğe ve bunu, kendi 
cemiyetimize, kendi hayatımıza 
uydurmağa mecburuz. Vaktile, 
garblılaşma ışının, bir kül 
halinde mi, yoksa ayrı ayrı 
seçilerek mi tahakkuk edeceği 
de münakaşa edilmişti. Ben, 
ikincisine taraftarım. Çünkü 
bizim cemiyetimize iyilik ve 
kötülüğü ile bu uzun devirle· 
rin, muhtelif sistem, veraset, 
şu ve bunun mahsulü olan 
garp varlığı, aynen elvermez. 

Rica ederim; Franıa'da, Al· 
manya'da, lngiltere'de, Rus· 

ya'da ve dünyanın her yerinde 
böyle değil midir? Fransa'da 

yaşıyan bir Yahudi, Fransızca 
konuşmağı kendisi için lüzumlu 

addeder de, Türk Yahudi'leri 
bunu neden böyle yapma· 
sınlar? 

Ben eminim ki, Cumhuri· 
yetin büyük feyizlerini &Ala· 

mış ve idrak etmiş olan Ya· 
hudi gençleri, istisnasız benim 

gibi düşünüyorlar. Ancak, ea· 
kiden yetişmiş ve Yahudice· 

den başka bir dil ötrenme· 
miş olanlar, itiyatlarından 

kolay kolay ayrılamazlar. işte 
bu gibilere telkinat şarttır, 

vazifedir, borçtur. Her Yahu· 
di genci, muntazam bir suret· 

te bu tclkinata devam ederse 
az bir zaman içinde memle· 
ketimizde kendi dilimizden 
başka dille konuşan but n· 
maz ve maksada daha çabuk 
vasıl oluruz. 

Yer.i yetişenlerin, tamamen 
Tütk dilile konuştuklarını söy· 
lemiştim. Bunu ispat edecek 
deliller çoktur. Meseli, benim 
10· 12 yaşlarında bir çocuğum 
var. Türk mektebine gidiyor 
ve mükemmel Türkçe konu
ştır. Kendisine, arasıra~ Fran· 
sızca bir kitap veririm, oku· 
maz. Fransızca okumak, ona 
adeta zor geliyor. Binaenaleyh 
gençler arlık doğru yold tut· 
muş gidiyorlar. Maksad, 25 
yaşından yukarı olanları ten· 
vir:etmek ve Türkiye'de, Türk 
dilinden başka hiçbir dille 
konuşmamak iktiza ettitini 
anlatmaktır. Bu da, hcrn gaze· 
lelerimize ve hem de münev· 
verlcre ~düşen bir vazifedir.,, 

•• 
A;manya 

~Sata,ıarı tahdid ediyor 
fstanbul, 17 ( Hususi ) -

Almanya, takasa tabi Alman 
mallarının satışlarını, kendile· 
rile takas üzerinden it yapı· 
lacak memleketlerin miktarını 
ve Almanya]ile olan ticari 
mukavele vaziyetlerine gore 
tahdid etmiştir. 

Arnavutluk 
Asya pakt1na giriyor 
İstanbul, 17 ( Hususi ) -

Roma ajansının [verdiği bir 
habere göre, Arnavutluk ta 
Asya paktına gırm1ye karar 
vermiştir. 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi-13.56 

Mart 5 Muharrem 5 

MART 

t 18 i 
lleı yerde 5 kuruıtor 

(ANADOLU) - Bay Na
mık; bundan evvel lzmir Al
man konsuloshanesinde ter· 
cümandı Daha evvel de İstan
bul matbuatında çalışmış ve 
son zamanlarda lktısat Veka· 
Jetinde memuriyet almıştı. 

Dahiliye nazırı, talebenin 
nümayiş tertip ettiklerini, fa
kat hükumetin bunu haber 
alarak lazımgelen tertibatı 

aldıeını, sokaklarda söz söy· 
lemek istiyen ve üniversiteli· 
ler tarafından mendilen eski 
liderlerin, gene söz söyledik· 
lerini bildirmiştir. 

4 - Hakikaten spor yap
mak, miizik bilmek, konuşa
bilmek, dağarcıkta birçok ha· 
yat güzellikleri ve malzemesi 
bulundurmak, 

• Biz en kısa yoldan tekamüle 
gitmek istediğimize göre, gar· 
hın en iyi olan medeniyet, 
adet, teknik ve bilgisini alıp 
ı{Crıdi teknemiz:deki hamura 
karıştırmağa meclturuz:. 

- Perıembe 
-geçnıiı nüshalar 25 kuruıtur. 

~1DOLU MATBAASINDA 
B.A!lLM.IŞTIR Orhan Raluııi Gökp 

~vkat :!zan Vuat Ev.kat F..&aa VaMt 
Cünct H.•8 6,07 ıkpml2,00 11.pl 
·~ı· 6,03 12,2! y•tet 1,3 .. ı 9,,, 
ikinci 9,28 15,46imuk 10,0' 4,28 



Londra; 18 (Radyo) - Sa
ik Hariciye lBakam Sir Os· 
n Çeınberlayn !dün akşam 
lmüştür. 

üteve//a S. O. Çemberlayn 
Londra, 17 (Radyo) - ln

gi1tere kralı altıncı Jorj, vefat 
eden Üsten Çemberlayn'ın re· 
fikası Ledi Çemberlayn'a bir 
taziyet telgrafı çekmiştir. 

Hariciye nazırı Bay Eden 
Fransa hariciye nazırı l:Say 
lvon Delbos, ftalya hariciye 
nazırı Bay Kont Çiyano, Ledi 
Çemberlayn'a birer taziyet tel
grafı çekmişlerdir. 

ltalya'nın Londra elçisi Bay 
Grandi ile Fransız sefiri, mü· 
teveffanın evine giderek tazi· 
yette bulunmuşlardır. 

Londra, 17 (Radyo)-Osten 
Çemberlayn'ın cenaze mera· 
simi, Cuma günü saat yarımda 
Sen Margaret kilisesinde ola
caktır. 

Cenaze, dini merasimden 
sonra müteveffanın vasiyeti 
dairesinde yakılacaktır. 

Londra 17 ( A.A) - Aus· 
ten Çemberlayn 73 yaşında 
olduğu halde bu akşam Lon
dradaki ikametganında öl· 
müştür. 

Lunbage hastalığı dolayısile 
B. Sir Austen Çemberlayn 
birkaç gündenberi evinden 
çıkmamakta idi. Bugün kendi· 
sini biraz iyice hissettiğinden 
saat 18 de kütübhanesine git
mek üzere yataktan kalkmış 

fakat bu esnada bir kalb 
sektesi neticesinde ölmüştür. 

Jozef Çemberlayn'ın oğlu 

olan ve 1863 de doğmuş 
bulunan Sir Austen Çemb~r
layn müteaddid defa maliye 
nazırlığı yapmış yüksek lngiliz 
devlet adamlarından idi. 

Paris, 17 (A.A) - B. Del
bos Havas Ajansı muhabirine 
beyanatta bulunarak şöyle 

demiştir: 

Müteveffa Austen Çembcr
layn bütün Fransızlara hür· 
metkiirane muhrıbbetle karışık 
bir 'hayranlık ilham etmiş olan 
bir zat idi. Kendisi dostu 
Briand ile beraber en necib 
idealizme zihniyetlerrn keskin 
manasını ilave eden bunları 

bir araya getiren havvari 
ayıni zamanda bir icraat adamı 
olmuştur. Her ikisi de Cenev
re' de ve Lokarno'da Milletler 
cemiyeti tarihinin en gü2cl 
sayfalarını yazdılar. Her ikisi· 
nin de ismi sulha bağlı mil
letlerin minnettar hatır3sında 

yekdiğerine bağlı olarak yaşı· 
yacaklır. 

Canterbury 
Baş piskopos Adis-Ababa 

hadisesi hakkında 
izahat istedi .• 

Londrn, 17 (A.A) - Lord
lar kamarasında Canterbury 
baş piskoposu Adis-Ababa' da 
Mareşal Grazianiye yapılan 
suikasttan sonra çıkan hadi
seler hakkında hükumetten 
tafsilat isteyerek demiştir ki: 

Bana gelen haberlere göre, 
19 Şubat gecesinde ve onu 
takip eden iki gün zarfında 
umumi bir katliam yapılmış· 

tır. Bomba, alev makineleri, 
tüfc.nk ve ruvelverlcrle müsel· 
!ah siyah gömlekliler yerli 
mahallelerde dolaşarak yerli 
evlere ateş vermiş ve ateşten 
kaçmak isteyenleri de kurşun
la öldürmüşlerdir. Bu surette 
ölenlerin sayısı birkaç bin 
tahmin edilmekt~dir. 

Buna cevap veren Lord 
Plymouth, Granbourne'un 8 
Martta Avam kamarasında 
verdiği malumat haricinde 
hükumete hiçbir haber gelme· 
diğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Büyük karışıklıklar oldu 
ğu ve bu esnada ltalyan as
k, rlerinin yerli halka karşı 

çok sert hareket ettikleri mu· 
hak kaktır. Bir ;ok kimseler öl· 
dürülmüş ve azim hasarat ya· 
pılmıştır. Hükumet• bu hadi
selere çÖk teessüf eder. Fakat 
bu hadiselere sebeb olan vak· 
ayı da teessüfle karşılarız. 

Lindberg 
Bugün lstanbul'a geliyor 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -
Meşhur tayyareci kolonel 
(Lindberg) tayyaresile yarın 
(bugün) Adana' dan şehrimize 
gelecek ve Yeşil köy' de ufak 
bir tevakkuftan sonra hare· 
ket edecektir. 

Tire'de 
Bir hırsızhk vak'ası 
Tire' de ishak Kanad'ın tu· 

hafiye mağazasında çalışan 
Yahudi Nesim oğlu Letan 
dükkana anahtar uydurmak 
suretile eşya çaldığı seEilerek 
yakalanmış ve eşyalar meyda· 
na çıkarılarak kendisi Adliye· 
ye verilmiştir. 

Kömür kaçakçıhğı 
Bayraklı'da Turan cadde· 

sinde lbrahim oğlu ismail'in 
130 kilo kömür kaçırdığı gö· 
rülerek yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Alsancak Y enitürkiye soka· 

ğında Hasan oğlu Orhan, 
Mehmed oğlu Cemil ve Ce· 
mil'in anası Sehere bastonla 
vurmak suretile Cemil'in ha· 
şından ve Seher'in elinden 
yaralanmasına sebebiyet ver· 
diğinden yakalanmıştır. 

Vapurda vak'a 
Alsancak iskelesinde kömür 

boşaltmakta olan Türkhisar 
vapurunda çalışan ameleden 
Şevket oğlu Derviş' e vinçteki 
kova çarparak sağ kasığından 
berelemiş ve yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Hırsızlık 
Burnava'da arabacı Mehmet 

oğlu Ali ile Ragıp oğlu Rama· 
zan, Rum mezarlığı dıvarını 

kazma ile sökerek taşlarını 

araba ile aşırmakta iken ya· 
kalanmışlardır. 

Çamaşırları çahnmış 
Kemer' de Yavru sokağında 

oturarı Osman oğlu İbrahim 
çamaşırlarının lbrahim oğlu 
Raif tarafından çalındığını id· 
dia ve şikayet ettiğinden suçlu 
yakalanmıştır. 

Yankesicilik 
Kuyumcular çarşısında İbra

him oğlu Tahir, İsmail oğlu 
İhsan'ın cebinden beş lira pa
rasını çaldığından yakalan· 
mıştır. 

Sarhoşluk 
Eşrefpaşa caddesinde Ali 

oğlu Mustafa ve Ali oğlu Na
im, sarhoş olarak bağırıp ça· 
ğırmak suretile rezalet çıkar
dıklarından yakalanmışlardır. 

GUrUltU 
lkiçeşmelik Güzelyurt ma· 

hailesi 1 inci Hacı Süleyman 
sokağında Ali oğlu Fuad ve 
Hüs~yin oğlu Abdülkerim, sar· 
hoş olarak rezalet çıkardıkla
rından yakalanmışlardır. 

Cam kırmak 
Kemer Kağıthane caddesin

de Mahmud oğlu Demir, sar· 
hoş olarak kahveci İsa'nın 
camlarını kırdığından yakalan
mıştır. 

eden taarruza geçti er 
-----·-------- • 

Valans hükumetinin, yardım mukabilinde ·spanya 
Fas 'ını İngiltere ile Fransa 'ya vadettiği söyleniyor 

Valans hükumeti başv kili 
Largo Kabaliyero 

Salamanka, 17 (Radyo) -
Karargahı umuminin tebliğinde 
bildiriliyor: 

Milislerin bir ibirini . ta!dbedcn 
taarruzlarına rağmen Guada
lajara cebhesinde mevzileri
mizi muhafaza etmekteyiz. Tay· 
yarclerimiz tarafından Milisle· 
rirı mevzileri şiddetle bombar· 
dıman edilmiştir. Bu yüzden 
bir hava harbi olmuştur. 

Bu son harblerde asiler ta· 
rafından 19 milis tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Cebclüttarık, 17 (Radyo)
Son haberlere göre asiler bü-
yük bir topçu ve tayyare ha· 
zırlığından sonra Madrid'e iki 
cepheden taarruza başlamış-

lardır. 

General Miyaha ümidsiz bir 
halde yardım istemektedir. 

Salamarıka, l 7 (Radyo) -
Valans hükumeti, yardım mu
kabilinde lngillere ile Fransa'ya 
İspanyol Fas'ını vadeylemiştir. 
F ranko hükı1meti, neşrettiği 

resmi bir tebliğde, bu hususta 
mufassal vesikalar elde etti
ğini ilan eylemiştir. 

Valansya, 17 (A.A)- Hava 
ve Bahriye nazırları 25 tay
yarenin dün Guadalajara eya· 
Jetinde Brihuega mıntakasında 
asilerin mevzilerini bombar
dıman etmiş olduklarını tebliğ 

etmektedirler. 
Tayyareler 750 bomba at

mışlar ve diişmanı ağır zayiata 
uğratmışlardır. Asilerin 3 tay· 
yaresi iskat edilmiştir. 

Valansiya, 17 (A.A) -Baş· 
vekil B. Largo Kaballcro ge
neral Miajaya bir telgrat çe
kerek Guadalajara mıntaka
sında muharebe eden kıtaatın 
kahramanlığı dolayısile tebri· 

katta bulunmuştur. 
Londra, 17 (Radyo) - Ade

mi müdahale komitesi toplan
mış lspanya'ya yapılan mali 
yardımlar üzerinde müzake
ratta bulunmuştur. 

Rus murahhası, bu hususta 

G. Göring'in nutku 
ve Fransız gazete
lerinin neş,.iyatı 

---··---
Paris, 16 (A.A) - Fransız 

gazeteleri ile Alman hava ba· 
kanı G. Göring'in nutkunu 
,•hemmiyetle mevzuu bahset· 
mektedir. Ami De Peuple di· 
yor ki: 

G. Göring B. Hitler için 
14 iincü Luis'in bile asla ak-

lından geçirmediği bir kudret 
istemektedir. Bay Hitler iste-

diği gibi ve istediği anda fe. 
lakeli ortaya çıkarabileceğini 

zannediyor. Gözlerimizi dört 
açalım. Fakat şurasını da kay· 

detmek lazımdır ki yeni bir 
lokarno yapılması için Alman 

elçisinin Londra' da gösterdiRi 
müzakereler için bu beyanat 

çok garip bir başlangıç teşkil 
eder. Bu silah şakırtıları Fran-

sız \'e f ngiliz kulaklarında fena 
akisler bırakacak ve mfü:aid 

bir hava ihdasına hiç te yar
dım etmiyccektir. 

Ôvr şöyle yazıyor: 

Birkaç aydanberi Berlin ve 
~iyasal mehafilde hiiküm sÜ· 

ren sıkıcı hava dün müthiş 
surette artmıştır. Herkesin 

karşısındakine bile sormaya 
cesaret edemediği sual şudur: 

Acaba Alrnanya rejimi kur
tarmak için aksi bir hareketi 
göze alacak mıdır? 

Ordre gazetesi de G. Gö
ring'in daima yüksekten attı

ğını yazarak diyor ki: 

G. Göring tesir yapmayı, 

alayışı, büyük sözler söyleme· 

yi ve silah şakırtılarile dolu 
cümleler söylemeyi sever. 

Kendisi ikinci Vilhcm'in si· 
yah gömlekli bir eşidir. Bi

tıncısı bizi korkutamamıştı. 

Fakat birçok tahribat yaptı. 
ikincisi d~ bizi korkutmıyor. 
Fakat biz daha az masraflı 
olması için çalışacağız. Her 
ne olursa olsun bizi 1914 teki 
gibi hazırlıksız bulmıyacaktır. 

hükumetinden malUmat bekle· 
diğini ve Grandi de ispanya 
bankasının altınlarından hah· 
sedilmesi lüzumunu söylemiş

tir. Komite kontrol planı üze
rinde de müzakeratta bulun· 
muştur. 

ltalya 
Tuna devlet/erile 
tekrar anlaşmak 

i tiyor. 
Belgrad, 17 ( Radyo ) -

Çekoslovakya Başbakanı Bay 
Milan Hodza, gazetecilere be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

- Yugoslavya - ftalya mu· 
kareneti, bizim için fevkalade 
mühim bir hadisedir. ltalya 
hükumeti, Tuna devletleri ile 
tekrar münasebet ve anlaşma 
teminine çalışıyor. Bu, hepi· 
miz için memnuniyete şayan 

birşeydir. Çekoslovakya, ya· 
kında ltalya · Yugoslavya ara· 
sında bir anlaşma husulünü 
samimiyetle arzu eder. 

Avrupa'nın muhtelif saha
larında siyah bulutların dağıl
dığını görmek hepimiz için • 
şayanı arzudur ve Küçük an
tantın kudretinin artmasını te· 
min edecektir. 

B. Stoyadinoviç 
Dış memleketlerdeki Yu· 
goslav'lara radyoda bir 

söylev verdiler 
Belgrad, 17 (Radyo) - 1 

Nisan 1937 de Yugoslavya 
Baş ve Dış Bakanı Bay Sto· 
yadinoviç, kısa dalgalı radyo 
merkezi ile de:1İZ uşırı mem· 
lekctlerdeki hir milvon Yu· 
goslav'a hitaben n;ühim bir 
nutuk iradc.Jcccktir ve bu ta· 
rihten sonra her gün bu va· 
tandaşlar için Yugoslav dili 
ile neşriyat yapılacak, bu neş· 
riyat, Hollanda kısa dalgalı 
radyosu ile Amerika'ya veri· 
lecektir. 

Şimali ve Cenubi Amerika 
ile Avusturalya' da ki yüz bin· 
!erce Yugoslavya'lı, her gün 
vatan haberlerini doğru ola· 
rak alabileceklerdir. 

MahkOmiyet 
Peştemalcılarbaşı caddesin· 

de Malatya'lı Nuri'yi katil 
rrıaksadile yaralamakla maznun 
Derviş oğlu Muzaffer, hadise 
adiycn ynralarnak şeklinde ka· 
bul edilerek sekiz ay, sekiı 
gün hapse mahkum edilmiştir' 
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Tarihe mUstenid zabıta romam 

34 
Mühendis sıfatil<' hareket 

edeıı genç zabit te: 
- Madmazel, dedi, bende 

de hislerinizin aynini bulabi
leceksiniz! 

Ve, bidenbire hayret içinde 
kıldı. Diynn Obcrten kahkaha 
ile güldü, bu def tannan bir 
sesle: 

- Bravo... Bravo... Çok 
iyi nnlaşabileceğizl. 

Dedi ve anne31 madam 
Oberten'e dönerek ilave 
etti: 

- Anne; çok memnunum; 
-herh°'81d;-m u va Ff~k olacaiJ:ı:-

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

- Evet kızım, ben de bu
nu bekliyorum. Arman d'Oji· 
ye'yi bir, iki dakikadır tedkik 
ediyorum.. Mükemmel bir 
genç... Muvaffak olacağınıza 
ben de eminin.: 

Arman da kendi kendisine: 
"Merak "tmc küçük bayan .. 
Ben de memnunum ve g-ore· 
ceğizl...,, dedi. 

Yemek çabuk geçti; Paris 
hayatının icap ettirdiği her 
şeyden, daldan dala konar 
gibi, bahsettiler; işlerine aid 
bazı muhavereler de geçti. 
Vakit geç.tikçe i•PIÇ zabit vı 

genç kız biribirinden daha 
ziyade memnun kaldılar! 

* * * Saat ondörtte garda birleş· 
tikleri vakit, genç kız Ar-

' mana: 
- Bana sadece madmazel 

Blanden diye hitap edecek
siniz. Bu yalancı bir hitap 
olmıyacaktır; çünkü benim 
dört küçük ismim vardlt'; en 
az kullanılan da Blanden'dir! 
Fakat aile ismi olan Dübua'ya 
gelince... Bu çok garip ve 
e!'assızl. 

Dedi. 
- Daha iyi .. Bir mühendi

sin hususi katibine aile ismile 
hitap eltiS?'i pek gör.ılınüş de· 
ğildir. Bunun için ben de size 
sadece madmazd Blanden 
diye hitap edeceğim. 

- Ala... Şunu da ~öyle· 

mek isterim: Ben bir taraftan 
geveze değilim ve diğer ta· 
raftan da sustuğum zaman 
bana söz söylenmesini de hiç 
sevmem! 

Yüzbaşı, başını çevirdi; genç 
kızın profiline şöyle bir göz 
attıktan sonra: 

- Tam buluşmuş ohıyo
ruz. Ben de geveze değilim. 
Ben de söz söylemediğim 
vakit bana söz söylenmesine 
tahammül edemenıl 

Dedi. 
- Ne iyi .. 
Bundan biraz sonra yüzba· 

şı, yanındaki ~enç kızın mü
kemmel bir şoför okluğunu 
da anladı ve: 

- Tam bu makineye layık· 
sınız! Dedi. 

Genç kız, volanı idare ede
rek Mkad şına şöyle bir dö-

nüp baktı ve: 
- Sizi tebrik ederimi dedi. 

Şimdiye kadar herkes bana, 
bu makine dolayısile "tam 
size layık bir makine! .. diyor
lardı. Halbuki doğrusu sizin 
sizin dediğiniz gibidir. Görü
yorum ki siz tam bana göre 
bir patronsunuz! 

Genç kız bu son cümleyi 
söyliyerek S•ıstuğu vakit, tuhaf 
bir şekilde güldü! 

Bu kısa muhavere, iki gen· 
ci ruhen biribirine çok yakın-
laştırmış oluyordu! 

-2-
Yelkenler kalkıyor 

Oto, hiçbir arızaya uğra· 
madan Monmedi'ye vardığı 

zaman saat 18 idi. Bu suretle 
280 kilometre dört saatte ka
tedilmiş oluyordu. 

Blonden gülümııiy rek: 

- iyi geldik! 
Dedi. 
Ojiye de kısaca: 

- Eveti 
Cevabını \ P di. 
- Ben bu :asabayı iyi 

bilirim. Eski şehir dcnilefl 
kısma geçelim, orada kendi· 
mizc daha sakin ve tenhıı 
bir muhit temin edebiliriz. O 
kısımdan Belçika'nın Ardefl 
mıntakasını ayağımızın altındıı 
gibi seyredebiliriz. Siz dcı 
rehber haritaları var değil mi? 

- Evet. 
- Pekala şimdi, binbsŞ~ 

Detro 'nun size tevdi ettiği 
şeyleri bana da anlatınız. Btı 
suretle kardeşim Lük'ün tıı• 
gayyüb etmeden evvel ban' 
verdiği malumatı tamamları11ş 
olac&ğım. Biraz da bunl•' 

- Sunu var -
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Nazmi am k m .. stah-' ı~;b:;;ü-;:= 
sıllanna makine l Yeni bir mecmua: 

Parti, gençlik, 
spor ve bazıları 

- Başı 7 inci.say/ada -
Bunlardan birineisi, biç şüp

hesiz, bir teknik ve idare, ayni za· 

Bay Şuşnig, bugün Bu·· 
dapeşte'ye varıyoc 

Ege Bütünü 
l 6·Sahi fe.J ().Kr·Ankara manda vnridnı ve teşkil!ltın tanzi. 

Son günlerde karşılaştığı- mi işidir. Kulüblerin' mevcud ni· 
Ziraat Bankası tarafından mız mecmua bolluğuna şimdi zamnameleri, esnsh bir çalıvma 

Nazilli havalisindeki pamuk de yeni bir tane katılmış hu· programı ile takviye takıliriode 

Akala pamuk tohumları 20 mart
ta gelecek ve tevzi olunacaktır 

------------H alke v i köşesi maksadı remin e<lehileccktir. f :zıni· 
müstahsıllarına dağıtılmak ve lunuyor. rin, böyle bir programa knt'i ihti· 

Halkevinde Şan kursları: parası taksitle alınmak üzere Mecmuanın kritiğini yapma- yacı ,·ardır ve başa getirilecek ar· 
1 - 24 Mart Çarşamba Avrupa'ya (200) pamuk tohu- dan evel, söylemeğe mecbur kadaşlann, mutlaka" her bakımdan 

günü saat 18 de açılacak mu ekme ve çapalama maki- olduğum bir iki düşünce var: gtmçli~i kendi ellerine emniyetle 
olan Halkevi Şan kursları ka· nesi sipariş edilmişti. Bu ma· Yıllardır lzmir' de tam, özlü verebileceğimiz "o çalıfma knbili-
yıtlarına başlanmıştır. Pazar kineler lzmir gümrüğüne gel- ve ciddi bir mecmua çıkma- yetlerine, vukutlarrna bel hajZlı, ıı-

.. .. d b k h miş ve dün çıkarılmıştır. Ma· hilec<'~imiz -ayni zamanda tertemiz: 
&'Unun en aş a ergün saat dı ... Mühim noksanlıklarla çı· in~anlar olması fartıır. Aramızda 
10 d 12 k d "ğl kineler, derhal Nazilli'ye gön- k b' 'k' · d k~ an ye a ar ve o e· an ır ı ı tanesı e pe az lıöyle şahEiyetler de pı·k çoktur. 
de t 14 t 17 derilecek ve pamuk müstahsıl- dl n sonra saa en ye l d l k yaşa ı ar... lkincit·e gelincr., kulülıleri, zevk 
k d h 1 1 H lk arma ağıtı aca tır. ı a ar eves i erin a evine Buna rağmen dışarda çıkan ve ilıtiraslnn ile müıema<li)·en kö· 

Ziraat Vekaletince lzmir vi-rnüracaat ederek kaydedilme- I mecmuaların da satışlarının tüliiğc sürfikliyen Lıi r ne' i sporcu 
1 ayeti pamuk müstahsıllarına eri. büyük kısmını !zmir' de yap· tufcyliler vardır ki, hakikatte bıırı-

2 - Martın 18 inci Per- dağıtılması kararlaştırılan 130 1 h' . . d .. lar ne uıüuevvcnlir, ııe sporcu, ne 
ton akala pamuk tohumundan ma arı, mu ıtımız e munevver ı . . B Şembe günü saat 17,30 da b k k l . ter ııyecı , ne dt• eemi)l' tı;i.. uu-
ilk partide (40) ton 20 Martta ir O uyucu it esinın mevcut laıın yeri, ol a ol a, sudccc triLüu· 

sağır ve dilsizler mektebi mü- Bergama ve Dikili'ye gelecek olduğunu gösterir ki: "fzmir' de Jür. IJnkln rı ela snılrcc tt• ına~a ... 
dürü Bay Necati Kemal tara- derhal müstahsıllara dağıtıla- okuyucusuzluk yüzünden mec- Halbuki bunlar, gençleri, sporu ve 
fından (Alelumum İptilalar) caktır. mua yaşamıyor diyemeyiz .. ,, kulüLlt·rin manevi şnlısiyt>tlerioi 
hakkında bir konferans veri- ilk tevziatta Ödemiş ve di- Genç arkadaşların çalışması siper ederek oıılann arka ındn ça-
lecektı'r. .. b k I ·ı d b' h d ld k lı~mak istiyorlıır ki, artık buna im· ger azı aza ara .:rayet az ı e e e ıyat sa asın a o u ça 3 20 3 "" kan kalmnmı,tır. Ihı ze~·at gençliği 

- · ·937 Cumartesi pamuk tohumu ayrılmıştı. Me- özlü hareketler yaratıldı. Fa- ve sporu, Partiden ve ıncmleket 
günü akşamı saat 20,30 da sela Ödemiş' e bir ton pamuk kat bunlar da nihayet günde· ef kiirı umunıiJcsiııdcn ıluha itlenl, 
kıymetli san'atkarlarımızdan tohumu verilmesi kararlaştı· lik bir gazetenin kısa ömrü daha samimi olarak d ii~iinüp sev· 
Bay Cavit ve arkadaşı tara- rılmıştı. lzmir merkezi için ay- içinde kaybolup gittiler ve diklerini iıldia ılt•t•hilirler mi? Ila-
fından bir keman konseri ve- rılmış olan (30) ton tohumdan mecmuada çıkan bir yazının yır .. Böyle bir idılianın kıymeti de 
rilecektı'r. bir kısmı, az tohum ayrılan d I ne olabilir?.. Hiç!.. E nst>n Parıi tesirini yapama ı ar. 

4 - 18 Mart Perşembe kazalara verilmek suretile ihti- ! d h f d kanalından tahakkuk etmiş ve hi· · zmir gazetelerin e a ta a naeualeyh samirııivetle ctrafıoda 
günü Halk dershaneleri ve yaç temin edilecektir. b. k 1 (G l'k S , ) ' k ------------- ır çı arı an enç 1 ve an at toplanılması icabeden bu kadar 

Urslar, kütüphane ve neşri· 1'.Aoskova sahifelP.rinin idaresile meşgul ciJdi ve çok yerinılc bir karara 
Yat, köycüler şubesinin komi- lY~~ olan arkadaşlar içinde ben de kar~ı, hem de Lu teşkilfi tııı doğru· 
te toplantıları ·ıardır. u• • •t f / b • vardım·. dan cloğrnya Partiye merbutiyeti 

nıversı e a e esı Toprak bayramı: Bu sahifeleri çıkarmağa baş- aşikar iken, vunun, bunun deJiko· 
arasında kavgalar doeuna feda t>ılilelıileceğini kim ha· 

1 - Toprak bayramı ilk .. ladığımız zaman bize sayısız tırına getiriyor? Bu .voksa, Pnrti 
k. Varşova, 16 (A.A) - Uni- ld ı · · d ôy kanununun kabulü yıldö· yazı ge İ ve bun arın ıçın e pre~ıij 'e pren.ibiuio ne denıek 

.. versite rektörü gerek unıver- ı k l'f ·ı k l k numünün ilk Pazar günü Bor- öy e ıymet ı erı e arşı aştı olJuğunu takdirJ('n aı'iz midirler? 
sitede ierek yüksek teknik nova Ziraat okulunda merkez ki, bunları gündelik bir gaze- Genı;lik ve müc!!"e e, iiç şahsın mı, 
mektebde dersleri bu sene k c1· ') kazası köylüleriyle umumi teye sıkıştırmağa kıyamadık >0 -~a Parıi ve cemiyetin nıi ır. 

bir bayram yapılacaktır. üçüncü defa olarak tatil et· ve 0 zaman bir mecmuanın Saniyen hu hirlı·şme keyfiyetini, ~u 
miştir. Bütün dersler bu su· veya bu zatın tesirine atfetmek ka-

2 H k
- lüzumunu acı acı duyduk ... - er oy en aşağı retle kesilmiş oluyor. dar gülenç bir idclia ıla varicl ola· 

birer otobu"slu"k ko"ylu" ı'le ı'ş- S .. 1 d .. · . Ve bugün çıkan mecmua· maı. Hükim olan zaruretin saılcl'e on gun er e unıversıte ta-
tirak edecektir. !ebesi arasında birçok kavga· larda kıymetsiz ve saçma ya- kendi tabii tıız)ikı ,.e i~retidir. 

zıların ihtimamla y~r aldıkla· Millet te, Parti de, matlmnt ta bu· 
3 - Köylülere okulda biri lar olmuş ve dün de bu kav- }arını gördükç'e bunu daha nu böyle istiyor. Mevzu yeni de 

Halkevi köycülük şubesi baş- galar esnasında birçok Yahudi d . d d d' değildir. YılJardnnbcri biilün spor-

Alakadarlar, bıı 
neticelere 

seyahatten çoli müliimı 
intizar ediyorlar;· 

Viyana, 17 (Radyo) - A
vusturya Başbakanı Bay Şuş
ning, yarın Budapeşte'ye gide
rek . Macar Başbakanı • Bay Da
rani ve Dış Bakanı Bay De· 
kanya ile siyasi' temaslarda 
bulunacaktır. Bir hafta sonra 
da Roma'yı ziyaret edecek 
olan Bay Şuşning'in bu se}a· 
hatleri, Roma protokolu ica
bındandır. 

Belgrad, 17 (Radyo) - Vi
yana gazeteleri, Avusfurya hir-._._..,. .............. .. 
culur ve alfikııılıırlar, lııırıun ii'le· 
rinde <luragt'lmi~krdir. Maksa<lı ve 

,·:ı zi~ı· ti , kı·aca , en açık lıir il:ıtle 

ile hura<la İ zaha çalı ş ıığııı ı ızı snııı· 
yoru:ı:. 

Evcı, her hangi hir insaıı<la, 

men&uh huluııduğıı kul!ihe karfl 
·hatta marazi ıleııecek fekilJe- Lir 
tema) ül \ ' C se,,·gi huhınahilir. Bu 
yüzden, umumun mı-ufaatiııe rağ

men, kendi "Soizminin taınıinini 
isti)CCek lı.:nd:ır ileri gidenler ol:ıbi-
lir. l\lı· ela; Lu geı.ı;lik, spor çe di· 
ger kıılübler neme J:'izım, benim 
kulübüm klifidir,, Yahud Len lıu 

d:n·ay1 takılir ediyonını. Güzeldir, 
yerindedir, fakat benim formam 
\'eya f irmnnı "'alıııeım diyenler hile 
çıkabilir. Halhuki bliyle bir irade
nin ultıııcla, hakikatte, çolı.: hazin 
\'e elemli olan bir mana vardır. 
lliesimi:t.i, tarofgirliğimizi, müfrit 
ve marazi heyecanlanmızı bir ke· 
nara bırakır ak, kurulan eserin za
ruret ve faydasını daha çabuk an· 
larıı. Geçircliğimiı şu i tihale der
resi, çok değil , bu hufta pazar gü
nü son yapraklarım dn kapayıp ge
çecektir. Yeni uıüe eselerimizin 

1 t'lrafında toplanmıığa lıakmalıyız. 
Gerek Parti terbi ye!!İ, gerekse 1z, 
mir'iıı spor \':ırlığı ve gençliği ııok
taı:;mdan tutulabilecek en kestirme 
yol hudur. Bu yola gidi~ te vazife 
ve prensip icabıdır. Geçmişi değil, 

gelrcc~i <lü~üumek gerek .. 

ANADOLU 

kiimetinin Macaristan ve ~"
koslovakya ile siyasi anlaşma"t
lar yapmak için Y.eni bir siva~A 
set takibine başladığını • y_azı·
yorlar. Orta Avrupa'ôa birr 
çok siyasi arzular 9arpışmak
tadır. Avusturya,. Macaristanı 

ve Çekoslovakya, Almanya'nın " 
olduğu gibi ltalya'nın da mat-. 
maı nazarıdırler. Bir anlaşmaı 
ve birleşme takdirinde bu üç 
hükumet, eski Avusturya-Ma
earistan imparatorluğundan 
daha mühim bir vaziyet gös
teteceklerdir, 

Böyle bir anlaşmada lngil
tere siyasetine uyğundur. Bay 
Şuşnig'in Macaristan seyaha
tinden pek mühim neticeler 
beklenmektedir. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30-
14 Halk türküleri, havadisler, 
plakla hafif musiki. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 de 
inkılap dersleri (Üniversiteden 
naklen), 18,30 dans musikisi, 
19,30 sağlık konferansı, 20 
Bay Sadi ve arkadaşları tara
fından Şark musikisi, 20,30 

Bay Ömer Rıza tarafından 
Arapça söylev, 20,45 Bayan 

Safiye ve arkadaşları tarafın
dan Şark musikisi, 21,15 stüd-

yo orkestrası, 22, 15 Ajans ve 
Borsa haberleri, 22,30 plakla 
sololar. 

k 1 b l erın en uyuyor ve ıyoruz 
anı, diğeri Ziraat okulu di- ta e e yara anmıştır. , ki: Muhitimizde bu kadar kıy· 1 · 'd b l b' k' ı d' rektörü, üçüncüsü de bir köy- El cezire' de ve zmır e u unan ır yazı· es ı şey er ır. Sabit gibi Egeli şairlerin ya-

l 
metler yetişirken bunları niçin d d k' t 1 d F k t b k 1 ğ l 

Ü tarafından üç söylev veri- işsizler polisleri taşladılar cının ışar a ı gaze e er e yer a a unun yazı ıt ı ın· zı c .. ı var. 
1 k 

tamttıramıyoruz. bulamıyacag"' mı ve nihayet bu dan dog" dug"' unu ve bundan Yazı işleri müdürü Mualla-
ece tir. Oran, 17 ( A.A ) - Salı * 4 _ Okulun mu"tehassrs 

1 
d S d B * * kıymetleri çevresinde toplıya· sonraki sayılarda böyle bir Seden' den bir ricamız var: 

günü öğ e en sonra i i e• İstanbul' da ve Ankara' da h 
Profesörleri tarafından köylü- labbes de belediye inşaatında k b' cak bir mecmuanın mu akkak eksikliğin mevzubahis olamı- Bize bu şairlerin yeni mahsul-
) çı an ır mecmua veya gaze- lazım oldug"' unu anlatabildi yacag"' ını zannederim. lerini tanıttırsın. 
ere ziraat işleri üzerinde tav- kullanılan işsizler kaza kay- d b' k · s' l te e ır yazınızı neşretme mı zannındayım. (Ş k f } d' .. f Hepsinin ayrı ayrı hususi-
ıye er yapılacak ve müessese makamlığı binası önünde bu '\ M h kk k a a say ası ıye uç say a oezı'lecektı' r. istiyorsunuzr.. u a a ora- Bugün böyle bir mecmua d ld l k b' d yeti olan bu Ege çocuklannın 

() inşaatın yakında tatili aleyhin· da çalışan bir tanıdığınızın ve ile karşılaşmak beni, arkadaş- o uru muş i iyi ırşey e· epey zamandır sesini işiteme-
5 - Muhtelif oyunlar ve de tezahüratta bulunmuşlar { b' k d b l ğil.. Ya ır ar a aşınızın u unması larımı -umarıın k'ı bu"tu"n Ege E dı'k Ege Bu"tu"nu" bu ı'c 'ı ba•a-

cğlenceler yapılacaktır. ve yerlileri kışkırtarak polis t Ak · t kd' d Reşit Galib'in ge etüdü .. ~ " şar tır. sı a ır e yazınız ge nçliğini- epey sevindirmiştir. d I rırsa iyi olacak zannederim. 
6 H k" d k" k k tl · · t 1 t l d 18 mecmuanın en o gun yazı- M - er oy e oy ·anu- uvve erını aş a mış ar ır. bir dudak bükülüşile kağıt Bu yazımın ikinci bir gayesi ecmuanın baskısı ve ki~ıdı 

nunun kabulü günü hatırası nefer ve 7 ışsız yaralanmış sepetine yollanmıştır. de Anadolu gazetesinde ya- sıdır. mükemmel olmakla beraber 
olm k .. J k 11 d ve nihayet s"k A ·ad l B O "Düsünce" şiirinin son iki · · d .. h a uzere ge ece yı ar a u un ı e o un- öylece smanlı imparator· rattığımız harekete iştirak eden · ıçın e epey murettip atasına 
da çoğaltılmağa ... lverı'şlı' b'ır muştur. l ğ k"'h Ad l · d mısraı ne kadar güzel ve or- ti d k '·· u unun o ne a et erın en bütün arkadaşlara mecmuayı ras 8 ı ... 
Yerde o gün on ağaç dikile- Bay Dreyk biri olan "Kayırma siyaseti,, tanıtmak ve hep beraber ora· jinal. Son söz olarak: Yazı kıtlı-
cck ve Muallim olan köyler· Beş aydanberi mezun bulu· Cumhuriyet hükümetinin dai- ya göç etmemizin lüzumlu ol- Ahmed Ihsan Egem şiirile ğından başka bir hatası olmı-
de MuelJimler köylüleri bir nan Sokoni . Vakum gaz kum- relerinden kalkmışsa da mat- duğunu bildirmektir. bir Egelinin memleketine duy· yan Ege Bütünü'nün etrafında 
meydana toplıyarak tes'it panyası fzmir şubesi müdürü buatında bütün şiddetile hü· Şimdi Ege bütününün kısa duğu tahassüsü cana yakın bir yazıcı kitlesi toplanınca 
edeceklerdir. Bay A. W. Drake ve ailesi küm siirmektedir. bir kritiğini yapabiliriz: bir ifade ile bize de anlatıyor. bunun da ortadan kalkacağını 

7 - Köy bayramı her yer- dün limanımıza gelen Grimani Buraya kadar olan yazım; Umumi bir bakışla mecmua Bütün bunlardan maada Ri- umud eder, bu büyük teşeb-
dc saat 2 de başlayıp 5 de vapuru ile lzmir'e dönmüş ve İzmir' de bir okuyucu ve ya- dağınıktır .. Yazılarda bir bağ- fat Ahmed -Celal Enver-H. büsü samimiyetle alkışlarız ... 
bit .. cektir. vazifesine başlamıştır. zıcı kitlesinin mevcudiyetini lıhk ve tasnif yoktur .. Ekserisi Süruri-Süleyman Sıddık· f:şref Nihad Kürşap ......................................................................................................................................... ,.'!t_ .. _,_ .. ·~ .. -----·-... -·-. ··-·-·--·· 0 - ... -·~::C-4ZOZ4. mana? mesafede ·kalacaksınız. Ben düşündüm.. dan yedi, Zeliha'nın arkasın-

F 1 r t 1 n a A 1 ı• 1 - Hayrola, bir şey mi var? öksürünce, derhal saldıracak- Zeliha güldü: dan da dört beş kişi fırladı. 
- Daha ne olsun? Ormana sınız ve bu arada, beni de - İyi ettin Mustafa!. Ben Zeliha, hafif bir çığlık ata-

b 1 k k rak kendisini yan tarafa doğru 
ateş vermişler.. ağ ıyacaksınız.. or marn amma ... 

H k k attı. 
Büyük Korsan Roman& ~·----,/ Bahçenin karanlığına dik- Petro, korsanlardan ayrıldı a i atte, kalbi çarpıyordu. Fakat orada da ızbandud 

C' k ~ dd katle bakıyor, fakat hiç bir şey ve tekrar kulenin önüne koştu. Eli, sık s ık hançerine gidiyordu. gı'bi iki kişi duruyordu. Var 

-97- Yazan: M. Ayhan, .cai .,,emse in D il ~ ı ı·ı · d S _ göremiyordu.. a ar, rüzgar a Zeliha ayak sesini duymuştu. erıye og~ ru yürüdü... onra k l b k h · · uvveti e ağırına ve ançerını 

Zeliha, kızım! 
- Buyurun babacığım! 
- Ben şu uşaklarla ormana 

~~dar gidib yangını göreyim .. 
, c..ctzımsa söndürürüz. Yazık 

' 0lrnasın ağaçlara... Sen yat, 
rahatına bak! 

k 
- Peki baba, amma, geç 

almayın! 
k - Hayır hayır! zaten ne 
ıdarcık yer? 
Babası da, uşaklar da yo

kuşu tutmuşlardı. Kendisi de 
Perdeyi indirdi ve ağır ağır 
soyunmıya başladı. Fakat ne
dtnse, canı ıoyunmık istemi-

yordu. Elleri, belinin kemerin
de, omuzlarındaki düğmelerde, 
bağcıklarda kalıyordu .. 

Bir minderin üstiine oturdu. 
- Uyku sersemliği olacak 

galiba!. 
Diye düşündü .. 
Tam bu sırada , dışarıda bir 

ayak sesi duyar gibi oldu. 
Süratle yerinden doğruldu ve 
pencereye koştu: 

- Kim o? 
Diye seslendi. 
- Benim Sultanım, 

Mustafa kulunuz! 
ben 

- Stn neye gitmedin or-

biribirine çarpıyor, esrarengiz - Mustafa sen misin? durdu, dağa dog" ru baktı: k k · t d" çe me ıs e ı .. 
bir hışıltı kulağına çarpıyordu. - Benim Sultanım.: Orma- - Baksana, alevin kızıllığı - Sonu Var -

Petro cevap vermemişti. na gidiyordum, sonra vazgeç- göğe vurmuş .. Hayret edilecek 
- Mustafa, Mustafa! tim.. şey!. Buralarda kimsecikler 
Gene cevab yoktu. Zeliha, nihayet, aşağıya in- bulunmazdı .. 
- Ormana doğru gitmiş miye ve içindeki meçhul his· Mustafa, dağa değil, uzak· 

olacak! sin tesirinden kurtulmıya ka- lara bakıyordu . .. Korsanlar 
Diye mırıldandı. Neden içi rar verdi. Mustafa'nın aşağıda ağaçları siper ederek, on met· 

ürperiyordu? Sanki soğuk bir bulunuşunu, bir hayırlı alamet reye kadar yaklaşmış ve çalı-
el vücudunda dolaşıyor gibi idi. olarak telakki ediyordu. Ka- lığın arkasına kadar gelmiş· 

Petro, buraya kadar yaklaş- pıyı açtı. lerdi. 
mış ve vaziyetin, tamam kendi Mustafa, ileride bir ağaç - Evet -diye cevab verdi-
istediği şekild~ olduğunu gö- altında duruyordu: hayret edilecek bir hadise .. 
rünce, derhal geriye dönmüştü. Neden gitmedin? Ve bunu müteakıb hafifçe 
Mariya onu bekliyordu.. Burada yalnızsınız da... öksürdü .. Parolanın verilmesi 

- ileri!. Kuleye on metre Belki bir şıy istersiniz, diye ile beraber çalılı~ı" arkasul· 

Papa 
Paskalyada halkı takdis 

edecek 
Roma, 17 ( Radyo ) - 28 

Martta, Paskalya günü olmak 
münasebetile Papa Sen Piyer 
kilisesine inecektir. Kilisenin 
balkonundan Sen Piyer mey
danındaki halkı takdis ede-
cektir. 

Papa'ya italyan askeri de 
V ati kan haricinde selamı resmi 
yapacaktır. 



r 
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ten ıar s e sosyalistlerle mu-
tar-=-ih-i a-et_a_e-fs-a - halifler çarpıştılar 

nelerle dolu ur. 8 81 k b. • f k I"d t ı t .. .. .. ay um a ıneyı ev a a e op an ıya ça-
m~! ası, opr'!lu !'f ehme! ğırmış ve vaziyeti tedkik eylemiştir 

ya: UÇ yaşına gırdım, dedı. - Başı 1 inci sahifede - lade bir filim seyretmek için kim çağırdı, Ateş açmak em· 
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~Paş 

İzmir'in tarihinde, garip bir 
cilve ve nasip olarak, bol bol 
efsane vardır: Ôylelki kitap· 
larda yerleri olduğu halde, 
mantıkta nefes alma\arı bile 
imkansızdır. 

lskenderi Kebir, Timürlen'k, 
Fatih Sultan Mchmed gibi ta
riht isimler•n gelip p;eçtiği ve 
meddücezir halinde milletten 
millete intikal edip duran bu 
şehir, aşağı yukarı, tarihde 
muhtelif iddiaların çarpıştığı 

bir mevzu da olmuştur. Kaç 
defa kimin tarafından yıkılıp 
kimin tarafından yeniden ku
rulduğu bile ayni şekilde ih
tilaflıdır. 

Guya ikinci kuruluş, maruf 
f skenderi Kebir zamanında 
imiş. Ve gene gfiya, lskenderi 
Kebir, intikam mabudu " Ne
mezis,, i rüyasında görup onun 
emrile şehri alt kısma doğru 
inşa ettirmeğe başlamış.. Ar· 
keolojinin bu husustaki kat'i 
ifadesi ahnamadığma göre, 
bunları sadece, tarihi rivayet· 
ler sırasında kabul etmek la-

• zım gelmektedir. 
Bir rivayet göre de, Kadife 

kale, Yunan 'lı Kıdcfa kraliçesi 
Ana tarafından, sadece, ls
kenderi Kebir'in küçük A~ya
ya taarruzunda inşa edilmiştir. 
Müverrih Pozanyas ise, lskcn
deri Kebir üzerinde ısrar et
mektedir. 

iskenderi Kebir'in, lzmir'i 
ele geçirdiği muhakkak ol· 
makla beraber şöyle bir riva
yet vardır: 

lskender, kraliçenin ~öster· 
diği mukavemet üzerine kıya
fetini tebdil ederek bizzat ka-
leye girip düşmanın mukave
metini, kraliçenin nasıl bir in
san olduğunu görmek, anla· 
mak istemiş.. Kale içine girer 
girmez yakayı ele vermiş. 

Çünkü, kraliçe, lskender'in 
resmini, bütün efrada tamim 
etmiş, efrat ta derhal tanıyıp 
onu yakalamışlar. lskender, 
ancak, muhasarayı terkedip 
çıkmak şartile ve yemin ede· 
rek esaretten kurtulabilmiş 
vesaıre .. 
Meşhur Türk cengaveri Kı

lıç Arslan la Selçuk hüküm
darlarından sultan Alaeddinin 
vezirlerinden Sığaoğlu Ali bey, 
Timurlenk, ikinci Murad, Fatih 
Mehmed gibi Türk hüküm
darları da hu şehri ele geçir· 
mişlerdir. Ali beyin hücumu 
tarihinde, fzmir'de kraliçe, 
İzmirina namında bir kadın· 
rnış. Timurlenk'in hücumunda 
da şehri mukavemete kalkış· 
mış, fakat büyük Tiirk kuman
danı şehri yakıp yıkıp geç
miştir. Hatta, buna tarih bile 
diişürülmüştür. 

Şehrin Osmanlıların eline 
geçişine gelince, biri 844 ta
rihine isabet ediyor. Zaman 
ikinci Murad zamnı ve şehri 
ele geçiren de Cünayd bey .. 

İkinci fethi, bizzat İstanbul 
fatihi sultan Mehmed'in elile 
vukubulmuştur. Tarih 856 .. 
Evliya Çelibiye göre, Fatih, 
İzmir'e dua bile etmiştir. Gene 
ayni müellif, şehirde, şimdi 
Hisar camii civarında kalan 
eski kalenin gene Fatih tara-

tından birm ve inşa edildiğini 
anlatır: 

"Deniz kenarında bir alçak, 
düz yerde, dött köşeli bir ka
ledir. Ve ebülfeth sultan Meh· 
med binasıdır. Etrafı binikiyüz 
seksen adımdır. Ancak, kara 
tarafı, üç adım miktarı geniş 
ve derin hendekle çevrilmiş
tir. Diğer tarafları, denizin 
dövüp durduğu kale duvarla· 
rıdır. Mevcud topları, limanı 

korur. Şahane topları ve kıb
leye nazır iki kat, demir ka· 
nallı ve birçok knpıları var. 
Kale içinde bir mescidi, yirmi 
nefer atlı hanesi bulunmakta
dır. Başka eser yoktur. Kale 
kapısının iç tarafında buz gibi 
bir abıhayat kuyusu vardır. 
Ne acip hikmettir ki, deniz 
iç.indeki bir kalede böyle bir 
su vardır.,, 

Gene Evliya Çelebi, kale 
kapısının üst tarafında beyaz 
mermerde eski celi hattı ile, 
bu kalenin Fatıh sultan Meh-
med tarafından inşa edildiği

nin tarih olarak yazılı bulun
duğunu söyler. 

lzmir'in Osmanlı'lar eline 
düşmesinden sonra burana 
tatbik edilen idare sistemi 
çok garip ve karmakarışık .. 
Başta lzmir mollaları gelir. 
Bu mollalar, hersene hazineye 
100·200 bin kuruş vergi ve· 
rirlermiş. Bu arada rivayet 
edilir ki, lzmir mollalarından 
Ünsi efendi, bir defasında 
fstanbul'a giderken ikişer yüz 
bin kuruşla beraber, yüzbin 
kuruşluk hediye de götürüp 
sadrazam Köprülü Mehmed 
paşanın karşısına çıkmış. Ko
nuşmağa başlamışlar: 

- Kaç yaşındasın ya Ünsi 
efendi? 

- Kulunuz henüz üç yaşına 
girdim sultanım! 

mutavassıt hol ç.ııreleri aramak ai· sinema salonunda yapılmış bir rini kim verdi? 
yaRctioe atfetmektedir. toplantıdan ibaretti. Miting La Rogue Humanite Fransız 

P~pu!cr gn"ctes~ ise. bu~ı~n Clichy'deki Fransız sosyal par- Sosyal partisi şeflerinin tevki-
mesulıyetııı bazı ııolıs linnrlerıoın . . 1 k f" • f . b" l'kl . d v 

. "J 
1 

. 
1
.11 • ı. 1 1• tısı esaslarınln mutat ay ı top- mı ve aşıst ır ı erın agı-

ııı H sız ı"ıoe verme ... et ır. 
Pnris, 17 (A.A) _ Dün geceki lantılarından başka birşey de- tılmasını istemektedir. 

htidi eler nıünnselıeıile Bay Leon'u ğildir. Paris, 17 (A. A) Dün 
tenkid ed• n Eko Dö Paris gazete i Patis, 17 (A.A) - F ran ız gece komünistlerle polis ve 
diyor ki: Sosyal partisi ismini alan eski jandarma kuvvetleri arasında 

.:Koıııüni tlerle tefriki tnesai Ateş haçlıler'ın dün toplan- vukubulan çarpışma çok şid-
e<len Bay lllum hükumeti dıu:ırlnrı 

dıkları Clichyde Olyma sine- detli olmuştur. Birçok ölü ve 
şimdi ne yapacaklar? Söz onlllrın· 
dır. Ou nazırlar artık L:oıııünisıler- masının önünde tertib edilen en aşağı 150 yaralı vardır. 
le her türlü teşriki mc!uitlen 'nz· bir mukabil numayiş esnasın- Yaralıların 68 i polistir. Ağır 
ge~mclidir.• de. rnüdhiş bir kargaşalık vu- surette yaralananlar arasında 

Paris, 17 ( A.A ) - Dün ku bulmuştur. Başvekalet kalemi mahsus mü· 
gece Paris varoşlarından Dahiliye nazırı Mac Dormcy, dürü Blumel'de bulunmaktadır. 
Clichy' de vukua gelen arhe· polis müdürü Langeron ve En son alman malumata 
delerde ikisi polis memuru Başvekilin kalemi mahsus şefi göre hadise şöyle olmuştur: 
olmak üzere 6 kişi ölmüş ve Blumel vak'a mahalline gel- Albay De La Roogue'un 
200 den fazla adam yaralan- mişlerdir. eski ateş salip cemiyeti men-
mıştır. Arbede bir sinemaya Paris, 17· ( A.A ) - Dün supları Clichy' deki !sinemada 
zorla girmek istiyen komünist· akşamki kargaşalıklar Clichy bir toplantı yapmışlardır. Po-
lerin bu hareketi yüzünden bclcdıye dairesi civarında çık· lis ciddi muhafaza tedbirleri 
çıkmıştır. mışdır. Saat 22,30 da karga- almış bulunuyordu. 

Sinemada Fransız Sosyal şal ık hala <le' anı etmekte idi. Komünistler tarafından top-
fırkası azası hususi bir top- Clichy belediye ıeısının larıan halk sinemanın önünde 
Jantı yapmıştı. Bunlar Claude muavini Havas Ajansına asgari ve civarında gittikçe büyümüş 
Farrerin La Batail,e isminde-r 50 kişinin yarandığını haber ve nihayet binlerce kişiyi bul-
ki Romanından alınma bir ve~miştir. muştur. Nümayişçiler sinema-
filmin gösterilmesinde hazır Vak'a mahalline g:den ya doğru yürümek istemişler-
bulunacaklardı. Havas Ajansının bir muharriri dir. Polis muhalefet göstermiş 

Tam saat 19 da Fransız bütün Cilchy halkının galeyan ve bunun üzerine hakiki bir 
Sosyal fırkası mensupları po- halinde bulunduğunu bildir- müsademe bnşlamıştır. Nüma-
iis memurlarının himayesinde miştir. Halk muht lıf gruplar yişçiler evvela yerlerden sökii-
sinema binasını terketnıişler- teşkil ederek vaziyeti harareti~ len kaldırım taşları ve ağaç· 
dir. Bu csnadn komünist münakaşa etmektedir. lar da dahil olmak üzere ele 
amele sinema önünde ve ci· içlerinde asker ve polis ne geçirirlerse polisin üzerine 
varında toplanmışl.:ırdı. Bun- kuvvetleri bulunan 100 kadar yağdırmıya başlamışlardır. ~ir 
!arın miktarı çok idi. Kendi· kamyon sinemanın ve beledi- az ı;onra <la komünistlerden 

"!erini zaptedecek ve sinemayı yenin yan sokaklımnda bek- biri bir el silah atmış ve bu· 
hadisesiz boşaltmak için bir mektedir. nu yüzlerce ve yüzlerce atış 

çok Cumhuriyet muhafız kıta- Nümayiş saat 19,45 e doğ- takib etmiştir. Polis de muka-
atmdan müfrezelcrle 500 po· ru Fransız Sosyal partisi aza· beleye başladığından hakiki 
lis memuru ve hususi 40 as· )arından bir kısmı sinemanın bir harp sahnesi hasıl olmuş· 

~keri polis müfrezesi çağırmak önüne geldiği zaman başla· tur. Derhal takviye kuvvetleri 
mecburiyeti hasıl olmuştur. mıştır. Başladığı andan itiba- gelmiş ve ancak sabaha karşı 
Ancak komünistler kaldırım ren kargaşalık pak şiddetli nümayişçilerin kurduğu 23 ba-
taşlarını sökmüşler ve bari- olmuş ve nümayişçileri tüfek rikad birer birer hücumla zap-
katlar vücude getirmişlerdir: dipçiklerile dağıtmağa teşeb- tedilmek suretile siikun temin 
Ve polislere .kaldırım taşları büs eden polislere halk taş-: edilebilmiştir. Nümayişçiler En-
il~·demi;--parçalan-vc --muh- lar ve şişeler atmağa başla- lrrnasyonali söyliyerek çekil-

- Bre hey efendim, 
seninle tanışalı elli yılı 

miştir. Bu nasıl olur? 

telif eşya atmağa başlamış- mıştır. Bu arada silah sesleri mişlerdir. 
ben 1 d ar ır. de işitilmiştir. Paris, 17 (Radyo) - Sos· 
geç- Süvari polis üç defa hücu- l'lk ı h b ı· ti l h" t · 1 a ınan a erlere nazaran ya ıs er a ey ıne ertıp o u-

ma kıyam etmiştir. Çok çetin asker ve polislerden l50 kişi nan nümayişler neticesinde 
- Doğrusunuz efendim 

amma, iflas ve ibtizal ile 
geçen bir ömrü, ben ömür 
olarak saymıy<ırum. Allah siz 
devletlilerime omur versin. 
Üç sene evvel bize fzmir'i 
ihsan buyurdunuz da borcu· 
muzu ödedik. Dinimiz ve ima
nımız dahi dürüst olalıdanberi 
üç senedir sayenizde muam
mer oluyoruz. Onu işaret et
mek için, üç yaşında olduğu
mu söyledim. 

Yani kısacası, lzmir mollası, 
şehirden temin ettiği varidatla 
büyük bir borcunu kapatmış; 
hazineye borcunu iki misli 
olarak vermeğe ve ayrıca 100 
bin kuruşluk hediye götürme
ğe muvaffak olmuş ... 

Kadifekale'ye tahsis edilen 
sahifelerde Evliya Çelebi, 
kendi adeti olarak bazı ef sa· 
neler nakleder ki, bunların 

içinde kaleyi bina eden kra· 
liçenin heykeline ve onun 
baktı!rı istikamette bir ağaca 
v bu ağaçtaki fevkaladeliğe 
aiddir .. Evliya Çelebi, efsane· 
lerle fazla uğraşmıştır. Bu ci· 
het malum olmakla beraber, 
fzmir'e taalluku itibarile, yarın 
o efsaneleri de anlatacağım. 

- Sena garın -

çarpışmalar olmuş ve bu es- k k yaralanmıştır. Clichy'nin so· üç yüz ır iki kişi yaralan· 
nada birçok silah atılmıştır. 

kaklarında hasta arabaları gi· mış, beş kişi ölmüştür. 
Bunun üzerine polis amiri da· y dip gelmektedir. aralılardan 38 kişinin ha-
ğılmadıkları takdirde üzerle-n -- - -Paris, 17 (A.A)-Clichy' del yatı tehlikededir. Yaralılardan rine ateş açılacağını ihtar et- .... 

;,uk~bula""ii"°k;r-gaşalık~SM5ı~d~t. yüzcllisi polistir. mc.:k üzere üç defa boru çal-
-ya;aı;ô~ı;;.-arasınd;.--Ba:~:- Nümayişin vukubuldugv u (Kli· 

dırmış bununla beraber komü- "' 
nistler arbedelerine devam kilin kalemi mahsus şefi Blu- şi) caddesi . baştan başa kan-

etmiştir. 

Dahiliye nazın B. Marx 
Dormy, polis müdürü B. Lan
geron ve B. Andi'c Blumel 
bu sırada vak'a mahalline gel
mişlerdir. B. Blumel'e iki kur
şun isabet etmiştir. 

Miktarı takriben 3000 kişi
ye baliğ olan komünistler ni
hayet cumhuriyet mııhafızları
nının süvari müfrezeleri tara
fından dağıtılmışlardır. 

Biraz sonra Clichy' de bir 
t akım hadiseler daha olmuştur. 

20 Komünist tevkif edilmiştir. 
İkisi zabıta memuru ve dördü 
nümayişçiler<len olmak üzere 
6 kişi ölmüştür. 

Paris, 17 (A.A) - Neşret

tiği bir tebliğ ile Fransız Sos
yal partisi dün vukubulan kar· 
gaşalığm komünistler tnrafın· 
dan tertip edilmiş bir komplo 
olduğunu söylemektedir. 

Tebliğde iddia edildiğine 
iÖr dün akşamki miting ale-

mel 'de bulunmaktadır. Blumel lar içindedir. Binaların duvar-
:hastaneyc nakledilmiştir. ları kurşunlardan delik deşik 

Saat 23, 13 te kargaşalık olmuş, camekanlar parçnlan-
bitmiş addedilebilecek bir va- mış ve mağazaların kapıları 
ziyete gelmiş idi. Zannedildi· kırılmıştır. 
ğine göre~nümayişçilerden bir Son gelen haberlere göre, 
kişi ölmüştür. Son alınan ha- Versay'da da kanlı nümayişler 
berlere nazarcın yaralıların olmuştur. 
miktarı yüzü bulmuştur. Nümayişleri protesto için 

Paris, 17 (A.A) - Dahiliye bugün 12 bin amele grev ilan 
Nazırı resmi bir tebliğ neş· etmiştir. Yaı ın, 24 saatlik 
rederek bütün Fransız'ları so- umumi bir grev ilan edileceği 
ğuk kanlılıklarını muhafazaya söyleniyor. 
davet etmiştir. Paris, 17 (Radyo)-Aksiyon 

Clichy'de vukubulan karga- Fransez gazetesi, Başbakan 
şalıklar hakkında yapılan tah· Bay Leon Slum'un istifaya 
kikat devam etmektedir. mecbur kalacağını yazıyor. 

Paris, 17 (A.A) - KomÜ· Paris, 17 (Radyo) - Kan-
nist partisinin naşiri efkarı lı hadiseler, bütün Fransa' da 
olan Humanite gazdesi Clichy derin akisler yapmıştır. 
de vukubulan kargaşalıklar Kabine, saat 17,30 da top· 
hakkında uzun tafsilat verı .ek- lanmış ve Dahiliye Nazırı, 
tcdir. Bu gazete büyük punllu hadise hakkındaki tahkikatın 
harfleri~ şu;haşlıkları basmıştır: neticesini bildirmiştir. 

Feci ve kanlı tahrikat, halk Dahilıye .Nazırı, dahn va· 
al yhinde bir komple, polisi him "ekayiin öniine geçilmesi 

• 
lngiltere 

Bütün hava kuv. 
vetlerini ~müdaf a

aya hasretti 
Londra, 16 (A.A) - Milli 

müdafaa bakam lnskip avaın 
kamarasında hava bütçesi 
münasebetile:yaptığı beyanatta, 
hava silahlarının sivil halkı 
bom bardı manda kullanılmasına 
katiyen muhalif olduğunu söy
lemiş ve lngilterenin bütün 
gayretlerini bilhassa hava 
hücumlarına karşı müdafa·' 
aya hasrettiğini ve bu müda
faayı kabil olduğu kadar mü· 
essir kılm'aya çalıştığını söy
lemiştir. 

Nazır hava hücumları teh
likesinin bazı mehafil ve ga
zetelerin inandırmaya çalıştık
ları gibi pek yakın olmadığını 
da ayrıca haydetmiştir. 

Petrol kuyuları 
Londra, 17 (A.A) - İngi

liz - f ran petrol şirketi ıle Irak 
petrol kumpanyasının başkam 
Sir John Cadmad Trimidad
daki Port Of Spain petrol 
kuyularının son zamanlarda 
derin tetkikata mevzu teşkil 
ettiğini ve belki de henüz en 
zenğin damarlara varılmadığını 
bildirmiş ve petrol membaları 
sayesinde bu Jngiliz müstem
lekesi limanının birinci dere
cede bir Str• .. jik ehemmiyet 
kazanacağını lngiltere'nin 
Trinidad' da biıtün imparator
luk için bir deniz ve hava 
üssü yapmasr mümkün olaca
ğını ilave eylemiştir. 

Mütekabil 
manevralar .. 

Kahire, 17 (A.A) - ltalyan 
Filosu Libya açıklarında ma
nevra yaparken Mısır ve İngi
liz kıtaları da Helua'nın ce
nubu şarkisinde çölde birlikte 
rnAnevrnlar icra etmektedirler. 

Habeıistanda altın 
ve platin 

Adis-Ababa, 17 (Radyo) -
Altın ve platin toplanmağa 

başlanmıştır. Altın sahalarından 
toplanmış olan 100 kilo altın 
ve 15 kilo platin Banka Di· 
talyaya getirilmiştir. 
.. ......... i .......... . 

için mitinglerle içtimalann 
derhal menini tavsiye etmiş 

ve bunun için bir kararname 
istemiştir. 

Hiikfimet, şiddetli tedbirler 
almıştır. 

Paris, 17 (Radyo) - Baş· 
bakan Bay Leon Blum, amele 
sendikaları başkanı Bay Leon 
Juar ile komünistler partisi 
lideri Bay Toresi nezdine da
vet etmiş ve konuşmuştur. 

Paris, 17 (Radyo) - Ko
münistler lideri Bay Tores ile 
genci sekreteri Bay (Doklo) 
nun imzalarını taşıyan bir 
tebliğ intişar etmiştir. 

Bu tebliğde, hükumetin pro
testo edildiği ve kanlı hadise
lerin, polisin müsamahasından 
ileri geldiği iddia olunmakta, 
zabıta kuvvetlerinin, muhalif· 
feri teşvik ve bunlara yardım 
ettiği ileri sürülmektedir. 

Bu tebliğ, hükumet ıneha
fili nezdinde yersiz telakki 
edilmiş ve çok fena bir tesir 
uyandırmıştır. 

Paris, 17 (Radyo) - Son 
hadiselerden bahseden Huu a
nite gazetesi, bir başmakale· 
sinde (Ateş açmak emrini kinı 
verdi?) diye sormakta ve bu 
emri verenin mes'ul tutulmasını 
istemektedir. Son haberlere 
göre ikisi polis olmak üzere 
altı kişi ölmüştür. 



Hodhinlili 

Avrupada cereyan eden ha
diselere karşı kayıtsız kalmı
Yan b;r kimse, bugün vukua 
gelmekte olan sosyal oluşun 
ehemiyetini inkar edemez. 

Eski Avrupa, şüphesiz ek
siksiz olmıyan, fakat çok sağ
lam ve insani esaslara sahip 
bir medeniyet kurmak imka
nını ona vermiş olan Latin 
strüktürünü terkediyor görün
nıektedir. 

Misafirimiz, başvekilimizle Dr. bay Tevfik Rüşdü 
Aras'ı ziyaret ederek konuşmuştur 

- .Başı 1 inci sahifede • 
yet direktörü tarafından kar
şılanmışlardır. 

Romanya, dış işleri bakanı 
müteakıben yanında refikaları 
ve dış işleri bakar.ımız olduğu 

ğu halde kendilerine selam 
resmini ifa etmeKle bulunan 
askeri kıtayı teftiş etmiştir. 

Bu esnada muzıka Romen 
ve Türk milli marşlarını çal
makta idi. 

de olarak Ankara'ya gelmiş
lerdir. 

İki dost memleket clış işleri 
bakanlarının karşılaşmaları 
çok samimi olmuş ve Bayan 
Antonesko'ya dış işleri baka
nı B. Tevfik Rüştü Aras tara
fından bir huket verilmiştır. 

Ankara, 17 (Hususi) - Ro· 
manya Hariciye nazırı Bay 
Antonesko, bugün şehrimize 
gelmiş ve istasyonda, Hariciye 
Vekili Bay Tevfik Rüşdü Aras, 

Romanya'nın Ankara sefiri 
ve daha birçok zevat tarafın
dan merasimle karşılanmıştır. 

Dost ve müttefik devlet 
Hariciye nazırı, Başvrkalet 
dairesinr. giderek Başvekilimiz 
ismet lnönü'nü ve müteakıben 
de Hariciye Vekilimiz Bay 
Tevfik Rüşdü Aras'ı ziyaret 
etmiştir. 

Başvekilimiz ve Hariciye 
Vekilimiz Bay Antonesko'ya 
iadei ziyaret ettiler. Misafirlerimiz ikametlerine 

hususi daireler ayrılmış bulu
nan Ankar.1palasa gitmek üzere 
istasyondan ayrılırlarken istas
yonun iç ve dışında bulun
makta olan kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından alkışlanmış· 

!ardır. 

====~======-------------------

Romauya'nm Ankara elçisi 
B. Telemague, Bükreş elçimiz 
B. Suphi Tanrıöver ve refi
kası, Romanya Dış işleri ba
kanlığı siyasi işler gene\ di
rektörü B. Crstzeane ve hu
susi kalem şefi B. leamid de 
muhterem misafirin refakatin-

Macar' la r 
Yugoslav' lara misafirper

verlik gösteriyorlar .. 
Belgrad, 17 (Radyo) - Yu

goslavya-Macaristan münase
batınm bir yaklaşma ve mü· 
tekabil anlaşmıya doğru tema
yül gösterdiği siyasi mahfel-
lerde kuvvetle söyleniyor. 

Macaristan' da seyahat eden 
bc..zı Yugoslav'lar orada Ma
car' lardan fevkalade kolaylık 
ve misafirperverlik görmüş· 
lerdir. 

Mısır tahvilatı 
Elli bin frank kimlere 

dUştU 
Kahire, 17 ( Radyo ) -

Yüzde üç faizli Mısır kredi 
fonsiye tahvilatmdan 1903 
tarihli ve 603,387 numaralı 

tahvile ellibin franklık ikra· 
miye isabet etmiştir. 

Kahire, l 7 (A.A) - Yüzde 
3 faizli ve ikramiyeli Mısır 
kredi fonsiye tahvillerinin bu 
seferki çekilişinde 1903 senesi 
tahvillerinden 603,387 numara 
50,000, 1911 senesi tahville
rinden 214,074 numara 50,000 
frank ikı amiye kazanmışlardır. 

Dolandırıcıhk 
Keçeciler' de Leblebici ha· 

nında sabıkalılardan Ahmed 
oğlu Osman, bir takım halkı 
başına toplıyarak 40 para mu
kabilinde numara kağıdı çek
tirmek suretile halkı dolandır· 
dığı görülerek yakalanmıştır. _________ ,_ 

lzmir Birinci icra iflas me-
murluğundan: 801 

Jzmir Çiviciler 9 numarada 
J. M. Taranto'nun iflasına mah· 
kemece karar verildiği icra 
iflas kanununun 166 ıncı mad· 
desine tevfikan ilan olunur. 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

"'~ .-..;.,.. - " - . ·. . • Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü

zel manzaralı kullanışlı kirası 

elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dakika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so· 

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

Acele satılık 
değirmen 

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

lzmir'de Kestane paza
zarında 22 n•1marada ma
kineci ve tornacı Raşid us-
taya müracaat. 
22İlazammmısm ......... 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 

• 

Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 

Nihad bey caddesi No. _20 
. r ç-..: . V:" • " ... ~ • , '· •• • • 'l" . .~·· !l;t•• •. 

. - .,_ ..... '~ l ; ... :r .• . .. ' . 

lzmir birinci icra Memur· 

luğundan: 

4-2·937 Tarih ve 7136 sa

yılı Anadolu gazetesinin 7 in

ci sahifesinin 3 ücü sülünün

da 17-3-937 tarihinde Emlak 

bankasına olan ipotek borcu 
için satılacağı ilan edilen gay· 

ri menkulün satışı borçlu Zeh

raya tebliğat yapılaınadığt 

için 30·3·937 salı giinü saat 
11 tarihine tehir edildiği ilan 
olunur. H. iş. 1101 

• 
En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak - Emirler 
çarşısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

;t. nde bulunur. 
Mimar Kemalettin caddesinde f AHRI KANDEMİ~~uLU • Ullll flllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllU 
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kas= - c z, taz ve tenıiz A aç 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

THE ELLERMAN LINES L TD. H©ımdlö Nü~lfiı~t Ç©ıuııça1r _ 
"LESBIAN,, vapuru 19 -

martta LONDRA, HULL ve s E h • -
ANVERS'ten gelip yük çıka- at eza an esı-
racak ve ayni z<'manda LON-
DRA ve HULL için yük ala· _ -

ca~~RODNO va uru 8 ni-
1
- D e bulunur. -

san d 8 L O N D RA, p H U LL ve \ • 111111111111111111111111111111111111111 111111 1111111111 111 111111 111 il 1111 111 111111111111 il il 1111 111 1 111 il lll l l lll il 1111111111111111111111111111111 1111111111 • 

senelerden beri 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir . 

ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

"OPORTO" vapuru lima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 
ŞVANSEA'dan yükünü tah· 
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 5 1 

nisanda LIVERPOOL ve SV A 1 
NSEA' dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT" vapuru ni~ 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. ---:llll--1--·--· · Fratelli Sperco: 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

SiS "HERCULES,, vapuru 
15 marta · doğru bekleniyor, 
yükünü tahliyeden sonra BUR 
GAS VARNA ve KÖSTEN
CE limanlarına hareket edecek 

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

SVENSKA ORIENT 
LINİEN KUMPANYASI 
SiS "ISA,, vapuru 15 mart· 

ta gelip HAMBURG GDY
NIA ve ISKANDINAVYA li
manları için yük alacaktır. 

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

TERDAM, HAMBURG, ve 
SKANDINA VIA limanlarına 
yüklecektir. ---
SERVİCE MARİTIME RO-

UMAl N KUMPANYASI 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

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

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

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

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 41421422112663 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elham"a Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

-
e ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
G. M. B. H. 
HAMBURG 

"ANGORA" vapuru 30 
martta bekleniliyor. ROTTER 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları içra yük kabul 
edecektir. 

AMERICAN EXPORT LJ
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

" EXfRIA " vapuru 22 
marta doğru bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI S[Y
RI SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 19 
nwrtta FIRE'den NEVYORK'a 
harc..· kı t e<lecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
26 martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapurJ 9 
nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PiRE - NEVYOxK 18 gündür. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda bekleniliyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanları için yük ala· 

Ne· 
/ 

• • 
S P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - De her tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 10000 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 3 Nisan 937 cumartesi günü saat 11 de An· 

kara M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - llk teminatı 2550 liradır. 
4 - Şartnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 

o JI ıu u•' 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 18 23 27 31 788 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

caktır. 
JOHNSTON WARREN 

LINIES LTD. LIVERPOOL 
"AVIEMORE,, vapuru 21 

martta bekleniliyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların· 
dan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
GALATZ ve SOULINA, li
manlarına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE OSLO 

"SARDINIA,, motörü 20 
martta bekleniliyor. PiRE, IS
KENDERİYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük ala· 
caktır. 

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

..... - .. ı:;z~~ .......... 

Kırkağaç 

Bakır köyünde 
Pehlivan güreşi 
Kırkağaç'ın Bakır köyünde 

hayır işleri için 21/ Mart 1937 
Pazar günü muhitte tanılan 

biiyük pehlivanların iştirakile 
güreş yapılacaktır. 

Güreşe İştirak edecek peh· 
livanlara aşağıda yazılı müka
fatlar verilecektir: 

\ 
- " 

"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"GRİGORIOS,, 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-

1 - Tayyare alay ihtiyacı için (12200) metre bez açık ek· 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı (4178) lira (50) kurui 
olup ilk teminatı (313) lira (39) kuruştur. 

3 - ihalesi 30 Mart 937 Salı günü saat 11 de Mst. Mv. 
sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da iö· 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmağla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 iincü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
katarla birlikte teminat makbuzlarını ihale soatındaao 

bir saat eve! komisyona vermeleri. 14 18 23 28 757 

lzmiır Va 
de : 

ıflar dire törlüğün-

Vakfı No. Cinsi Mc. vkii LirB 
Miilhak kırım mescidi 2161222 Arsa Kara kapı caddesi 250 

., Aziziye camii 29 Ev Kınm sokağı 200 
,, 11 ,, 28132 Ev Gülizar sokağı 150 
,, .. ,, 35 Arsa Kırım sokağı 50 

VERS limanları için yük ala- ,, .. ,, 33 Ev ,, .. 150 
caktır. Mazbut Bezimalern 4 Ev Sürmeli sokak 800 

PHELPS LINE " " 41 Kahve " " 300 
.. Kılcı mescit 84186 Ev dükkan Damlacık yokuşu 1400 

PHELPS BROS & CO INC. 400 ,, ,, ,, 13 Ev Samancı S. 
NEV-YORK E s s 500 ,, ,, ., 15 v amancı . 

11BRETAGNE,, vapuru 31 Yukarda yazılı akaratın mülkiyeti peşin para ile açık artııS 
martta beklenilmekte NEV- maya çıkarılmıştır. ihalesi 814/937 perşembe günü saat 1 
YORK limanı için yük ala· dedir. İsteklilerin Vakıflar direktörlüğiine müracaatları ilafl 
caktır. olunur. 18 23 28 8 805 ~ 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 Jstanbul Defterdarlığından: 
nisan beklenilmekte NEV· ı.ı 

Keşif bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret bulunan koC 
YORK limanı için yük ala· S k. d k" · f k kolll Mustafapaşada ulu manastır mev ıin e es ı ıt aiye ara 
caktır. elyevm samatya maliye şubesi olarak kullanılan bina arS851 

Vapurların isimleri, gelme üzerinde yeniden yapılacak maliye şubesi binası inşaat ve te· 
Lira tarihleri ve navlun tarifeleri sisatı işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • 

Başa 70 hakkında bir taahhüde girişi· Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel özel ve fenfl~ 
Başaltı 40 lem ez. şartnameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer eVfB ~ 
Orta 25 Birinci kordonda cıUMDAL., yüzkuruş mukabilinde verilm ektedir. isteklilerin 1715 liral~ 
Küçük orta 10 UMUMi DENiZ ACENTA- teminat mektuplarile teklifnamelerini ve en az on beş b•;. 
Deste 5 LiGi LTD. vapuru acentalı· liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden ; 7 
Yekun 150 ğına müracaat edilmesi rica mış olduğu Müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını 2913!.9 de 
Hayırsever halkın bu hayır olunur. Pazartesi günü saat on üçe kadar Milli Emlak Müdürlüğufl1 r 

işlerine mahsus güreşe iştirak- Riz binasında No. 166 toplanan komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarf ;9 
lan rica olunur. Telefon : 3171 açılırken Komisyonda hazır bulunmaları. 14 18 22 26 7 

P 
Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir.-O kadar zararsızdır hi gebelere, kalp, bob· 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


