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Belediye seçiminde onsekiz 
kişi tevkif edilmiştir 

ispanya meselesinin, umumi bir harbe se
beb olması ihtimalinden korkulmaktadır 

Fransızlar, ispanya sınırla .. 
rına asker yığıyorlar 

. . -----~~~-

ltalya, ispanyaya yeniden asker gönderirse, Fran-
__ s_a_k_!ndi başına mani olmağa çalışacaktır 
Belgrad itilafı 

İta~ya lJariciyc Nazın Kont 
Cianonun Ildgrad seyahati kendi
ıinden şimdilik beklenebilecek en 
Lüyiik neticeyi verdi. Umumi lıarh· 
denberi biribirioe yan gözle bak
mak.tan hali kalmayan iki hükı1- ' 
ınet arasında bir dostluk muahe
desi imzalandı. 

Sulhu samimiyetle sevenler bu 
hıdiseden ancak memnun olabi
lirler. 

askerleri 

B. Stalin 
Mühim bir 

Pa ris, 29 
(Iladyo) - Tas 
Ajansı; B. Sta
linio, son hAdi· 
seler hakkında 
merkezi icra ko· 
miteıine vermiş 

oldu~• raporu 
neşretmektedir . 

rapor verdi. 

Bu rapora göre, 
.Ru@yanın bazı B. Stalin 
yerlerinde hük6met aleyhine çalı-
şan ve ecnebi memleketler nam 
ve hesabına casusluk eden eshaşla 

bir fikirde bulunan kimseler; mah· 
kemeye verilmişler ve lı:endi itiraf. 
larile sabit olan cüriimleri derece. 
sinde cezalara çarptınlmışlardır. 

,_ ..... ····--··=···=··=··=··=··=··=··:1111~"7"·~-~~~ ... - .. 

i~j K~n! Ciano perşemb 
i~ı gunu Ankaraya geliyo 
ı.c ı· l h -

1 
!il ta ;yan arp gemilerinin boğazlara 
f:l serbestçe geçmeleri hakkında ltaly 
r:ı ile bir mukavele imzalanacak 
.:~ Belgrad, 29 (Radyo) - Sofgada bir gazete 
~!j Y?zdığın? ~~re, ltalga Hari~ige Nazırı Aont Cia 
;:, nısanın ıkısınde Ankarayı zıgaret edecek ve dönü 
~;~ So/ga~a uğrıgarak Bulgar hükumet erkanı ile gö 
ı.f şecektır. 
~;i Kont Cianonun bu seyahatinde Ankara lıük'IJm 
f:J ile bir ademi tecavüz misakı akdedi/, cek op, /tal 
~l lıarp gemilerinin boğazlardan serbest müruru hakkı 
~j da bir mukavele imza edilecektir. 
,.:-.. :---:.--z-:.:-:.:-x-=--:~-z-::::--z.. .............. . 

Tuna anlaşnia·~ıa~r~ı ·::.:..=·ta~--d~·İ 
mi uğramıyacak? 

Bay Milan Hodza - Bay Şuş 
mülakatı etrafında mülahaza 

B. Stalin, raporunun neticesin
de. Ruıyanın bir taraftan dııbilt 

ink.i~f için çalııtığı ve ayni zaman
da dünya siya~tini ehemmiyetle 
takibettiği bir zamanda Rusya hak
.landa hainane fikirler besliyenle· 
rin fırsattan istifade ederek bir 
takım cinayetler dahi ika eyledik· 
lerini zikretmekte ve bu hususta 
müsamaha gösteren Rus memurla. 
nndan bazı kimıelerin de cezalan-
dınldığını ilive eylf'dikten sonra Viyana, 28 (A. A.) -

Yugoslavya-İtalya hududu Av
rupamn en hassas noktası idi. 
Umomt harbden ikisi de ayni züm
re içinde galib çıkmış olan bu iki 
hilkdmet Avusturya mirasının tarzı 
taksiminden hiç memnun kalma· 
ınııtı. ltelya Yugoslavya toprakla· 
rında kalan D11lmaçya arazisini 
kendi milli hududlan arasında gör
lbek istiyor, miistakil bir şehir 

halinde bırakılmış olan J.'iume şeh· 
rioin kendiıine aid olman lizım 
geleceğini ileri eilrilyor ve nihayet 
kendisini Avostorya imparatorluğu· 

Fransız 
Paris, 29 (A.A.) - Peıit Jour

nal gazctcai yazıyor: 
rarlarına riayet hususundııki 
niyetini bildirdi. 

ıunlan kaydetmektedir: Hodza Başvekil Bay Şuş 
kat'i "Biz, ne derece kuvvetli olur· yapmış olduğu ziyaretin ö 

•uıı tabii varisi telakki l'ltiği i~in hu 
imparatorluğun Bal.kanlar üzerinde 
git~ nüfus politi.kaanı da be
~msemeze _sillı~ı,ordu. 

Vakıa bir aralık faıistler ikti-
dar mevkiine gelmeden evel ken· 
diaini balyanın yanlız milli şairi 
de&il, ayni umanda milli kahra· 
lbam da kabul ettirmek iddiaeında 
olan Danonçiyo bir gönüllü miif
resennin bapna geçerek Fiumeyi 
iıtilli ve İtalyaya ilhak etmişti. Fa
ltnt İtalya kendisini bununla da 
tatmin edilmiş telikki etmiyor, bü· 
tiin Adriyatik sahillerine rakibeiz 
bir tekilde hakim olmak iatiyordo. 

Diğer taraf tan Yugoalavyada 
da vaziyet bOsbilUin bqka idi. 
Avuetarya·Macaristan imparatorluğu 
araziainden mühim bir kısmım 

nıilU topraklanna zaoımetmi~ olan 
ha hillr.l1met de kendisini hu sı· 

"Delbos siyıısetinio münekkid· 
lcri dış bakanın f ugilterc ve Alman
} a büyük ( lçileri önünde bütün 
ııoğukkanlılığıoı kaybederek tasaY· 
vur edilebilecek en uygunsuz sözleri 
söylediğini ve bunun felaketli ne· 
tlceler doğurabileceğini bildirmek
ten hali kalmadılar. Halbuki B. 
DelLosun istediği oldu. Londra bü
kfımeti Paris hükumetlle olan tc· 
uniidünfi bir kere daha teyid etti. 
y,. .ı;llı;uıı m\ıaau .. 1ı:; :n.vwu .. , ~ .. -

İngiliz kabinesinin bu lıaıtı 
hareketi k:1rş1sında Roma daha az 
yüksek perdeden konuştu. Ve B. 
Grandinin biraz fazla şiddetli olan 
beyanatı hakkında Londraya yaııo· 
tıncı izahat verdi. 

B. Delbosun Sir Klarlda görı1ş
meeinden sonra komite meselenin 
aldığı şekilden haf ffçe endiıeye 

düşen B. l\fussolini Londraya yatış· 
bncı bir cevab verdi . ., 

"''"'1.4 \I' ~ı,._, .ı'4Alf,1'-_."'-

Hatayda Türklük daima 
h8kim kalacaktır 

aak c.lalım, düamaoın zayıf bulun- den sonra uzun müddet 
doğu kanaatini beslememeliyiz. Zira 
bi& ilerledikçe, dilşmanlanmmn da vam etmiş olduğu öğre 
ona güre çotalacağını nazarı itibara miştir. 
almalı ve daima müteyakkız olma- Dün akşam istihbar edi 
lıyız. Bu sebeble Rus milleti, dai- ğine göre, iki devlet ad 
ma yekvücud ve hazır bulun· siyasi ufku etraflıca göz 
malıdır. ------ geçirmişlerdir. Diğer taraf 
idari müsteşarlar iyi malumat almakta olan 

hafil bu ziyaretin merkezi 
Umumi kltip unvamnı rupa ile Balkanlardaki di 

ahyor. . - , · ----- , ffif\11iufatl~w·~oai"'ntnt= 1otr-zı 
Siyasi müsteşarlar tayin edil· 6 • 
meden evel Vekiletlcrde vazife ret olmadığım, çünkü bu zi 
gören idari müsteşarlar, bun· rctin bir aydanberi mutasa 
dan sonra umumi katip unvanı olduğunu beyan etmektedir 
altında vazife göreceklerdir. Bay MiUn Rodza - Sonu 4 ncü sahifede 
~ ................................................................................................................................................. ... 

Alevilik vesaire gibi mezheb;eri ortaya Anadolunan "Türkçe konuşma",-davası iyi bir eser daha ver 

çıkaranlar ikilik yaratmakA:istiyenlerdir ı • h ı d T •• k 
lstanbul, 29 (Hususi) - Hatay cemiyeti, bugün senelik zmır av r a arın a ur ç 

kongresini akdetmiş ve Hatayda Alevilik vesaire gibi birtakım 
mezbeblcr ihdas ederek Hatay halkı arasında ikilik yaratmak • • t h •• t ld 
istiye~le~in .. ~~~cut ~lduğu~u tebarüz ettirerek, bunl~rın, Ha· ıçın eza ura yapı 1 
tayın ıstıklalım ıstemıyen hırla· - Sonıı 6 ıncı sahıfede - ·-·--

KaratG1taki Mııstn1l ibadetlıanesi 
cemaat halinde yaşamalar 
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.. Sayfa 2 

Davacıyım! .. 
K. ô. 

~ir Alidi e: 
f;talyad<ı biz AmerikıoJı ~ :kızını (Opera} )'• bırakıyor. Kendisi de 

.wunı,ın bitcccğj .aaati hesablıyarak bir t·ı.ı.inoya gidih oturııyor. Fakat 
~özü, d~vardşki saottedir. ızını almak i~in tam , ... ktiodc knlkıb opP· 
raya gidi1or. Bir de bakıyor ki oyun çoktan bitmiı, kızı da meydand 1 

fOk. Sabahlara kadar devam eden ara,tırmalardao ıoora, dil · bilmiyen 
~,ımı • belki de casmıtur, diye. bir ( karabiııyer) daire•lnde mevkuf 

J,ulayor, . . . 
Ameıikalı bu muameleyi ~iddetle protesto edıyor. Karıabınyor daı· 

,e.ei, hekaızhğ.ın eebebJerini eraıtırmak lillumunn hissediyor. Yapılan 

ıetki.kat neticcsiode, gazinodaki saatin yanlı§ olduğu , bizzat gazinocu 
ıarafıodan müşterilere, vaktin erken olduğu fikrini vermek için kıı,.den 
geri ahodıgı anlavıhyor. Ye muhakeme neticesi, gazinonun ıahibi, mühim 
bir ııaluH ccıaya mabkdm oluyor. 

Bu bidiıe, yanht bir 111tin yelkovaoı baıkalarına zarar verdiği an· 
da, yükaek Lir cemiyetin vicdanında lleı veriyor! .. 

İkinci hadise: 
Pazar gilnil eaat yedide kordona işliyen 431 nuoıaralı otobılse bin· 

dim , Tam oturacağım 11ırada kenardaki çivilerden biri caketimi yırttı. 
İNbct ki vücuduma batmadı. Tetaooz ıırıngalanna mabkt1m olmak-

tan kurtulmuştum • 
Fakat " mal canın yongasıdır,, derler. Caketimin bu hali, yavaı 

yavaı ıioirlerime- dokuomu~to. Beni heı dakika eve], evime ıetirmek 

için bindiğim bir nakil vaeıtosı, çivilerile mü,terilerine :ıarar vermeğe 

hakkı var mıdır? .• Bu çivili otobüs, iğneli beoikten daha korkunç de
lil midir? •• Ve biz atlı traaıvaylan, hazan caoımın tehlikeye koymak, 
basan elbi1elerim:ı.i parçalatmalr.. için mi kaldırdık?. • Yeniıini yapamı· 
yacağımı:ıı bir iote, eskisini kaldıvermekte neden bu kadar acele etmiou? .. 

Yo)ancı gazinoeuyu dava eden Amerikalı gibi ben de çivili otobü· 
ıön sahibinden ( tekrar ediyorum , numarası 431 dir) dua et.em hak 
kaHnma:ı mıyım ? .. 

Cehalet rekoru 
Vakıa, her memlekette bü

yük mektcbler görüp te cehalet 
deryasında botulanlar çoktur. 
Fakat Amerikadaki cehalet 

'Cehalet rekôrunu kıran, şu 
veya bu üniversite talebesinden 
değil, fak at gaıetecilik unı· 
varsitesi talebesinden bir mu· 
harrir ve gazeteci namzedidir. 
Bu genç, son bir imtihanda 
Adis-Ababayı Fasın merkeıi, 
Bay Edeni eski bir gemi kap
tanı, Bay Litvinofu Bulgar 
kralı, İngiltere birinci bahriye 
lordu Samuel Hoarı da Fran
sız amiralı olarak göstermiştir( 

Buna zekavet dc-ğil, kcra· 
met derler doğrusu! 

Nefer mareşal! 
Merkezi Avrupada Lihstanş· 

teyn adlı küçük bir prenslik 
vardır; bu prenslik ordusunun 
95 inci senesini tesid edecek· 
tir! Fakat bu hükumet ordu
sunu küçültmek mecburiyetini 
hissetmiş ve bugün prensliğin 
ordusu yalnız bir kişiden iba
ret kalmıştır. Ve bu bir kişi 
de bizzat mareşal Jojef Kie
berdir. 

olduğu halde hiçbir Bayan 
saçlannı ebedi olarak bir 
renkte görmek istememekte· 
dirler. 

Ôyle ya, her gün renk de-

ve bir ;enge 
0

bel bağlamiı;ı -
ilk lngiliz krah 

Altıncı Corcun taç giyme 
merasiminin yaklaştığı şu sı
rada bazı yabancı gazetelerde 
ilk f ngiliz kralının kim olduğu 
suali sorulmağa başlamıştır. f n· 
gilizlere göre ilk lngiliz kralı, 
a27 de yedi küçük Britanya 
hükumetini bir araya toplıyan 
V enelcs hükümdarı Engberttir 
ve ilk İngiliz hükumetinin is
mi de "Yedi Saksonya hüku· 
meti" dir. 
~~~~~-.... ~--,---,-~~-

Bay Cemal Ziya 
Geldi ve vazifesine başladı 

Şehrimiz Türkofis müdürlü· 
ğüne tayin edilmiş olan bay 
Cemal Ziya, Pazar günü İz
mir vapurile İstanbuldan şeh
rimize gelmiş ve dün vazife· 
sine başlamıştır. 

Bay Cemal Ziya, Ankarada 
bulunduğu müddetce uzum 
standardizasyonu hakkında 
hazırlanan nizamname i)e meş· 
s;rul olmuştur. 

Bay Hidayet Erkan 
Açıksöz refikimizin muhar· 

rirlerinden Bay Hidayet Erkan 
şehrimize gelmiştir. 

Bu mareşal, prensliğin or· 
dusunun kuvvetli - yani 25 
ne{erden ibaret- olduğu za
manlarda ve 1866 Prusya· 
Avusturya harbinde hazır bu
lunmuş ve Avusturyalılar le
hine harhetmi~tir. Bismark 
musalaha mu~avelesinde bu 
prensliği unutmuş olduğun
dan prenslik hala Af manyaya 
muharip vaziyettedir! 

r ' 

Gençlik dUşkünlerine 
mUjde 

Ondüle saç modası bütün 
hızı ile yürümektedir; şimdi 
Permanan ondüle modadır. 
Fakat bir de permanan saç 
boyası keşfedilmiş ve çok ça
buk gençlik düşkünleri mo
dası olmu§turf 

Bu yeni moda, yalnız ka· 
dınlar tarafından kabul edil· 
ınemektedir. Çünkü bqta 
,_,w. ..... kart .. ,.. .. 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Yıldızlar bugün insanlara mü
kemmel ve en uygun bir tica.ret 
Te iş fırtatı baıırlamıttır. Bugün 
yapılacak işlerin yüıde doksanı 

muvaf fakı)et temin edecektir. 
Ayni oelı.ilde •ok Te kalh itlerin· 
de Je mınaffaluyet beklemek 
mümkün olacakbr • .Maamafih, ba· 
.u de~ikodalu aile ouklannda 
bazı ıuitefehhilmler 91karacaktır. 

Bugan do&acak 9ocaldar ace· 
led ve biraz ihtiyat11z olacaklar, 
fakat bu hal onlann hayatta İ)i 
mevki almalarına mani te§kil 
etmiy.eekrir. 

ANADOLU 36/3/937~ 

Kültür 
miisteşarı 

Dün tetkikler yaptı. 
Şehrimizde bulunan Kültür 

Bakanlığı müsteşarı Bay Rıd· 
van Nafiz Edgüer, dün bera· 
berinde Kültür direktörü Bay 
Ali Rıza olduğu halde Kızıl
çul1uda eski Amerikan Kolleje 
gitmiş, bütün binaları ve ara· 
zıyı tetkik etmiş, saatlerce 
orada meş2ul olmuştur. Kol
lejde tesis edilecek köy öğret· 
men enstitüsü hazırlıkları bu 
tetkikler neticesind'e tesbit olu
nacakhr. Müsteşar, dün Buca 
orta okuluna da giderek tef
tişte bulunmuştur. 

fktısad Vekaleti, yaş üzüm 
ihracatı için tetkikatını neti· 
celendirmiş ve bu işin bu sene 
tahakkuk ettirilmesini karar
laştırmıştır. 

•• 

yakında mütcahhidlere 
edilecektir. 

y 

ıt afı 
- Başı 1 inci sahi/ede -

1~i komşu de,Icti iki mu• 
h11S1ın zümreye atmıe olan bu va· 
"yet onlnnn dnbili siyasetlerinde 

• de tesiıini göstermekten hali kal· 
mıyordu. Kendi memleketlerini Yu· 
goslavyn milli \'abdctinden ayırmalı,; 

iddiasını güden bir kısım Hırvat 
müfritlerinin İtalya topraklannda 
istedikleri gibi çnLşmak imkanını 

Lulduklnrı nasıl bir hakikatse bil· 
farz Ifalıe~ seferi esnaSlntla kıp 

ihale 

r metli canlarını tehlikeye ntmnk is· 
ter 1'ycn bir kısım İtalyanlann dQ 
Yugoslav)& toprakfonnı en müsaid 
bir melce telakki çttikleri öyleco 
bir hakikattir. Yaş üzüm üzüm ve incirin 

iç ve dış piyasalara gönderil- Bu hal Avrupanın bu nokta• 
sında daimi hir huzursuzluk, mü· 
temadi bir endişe membaı teşkil 

cdi)or, Avrupayı ateşe verecek ilk 
kı\'ılaımın buradan çıkacağı zeba. 
bını uyandırıyordu. 

mesini ve satışını üzüm kuru· 
mu idare edecektir. Kurum, 

yaş ve kuı u Ege mıntakası 

mahsullerini satmak için şim-

dilik yalnız Ankarada bir satış 
yeri açmağı da düşünmektedir. 

Frnnsızl:ırın I..ııvol kabinesi 

V. U. meclisinde 

Haber aldığımıza göre, yaş 
uzum ve sebze ihracatı işi 

Sümerbankm da iştirakile ku
rulacak bir şirket tarafından 
yapılacaktır. Yaş uzum ve 
sebzenin ayni zamanda mem
leket dahilinde de istihlaki 
ıçm çalışılacaktır. Muhtelif 
yerlerde kurulması kararlaştı· 
rılan soğuk hava tertibatını 
havi depoların projeleri hazır
lanmıştır. 50-150 ton mal İs· 
tiap edebilecek şekilde yapı

lacak olan bu depoların inşası 

Elma ihracatı işlerile de, Jş 
ve Ziraat bankalarının kurmak 

üzere bulundukları bir şirket 
iştigal edecektir. Ancak bu 

l 935 do ltnl) a ile bir itilfif akdino 
muvaf fok olduktan sonra vaziyette 
) a\'ai yava~ snlah iiuıidleri belir· 
m )C ha laclı. İtalyan Başvekili 
geçen sene (l\liluno) da irad ettiği 

bir nutuk ile mf'şbur bir jest ola· 
rnk "Yugoslav)r ;a elini uzattı.,. 

Bunu Yugoslavya Başvekilinin mü· 
saicl bir lıavıı )aratan bir nutku 
ıakibctti. Ve nihayet Yugo Ja,·ya 
llıılkııu nntanlJ içinde eiyasctine ta• 

--······ İdare büdcesi kabul , 
edildi 

Vilayet Umumi Meclisi, dün 
saat 15 de Vali:Bay Fazlı Gü
leçin riyasetinde toplanmıştır. 
Bu evrak arasında beş yıllık 
kültür programı da okunmuş, 
kültür ve ihtisas encümenle
rine havale edilmiştir. Bundan 
sonra idare büdçesinin müza· 
keresine geçildi. Vilayet hu· 
susi muhasebe memurlarının 
maaşı hakkındaki madde okun
du, memur miktarı yetmedi· 
ğinden kadroya birkaç memur 
daha ilavesi hakkındaki hususi 
muhasebe müdürlüğünün tek· 
lifi, uzun müzakerelerden sonra 
reddedildi ve büdçe en~üme-

k~s~ı, ~8'9
1

,:%d1i~~:-~Tar'ik'"ki: 
bul edildi. Diğer maddeler 
büdçe encümeninin teklifi da· 
bilinde tesbit olundu. Yalnız 
idare avukatına ayda 45 lira 
ücretle bir katib verilmesi mu· 
vafık görüldü. Müstahdemin 
ücretleri maddesine de 450 
lira ilave olundu ve idare 
büdçesi 304,252 lira olarak 
tesbit edildi. Memur ve müs· 
tahdem ücretleri 132,840, har
cırah 4330, tahakkuk, tadil ve 
tahsil masrafı 15,800 Jira, mef
ruşat ve saire için 14,800 lira, 
idarenin muhtelif masrafları 
için 12,200 lira kabul olun
muştur. 

Meclis, bugün de saat 15 de 
toplanarak çalışacaktır. 

Fuarda Faaliyet 
Son günlerde fuarda faali

yet artırılmıştır. Yeni plana 
göre inşa edilecek pavyonla· 
rın yerleri tesbit edilmiş, ge· 
çen seneki pavyonlardan ba
zılarının yıktırılmasına başlan
mıştır. Mevcud pavyonların 
ihtiyaca kafi gelmediği tak
dirde muvakkat pavyonlar da 
inşa edilecektir. 

Park mütehassısı 
Çahşmalarına devam 

ediyor 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Park mimarı Bay Löve, bele
diye mühendisleri ile birlikte 
çalı~malarına devam etmekte
dir. Dün lzmirdeki parkları 
ve evelki gün de Karşıyakada-
ki ormanlığı ve Değirmendağı 
parkını gezmiştir. 

Tekirdağ Kültür 
direktörlü~U 

lzmir ilköğretim ispektörle· 
rinden Emin, Kültür Bakanlı
ğınca terfian Tekirdağ Kültür 
tür direktörlüğüne tayin edil-

şirkete, bir Çekoslovak firma
sı da iştirak etmek istediğin· 
den, bu taleb tedkik edilmek· 
tedir. 

Bağ vem yv 1 
• yer e 

Arazi yalnız 
• 

tevzı 

muhtaç köylülere 
edilecektir 

2310 sayılı iskan kanununun 
17 inci maddesine göre isti
yenlere bağ ve meyvalık yeri 
olarak 2-5 dekar arazi veril
mektedir. imar şartile verilen 
bu arazinin bazı yerlerde muh-
·- l il ~ ., 1 - 1 ~-

car ve memurlara da veril-
diği anlaşılmıştır. Dün Maliye 
Vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde bazı vilayetlerde 
memur, tüccar ve sair muhtaç 
olmıyan ve ziraatle alakası bu
lunmıyanlara sulu ve mümbit 

arazi verildiği görüldüğünden 
muhacir iskan ve muhtaç köy
lüye arazi tevzii gibi daha 
faydalı ·ıe yapılması mecburi 
işlerin devam ettiği şu sırada 

her istiyene parasız toprak 
verilmesi muvafık görülmediği 
bildirilmiştir. Tamimde deni· 
liyor ki: 

"Esasen yerlilerle muhtaç 
olmıyan muhacirlere bu su-

daki kanun hükmü amir hü
kümlerden olmayıp ihtiyaı idir. 
Bu sebeple şimdiye kadar ve
rilmiş olan toprakların kabu
lile şartlar tahakkuk ettiği tak
dirde sahipleri namına tapuya 
bağlanması ve bundan sonra 
araziye muhtaç köylülerden 
başkasına kanun hükmüne isti· 
naden bağ ve meyvalık arazi 
edilmemesi muvafık görül-
tevzi müştür ... 

ıııanıile milli bir istikamet verdik· 
ten sonra \"aziycti tnmamile başka 
bir zavivedcn mutalea etmek im· 

' kam ha ıl oldu. 
İngiliz. ltalyan centilmen itila· 

fının yaraıtığı havadan eonra Ce
nevre dönüşünde muhterem llari· 
ciye Yel iliınizin hem Türkiye l!:iya· 
setinin nazımı ve hem de Balkan 
aotııntı kon C) ieiu reisi sıfatüe 

ltnlyn Hariciye Nazın ile Mil!inoda 
ynptığı son ınülak:at iki tarafta bc
liccn bu mfisnid temayülleri müza· 
kere safhnı;ınn intiknl ettir n Lir 
döniim nokt:ı ı teşkil ccler. Bu su· 
retle tema a giren 1t lya ve Yugos
Jn,•yn diplomasisi kı n denebilecek 
bir faali) etten sonra iki gün evci 
IlelgraJda imza edilen ahidnameoin 
a4I -·ı~ı.J. ı...--.. ı ... ,. ... ı..:ı, .. ıvti . 

Bu muahede ile iki niikumet 
Adri) atikte \ c Arna\'lıdluktn statü
konun muhafazueını müteknbilen 
tanhhfül eınıckte, harbi milli dava· 
lrın 1 ilinde hir ilrt ol:ırnk kul
lanınnktan , .. zgeçmckte \"e onun 
yerine hal.em u ı} , L .. il ame etıncy 
kabul <'lml'ktcclirler· 

Memurların 
çalzşma saatleri 

Pamuk tohumu 1 

dağıtılıyor 

): ukandn kısa ve çok: dar bir 
hulisnsını yaplııjımız Yugo~lın•ya • 
İtalya itiliifrnın gcoi~liği naznn 
dikkate alınırsa bugün elde edil
miş olan neticenin dünya sulhu 
i çirı nrzelli~i büyfik ehemmiyet bir 
kilt dalın \ 'uzuh ke heder. 

A ralanndııki belli ba~lı ihtilaf 
nokt:ılannı hallctrui~ ~eyıı muvak· 
katen bir tarafa bırakmış olan iki 
hükumet centilmen itilıifındnn ve 
Türkiyc·frnlya doslugun<lan oora 
Akdeniz sulbuna )eni bir unsur 
dnhıı il:i\'C etmiş oluyorlar. 

---.... ·----
1 Ni.ttandan"''itibaren 

-6 • 

değişecek 
1 Nisandan itibaren Vila· 

yetteki resmi müessese ve dai
relerde mesai saatleri değişe· 
cek, memurlar saat sekizden 
on ikiye ve üç saat istirahat· 
ten sonra on beşten on dokuza 
kadar çalışacaklardır. Bu su
retle yaz mesai saatleri Nisa
nın birinden itibaren tatbik 
edilmiye başlanacaktır. 

Köylerde tetkikler 
Halkevi köycülük kolu na

mına Dr. Bay Esad Hatiboğlu, 

baytar müdürü Bay Adil, Zi
raat mektebi öğretmeni Bay 

Refet ve öğretmen Bayan Ali
yeden müteşekkil bir heyd 
Pazar günü Narlıdere köyüne 
giderek köylü ile müsahabe
lerde bulunmuşlardır. Köylü
den hasta olanlar muayene 
cdılmiş, ilaçları dağıtılmıştır. 

Yeni yapılan tavuk istasyonu 
da görülmüştür. 

Bay Zeki 
Bir müddettenberi şehrimiz

de bulunan lktısad Vekaleti 
miifetti~lerinden Bay Zeki ya· 

- -···---
T evziata bıitün ka. 
zalarda başlandı 
Kazalardaki müstahsıllann 

ihtiyacı için Ziraat Vekaleti 
tarafından gönderilen akala 

pamuk tohumlarının bütün ka
zalarda tevziine başlanmıştır. 
Müstahsıllardan, mahsul za· 
manında kendilerine verilen 

miktarda akala punıuk tohumu 
vereceklerine dair birer sened 

alınmaktadır. Merkez ihtiyacı 
için ayrılmış olan 30 ton ak-

ala tohumu da beşer ton ol· 
mak üzere Ödemiş, Tire, Ba-

yındır, Kuşadası ve Dikili ka
zalarına verilmiştir. 

Jimnastik bayramı 
5 Mayıs Ortaokullar jim

nastik bayramı için şimdiden 
hazırlıklara başlanması karar· 
laştırılmıştır. Dün fzmirdeki 
liselerle mtaokullar direktör· 
leri, Kültür direktörlüğünde 
toplanarak hazırlıklar etra· 
fında konuşmuşlardır. 

Ziyaret 
Şehrimiz Fransız G eneral 

konsolosu, dün belediye rei i 
doktor Behçet Uzu ziyaret et-
midir 

Biri i müttefikimiz ve di~eri 
dostumuz olan iki Lükıimctin hu 
itiliifımlan dolap sulhten başka l>ir 
gayeei olmayan Türk iyaseıi ancak 
uıcmnnni)Ct ve bahtiyarlık du· 
)nbilir. 

. Hamdi Nüzhet Çançar 

Tren kazası 
Dün Alsancakta Devlet De

miryollarmın ahşap iskelesi 
üzerinde bir kaza olmuştur. 
Manevra esnasında 2203 nu
maralı lokomotıf, makasta bu· 
lunan bir vidanın yerinden 
çıkmış olması yüzünden raydan 
fırlamış ve iskelenin boşluğu· 
n~ oturmuştur. 

Sarsıntı yüziinden makinist 
bay f şmail ayağı ve beli in· 
cinmek suretile hafifce yara
lanmıştır. Lokomotif, bugün 
vinçle kaldırılacaktır. 

At va kısraklar 
Ôniimüzdeki pazar gunu, 

Buca alanında yapılacak ko
şulara iştirak edecek atların 

ırk ve eşkalini tesbit ıçın 
bugün baytar müdürü Bay 
Adil Yergökün riyasetinde bir 
heyet Bura ahırlarına gidecek, 
'-• "•nl•• •.-il, ı, • ..1-• 
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Milislerin milteaddid ~ ta- ' 
~ arruzlar1 . püskürtülrriüş~ 

İbnisuud 
Bağdada gitti 

Roma, 29 (Radyo) - Hi
caz kralı lbnisuud, bugün 
Bağdada vasıl olmuştur. lbni
suud, Bağdadda on gün kadar 
kalacak ve Irak kralı ile bir 
misak imzalıyacaktır. 

/ngilte~enin Vald'!siya maslahatgüzarı 
daımi olarak ispanyayı terketti 

Paris, 29 ( Radyo ) - Ha- hedeflerini müessir surette bom· 
vas Ajansının Signenzada bu- bardıman etmişlerdir. 
lunan muhabiri bildiriyor: Madrid, 29 (A.A) - Mad· .ı 

- Guadalahara cephesinde ridin müdafaası işlerile meş-
Filistinde 

büyük asi kuvvetler hareket- gul olmağa memur edilmiş 
leri meşhuttur. Bu hareketler, olan komite oğle vakti tebliğ 
asilerin yeni bir taarruz hazır- etmiştir: 
lığı addedilmektedir. 24 Saattenberi mühim hiç 

Marsilya, 29 (Radyo) - Me- bir hareket yapılmamıştır. 
reteni vapuru Maı silyadan Va- Paris, 29(A.A.) - Populaire 
lansiyaya giderken yolda asi gazetesine Liyondan bildiri-
Kanarya harp sefinesi tarafın- liyor: 
dan tevkif edilmek istenmiştir. lspanyol Cumhuriyetçileri 

Karışıklıklar devam 
ediyor 

Kudüs, 29 (A.A.) - Şimal 
Filistininde karışıklıklar devam 
ediyor. Hayfa yakinindeki Je· 
ninede silahlı bir çete dört 
arabayı durdurarak yolcuları 
soymuştur. 

Sedjara Galille Yahudi ko
lonisi silahlı baskına uğramış Fakat Fransız vapuru tevkif tarafında esir alınan İtalyanlar 

Cm · 'ta t t d"k b k L ve polis tarafından rıne ı a e me ı ·ten aş a iyonda toplanan ltalyan mütte- kurtarıl-
mıştır. 

bütün süratile kaçmağa ve hit cephesi kongresine şu td· 
Fransız filosundan yardım is- grafı çekmişlerdir: 
temeğe başlamıştır. Valansiya fspanyol cumhuri· 

Surpriz Fransız harp sefinesi yetinin esiri olan ltalyanlar, 
bu imdat talebine hemen ica- ltalyan milletinin müttehit ccp-
bet etmiş ve Mereteni vapu- hesi kongresini selamlarlar. 
runa Valansiyaya kadar refa- V h · d e cum urıyet or usunun as· 
kat etmiştir. kerleri tarafından kardeş mu-

Kanarya fspanyol sefinesi amelesi gördüklerini temin 
Lapalmas adasına dönmüş ve ederler. 
hadise hakk n ~a bir rapor Yaşasın Cumhuriyet ordusu, 
vermiştir. yaşasın milletlerin hürriyeti. 

Valansiya, 29 (Radyo) - İmza: Bonni, Renate, Valenti, 
Vansta lngiliz maslahatgüzarı Fransesco, Barberi Pasguela, 
Valansiyayı daimi olarak ter· · Grece, Salvatere, Catel, Brune. 
ketmiş ve bir Jngiliz harp se· 
finesile ispanya toprakların- lzmir ve İstanbul 
dan ayrılmıştır. soğuk hava depoları 

Maslahatgüzara Valans hü-
kumeti resmi teşyi merasimi Aoara, 29 (Hususi) - İk-
yııpmıştır. tısad Vekaleti, lzmirle lstan-

Salamanga, 29 (Radyn) _ bulda yapılacak soiuk hava 
depolarının ınşaatını münaka· 

General Franko karargahı umu· saya koymuştur. 
misinin resmi tebliğine göre ihale biter bitmez derhal 
asiler; Teruelde yeni ve askeri inşaata başlanacaktır. 
mevziler elde etmişlerdir. /kı· kelı·mı·ye yuHz 

Sorya cebhesinde Milisler 
müteaddid taarruzları püskürt- lira ikramiye 
tülmüştiir. Ankara, 29 (A.A.) - Türk 

Cenub ve Endülüs ctebhe- Dili Kurumu genel sekreterli· 
sinde, Kuvnoro yolunda ve ğinden: 
Grenad şimalinde Milislerin Ceyp, Teceyp rözlerinin 
birçok şiddetli taarruzları Türkçelerini Nisan iki akşa-
defedilmiştir. mına kadar mektup veya telg-

Valensiya, 28 (A.A.) - Hü- rafla bildireceklere yüz lira 
kumet filosunun Malaga, Me- hediye edilecektir. 
litla, Metnili bombardıman et- Jş Bankası 
miş olduğu hükumet tarafın-
dan neşredilen bir tebliğde Heyeti umumiye içtimaı 
beyan edilmektedir. Cumhuri· Ankara, 29 (A.A.) - Tür· 
yetçi harp gemileri Carthaga- kiye iş Bankası hissedarlar he-
nedeki üssülharckelerine avdet yeti umumiyesi bugün banka 
ederken asiler tarafından bom- idare meclisi başkanı Fuad 
bardıman edilmiş ise de isabet Bulcanın başkanlığında biribi· 
vaki olmamıştır. rini müteakıp alelade ve fev-

Faaliyeti bilhassa artmış olan kalade iki toplantı yapmıştır. 
cumhuriyetçi tayyareler asile- Banka heyeti umumiyesının 
rin Madrid cephesindeki mev- alelade toplantısında 13 ncü 
zilerine ve Saragosse, Huesta, mali yıla aid idare meclisi ve 
Teruel, Almievar, Belchite, Vi· murakıpler raporları ve 1936 
velcebrige şehirlerinin askeri yılı bilançosu okunarak tasvip 

olunmuş ve 1937 yılı için ida-
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c..; - -uııü gcçmi~ nüshalar 25 kuru~tur ,.._ 
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re meclisi azalarile murakıp· 
lere verilecek ücretler miktarı 
tayin olunmuştur. Müddetleri 
biten idare meclisi azaları ve 
murakıpler yeniden ayni vazi
felere seçilmişlerdir. 

Heyeti umumiye tamamı 

ödenmiş on liralık beher hisse 
senedine 92 kuruş ve beher 
müessis hissesine de ayrıca 
9 lira dağıtılmasını kabul ede
rek alelade toplantısına niha
yet vermiş ve müteakıben fev
kalade toplantıya geçilmiştir. 

Bu toplantıda banka heyeti 
umumiyesi yeni bankalar ka
nununun 3 üncü muvakkat 
maddesine lc..,,fikan banka ni 
zamnamesııı de yapılan tadilatı 

Yugoslavya 
, Macaristan la da anlaşıyor 

Belgrad, 29 (Radyo) - Yu
goslavya· Macaristan arasında 

1 bir anlaşma için müzakereler 
ı cereyan etmektedir. 

Japonya sefi-
1rine suikasd mı? 

Belgrad, 29 (Radyo) - Mos
kovadan gelen haberlere göre, 
Japonyanın Moskova büyük 
elçisi aleyhine bir suikasd te· 
şebbüsü olmuştur. Suikao;d, 
muvafakıyetsizlikle neticelen· 
miştir. Birçok kimseler tevkif 
edilmiştir. 

Çivi fiatleri 
Ankara, 29 (A,A) - f ktısad 

Vekaletinden: 

desi olan demir ihtiyaçJarının 
son zamanlarda cihan piyasa· 
sında vaki yükselmesi dola
yısile 3003 No. lı endüstriyel 
mamulatın nakliyat ve satış 
fiatlerinin kontrol ve tesbiti 
hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin verdiği salahiyete 
istinaden karfiçe tabir edilen 
demir çivi fiatleri 30 131 937 
tarihinden itibaren mer'i ol-
mak üzere aşağıda yazılı veç· 
hile yeniden tesbit edilmiştir: 

1 - Çıplak demir çivinin 
sandık ambalajlı olarak ve 
fabrikada teslim edilmek ve 
toptan satılman üzere kilosu· 
baz fiati 16,5 kuruştur. 

2 - Sandık ambalajile be
raber beş kiloluk kağıd am· 
balajlı paketlerde bulunan çi
vilerin kilo fiatına kağıd am· 
balajı farkı olarak ayrıca 20 
para ilave edilir. 

3 - Çivi iptidai maddesi 
olan kangal halinde çivi teli
nin baz fiatı ton başına fab· 
rika teslimi peşin 114 lira ol
mak üzere tesbit edilmiştir. 

4 - Tortan satıştan mak
sad fabrikanın yaptığı her 
miktar satıştır. 

5 - Tesbit edilen fiatler
den yiiksek satış yapan fab· 
rikalar hakkında kanunda ya· 
zıh cezai hükümler tatbik olu-
nur. 

B. Tatares
konun beyanatı .• 

Bükreş, 29 (Radyo) - Ro· 
manya başbakanı Bay Tata· 
resko, gazetecilere beyanatın
da, Çekoslovakya ziyaretinde 
Romanya ordusunun motöri
zasyonu için Çekoslovakya er
kanile görüştüğünü bu müna
sebetle küçük antant ve Çe· 
koslovakya arasındaki vifakın 

~'-~~'' "~ 
-- - -·------Sahne ve sinema Bu husustaki anlaşmanın ihlal edileceğin; 

Nelere muhtaç değiliz? Yeni zannetmek için ortada bir sebep yok 
ölçülerin ve modern cemiyetin Londra, 28 (A.A) - Roy- d' G·· ··11··1 1 ır. onu u er mese esind 
bize gösterdiği daha ne kadar ter tebJiğ ediyor.· J ·1· F ngı ız ve ransız hükumetle 
zaruretler var? Beklemekle de· "Bu akşam salahiyettar me· arasında hiçbir ihtilaf olma 
ğil, çalışmakla, düşünmek ve hafilde beyan edildiğine göre mıştır ve yoktur. 
araştırmakla elde edilecek olan İspa.ny.aya gönüllü gönderı"l- Beynelmilel kontrol komis 
bu şeyler, yavaş yavaş aç bir mesını meneden anlaşmayı ak-
mide iistündeki kafanın tahay- tedenlerden herhangi tarafın yonu vazifesine başlamıştı 
yülatını andınyor: bu anlaşmayı ihlal edeceğini Ve bunun mümkün merteb 

Ekmek yerine san' at, tuz zannetmek için ortada hiçbir kısa bir zamanda fili olmasın 
yerine kültür, şeker yerine ki- sebeb yoktur. Ve böyle mü- Londra ve Pariste büyük bi 
tap, bilardo masası yerine him bir hareketin vukubul- ehemmiyet atfolonmaktadı 
sahne, omuzu şişirilmiş caket duğu da bildirilmemiştir. İngiliz ve Fransız hükumetle 
ve bol paçalı pantalon yerine, !ngiliz ve Fransız hükumet- şimdilik başkaca hiçbir ted 
medeni terbiye, manikür ta- lerı 20 Şubatta meriyyete gi· bire mahal olmadığı mütale. 
kımlan yerine heykeltraş alet- ren mezkur anlaşmanın i lı!a - sındadırlar. Ve bu husust-
Jeri, krem ve ruj yerine res· lini fevkalade vahim hir hare· yeni hiçbir teklif te yapılmt. 
sam paletleri vesaire tahayyül ket olarak telakki edecekler· mışhr. 
ediyoruz. 

Maamafih, bu tahayyül, bi
raz da yeni şuurun bir isteği, 
bir tezahürüdür. Dün, bu ta
hayyülden de mahrumduk ve 
buna sahip olanlar, Türk san'at, 
edebiyat ve fıkriyatının dönüm 
köşelerinin duvarlarına isimle
rini yazdıran mahdut şahsi
yetlerden ibarettir. 

Ben sahneyi ve sinemayı 
düşünüyorum: 

Ne kadar da öksüz, ne ka
dar da biçare?. Sahne ve si-
nema, bizde sayısı onu, onbeşi 
geçmiyen birkaç kahramanııı 
omuzlarında yükselmiştir. On-
ların ihtiyarlaması nisbetinde, 
herikisinin de yavaş yavaş çök
tüklerini görüyoruz. Aradığımız 
kıymetlerin, uzaktan veya ya
kından ayak sesini duymuş 
olsaydık, o temel taşlarının 
yerine başkalarının gelebilece-
d~1. 'F~k;f:- 0
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da ·;okı:.'· ' 
Şu filimciliğimizin perişan 

haline veya hiçliğine, yoklu
ğuna bakınız. Ne sermaye var, 
ne bir teşekkül, ne de eser ... 
Beş, on yılda bir çıkan fi
limlerimiz, alelacaip ve hatta 
zaman zaman gülünç bile olu
yor ve, doğurduğu yavrunun 
şaşı, topal, kambur olduğunu 
gören bir ana gibi, içimiz, 
yüreğimiz parça parça oluyor. 

Sahnenin geçirdiği buhranlı 
ve yoksul devreler bitmiş mi
dir sanki?. Daha düne kadar 
geç.inmek ve yaşatmak derdi 
vardı. Yarın, eleman ihtiyacı 
patlak verecektir, muhakkak ... 

Bizce herikisinin devlet hi
mayesile çok yakın bir müna
sebeti olsa gerek .. Bu iş, dev
let sermayesi, devletin açacağı 
mektep, devletin yetiştireceği, 
büyütüp, olgunlaştırıp himaye 
edeceği san' atkarla yürüyebi
lecektir. Devleti bu işe de 
mecbur etmek doğru mudur?. 
Yahud da san'atın ve sahne
nin yarı devletleştirilmesi, san· 
at ve terbiye ruhunu nt kadar 
besliyebilir, şeklinde bir sual 
tevcih edilirse, diyeceğiz ki: 

Devlet ve devletçilik telak· 
kisi çok değişmiştir. Daha 
düne kadar, devlete yol yap
mak, sıhhat teşkilatı kurmak 
ve milli müdafaayı düşünmek
ten başka hiçbir iş verilmi
yordu. Bugün ise, her.şey dev
lete kalmıştır: 

lktısad, sanayi , ziraat, 
maarif, kültürel neşriyat, hatta 
gazete, hatta san'at .. 

Sinemanın hiç doğmaması 
ve sahnenin yıkılıp gitmemesi 
mi daha doğrudu~ yoksa on
ların devletçe başarılıp yaşa
tılması mı?. Süphesiz ki, ikin· 
cisi .. Bu düşünce ve mukayese 
bile, tutacağımız yolu bize 

ızmi 
çe için 

a 
ez 

- Başı 1 nci salıi/ede -
settikten sonra demiştir ki: 

"- Bugün ise vaziyet büs
bütün değişti. Türk milleti, 
istipdad idarelerinden, esa
retten kurtuldu, idarelerin en 
mükemmeli olan Cumhuriyet 
idaresine kavuştu. Bu yeni re
jim sayPsinde bizimle müslim 
yurddaşlarımız arasında çekil
miş o demir sedler kaldırıldı. 
Duyguları, sevgileri, sevinçleri, 
derd ve elemleri müşterek olan 
bu iki unsuru biribirine yak· 
!aştırdı. 

Teşkilatıesasiye kanunu , 
medeni kanunumuz, bize Türk 
vata~daşı unvanını veriyor. 
Bugun, bu unvanın ~a~ş~1tt!J{i 
zim için gayet büyük bir ni
mettir. Bize verilen bu kıy-

metli ve mübeccel unvana la
yık olduğumuzu her suretle 
göstermeğe çalı~alım kardeş

lerimi 
Bu hususta bütün dünyaya 

yayılmış dindaşlarımızın hattı 
hareketlerini takib edelim. 
Onlar, vatandaşlarile kaynaş
ma~ ve yaşadıkları memle
ketlerin öz evladları sayılabi! .. 
mek için ne yaptılar ve nasıl 
muvaffak oldular bilir misiniz? 
Evvela, o memleketlerin lisan
larını öğrenmeğe, bu lisanları 
anadili olarak kabul ctmeğe 
ve o milletlerin harslerini be
nimsemeğe başladılar. Zira 
pek iyi anladılar ki, insanları 
birleştiren, biribirlerine ısın
dıran, tanıtan, ayni suretle 
düşünmeğe sevkeden ve nihayet 
bir hedef etrafında toplıyan 
dildir. Dili bilinen bir millet 
daha çabuk sevilir. işte bu 
hakikati layıkile anlamış olan 
diğer memleketlerdeki dindaş· 
larımız, herşeyden evvel bu
lundukları ve yaşadıkları mem· 
leketlerin anadiHni öğrenmeğe 
çalıştılar, az bir zaman zar· 
fında bu dilleri mükemmel öğ
rendiler. O halde, niçin biz 
bu kardeşlerimizden geri ka
lalım? Hepimiz can ve yürek
ten Türküz. Buna hiç kimse 
şüphe etmez ve edemez. Mem· 
leketimizi samimiyetle severiz. 
Sevgili yurdumuzun sevıncı 

bizim sevincimiz, kederi bizim 
kederimizdir. Fakat maalesef 
bu duygularımızı layıkile izhar 
edemiyoruz. Zira Türk dilini 
bilmiyoruz, konuşamıyoruz. Bu, 
öyle bir kusurdur ki, suite
fehhümlere, anlaşamamazlık
lara meydan veriyor ve bizi 
yurddaşlarımızdan uzaklaştın-

or. Artık bu kusurumuzu 

tashih etmek lazımdır. 
Unutmıyalım ki, canır 

malımızı, bütün varlığır 
toprağında doğduğumuz, 
sinde büyüdüğümüz, ekm 
yidiğimiz, suyunu içtiğim 
havasını teneffüs ettiğinı 
mübarek vatana borçlu: 
halde, hissemize düşen 
en büyük vazife, her ye_ 
her fırsatta Türk dilini 1 

maktır. Bunu taahhüd • .. 
ve mümkün olduğu kn-
işi başarmağa gayret eız 

Bay Mizrahinin söyl ;
sonra dualar okunmuc 

'S 

türkün uzun ömürlü olml 
cumhuriyetin muvaffakıye, 
menı.ıiv:ıtı nrl.ı:ı ~ •• ı ıınıı lnv•r• .. 

~ot yada seçım 
MUlga partilere de rey 

verenler olmuştur 
Sofya, 29 (Radyo) - Sofya 

livası dahilinde pazar günü 
belediye seçiminde yüzde 80 
hükumet partisine rey verilmiş 
ve mülga siyasi partiler yüzde 
on rey almak suretile hezi
mete uğramışlardır. 

Kadınlar, seçimde azami şe
kilde rol oynamışlardır. 

Hükümeti taklib teşebbü
sünde bulunan ve memnu be
beyannameler dağıtan 8 gen~ 
tevkif edilmiştir. 

Kamutay toplantısı 
Ankara, 29 (A.A)- Kamu· 

tay bugün Refet Camtezin 
Başkanlığında toplanarak Jan
darma kanununun 18 inci mcd· 
desinin tefsiri hakkındaki maz
batanın birinci müzakeresini 
yapmıştır. 

Gene bu toplantıda siyasi 
müsteşarlıklara tayin edilen 
zevat hakkındaki Başvekalet 
tezkeresi okunmuş ve gene 
memurin kanununun nlakadar 
bütün encümenler tarafından 

ayrı ayrı tedkik edilmesi ka
bul edilmiştir. 

Kamutay Çarşamba günü 
toplanacaktır. 
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Menemenin Tuna anlaşmaları ta. 
dile mi uğrıyacak? 

/..r- BaJı 1 inci sagf ada -
tile bu maçı kazanmak 

mali vardı. 
aat 16,40 da Beşiktaş ta· 
ı halkın alkışları arasında 
aya çıktı ve halkı selamla· 
Müteakıben hakem Şazi 

•'"fan ve Doğanspor görün· 
r. Hakemin düdük işare· 

·Y · takımlar kar ı karşıya di· 
1°ikleri zaman şu kadroda 
ıC' 
er: 
~şiktaş: Mehmed Ali, Na· 

t aruk, Feyzi, Enver, Sa· 
.c 1din, Eşref, Fuad, Hüsnü, 
g t.tn, Hayati 
(6 ığanspor: Mahmud, Ad
V Jrfan, İsmail, Hakkı, Nu
:t.Jh, Şeref, Ömer, Fuad, 
tid, Mehmed. 
y J oyunda Beşiktaş takımı 

Ji ka karşı orta muhacim 
it· iinde oynattığı Refetin 

1e Hüsnüyü ve müdafaaya 
( Jaciyi koymuştu. Doğan· 

takımı ise bir hafta evel 
karşı çıkardığı kadro

( 

nafa ediyordu. 
: Beşiktaşın Doğan· 
alesine dayanan ve 
~ neticelenen seri bir 

!!!:.. 
l'aşladı. Doğansporlu-
-er tehlikesini atlattık-
• --a mukabil hücuma 

Fakat bu akın da 
kaldı. Top bu iki 
akından sonra dev· 
ıcu dakikasına ka-

r'ortasında ayaktan 
şmağa başladı. 
: onikici dakikasın-

Vansporlular ortadan 
yük iC seri bir şekilde 
dertop müsaid va:ıiyette 
Fajadın ayağına düştü. 
.ırsattan istifade ederek 

ıSıtn "Çlr.a"i\yu/."'t,,..,.,.,.,.. ;tt, 

Bo gol o kadar ani ve gü
ıel oldu ki herkes heyecan
landı. Doj'ansporun bu avan· 
tajdan ietifade c:derek oyuna 
daha müessir olacağı bekleni· 
yordu. Fakat Beşiktaş mağlup 
olmamak için bütün enerjisini 
sarfa ve hatta nisbi bir taz· 
yika başladı. Esasen lzmir ta· 
kımının, bilhassa sağ ve sol 
açığı hiç de iyi işlemiyordu ve 
müdafaa, vaziyeti tutuyordu. 
Be~iktaş güzel paslaşmalarla 
mütemadiyen beraberliği temin 
etmeğe çalışıyordu. 36 ıncı 
dakikada Beşiktaşın sağdan 
eri bir akını inkişaf ediyor. 

Hayati topu Doğanspor kalesi 
önüne düşürdü. Ve Beşiktaş
lılar bu kargaşalıktan istifade 
le beraberliği temin ettiler. 

Devre böylece 1 - 1 bera-
ere bitti. 
ikinci devre, Doğansporun 

kını ile başladı ve Beşiktaş 
alesi devamlı fakat semeresiz 
kınlarla karşılaştı. 15 dakika 
adar devam eden bu tazyik· 
en bir türlü istifade edilemedi. 
2 inci dakikada Beşiktaşın 
üdafii Naci sakatlandı ve 

yunu terketti. Beşiktaşlılar on 
işi kalmıştı. Doğanspor bir 
vantaj daha elde etmişti, fa· 
at lzmirli muhacimler fena 
ynamakta rekabet edercesine 
pu ayaklarında oyalıyorlar 

e bu suretle akınlarında mu· 
ffak olamıyorlar. Beşiktaş 
kımı ise daha müessir ol
ata ve galibiyet golünü at· 

1
_ata. ~alışıyor. Nitekim Hüs
u, bırı sağdnn diğeri de sol-

n gelen iki fırsatı kaçınyor. 
yni fırsatlar Doğansporlu· 
ra da geliyor, fakat onlar da 
çıklann hataları ile birşey 
ıpamıyorlar. 

Oyunun 3' inci dakikuın· 
------- -------- ·-- --

------
da hakem kasdi favullerle oy
nıyan Bet iktaşm orta müdafii 
Enveri oyundan çıkarıyor. 

Beşiktaş takımı 9 kişile oyu· 
nun mütebaki kısmını bitiri· 
yor. Bu vaziyette bile Doğan· 
sporlular istifade edemediler. 
Neticede tam bir zevk ve alaka 
ile takip edilen bu güzel oyun 
da heriki takımın attığı birer 
sayile nihaye.te erdi. 

Beşiktaş takımı nefes kabi· 
liyeti noktai nazarından şayanı 
takdir bir takımdır ve oyun 
itibarile de muvaffak olmuştur. 
Bilhassa Hüsnü, Feyzi, Faruk, 
Salahiddin müdafaa hattının 
en iyileriydi. Hücum hattında 
Hayati, Eşref daima tehlike 
yarattılar. Fakat orta muha
hacimler şütsüzlük yüzünden 
istifade edemediler. Doğanspor 
takımına gelince, müdafaa hat· 
lan bnşta Adnan, Hakkı, Nu
rullah olmak üzere çok çalış
tılar. Kaleci zararsızdı. Fakat 
birçok defalar kaleyi boş bı-

Kaza 
lkiçeşmelik Pazar yerinde 

Şaban adında birisinin elinde 
bulunan yağ tenekesi kazaen 
Raşid oğlu Muzafferin ayağına 
düşerek hafif surette yaralan· 
masına sebebiyet verdiği ve 
hadisede bir kast olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Vazifeye mUdahale 
lkiçeşmelik Çirkin sokağında 

manav Yaşar ve lsak Şalon, 
sarhoş olarak rezalet çıkardık· 
)arından bekçi tarafından ka· 
rakola davet edildiklerinde 
bekçinin vazifesine müdahale 
ettiklerinden yakalanmışlardır. 

Hakaret 
Karşıyaka Menemen cadde

sinde Hamit oğlu Salih, Veli 
oğlu Necibe hakaret ettiğin
den yakalanmıştır. 

Bıçak çekmek 

ramak hatasına da düştü ve bu 
boşluğu Adnanın güzel oyunu 
kapattı. 

Gazibulvarında Hasan oğlu 
Sıtkı, Abdullah oğlu Mustafa· 
ya bıçak çektiği iddia edildi· 
ğinden yakalanmıştır. 

Araba kazası 
Muhacim hattında sol in

sayt, sağ ve sol açıklar hiç 
muvaffak olamadılar. Fuadın 
takımına gol kazandırmasına 
rağmen her zamanki şiltlerini 
göremedik. Halid çok çalıştı, 
fakat bugün korkaktı. 

Bu büyük maçtan evvel 
Yamanlar takımı ile Demir.spor 
takımı hususi surette karşılaştı. 
Yamanlar takımında eski 
K.S.K. lı lsmail de vardı. 
Birinci devreyi hakim bir 
oyunla ve 3·0 galip olarak 
bitiren Yamanlılar ikinci dev· 
rede attıkları 3 gole mukabil 
~İLı"OL,v,,.cJilfır ~t;,,,.q}!Ufhllıı.~J 
dılar. 

* • • 
Çarşamba günü Üçok Be-

şiktaş ve F enerbahçe ile oy· 
namak üzere lstanbula, Per· 
şembe günü de Doğanspor
Ankaragücü ve Gençlerbirli
ği ile oynamak için Ankara· 
ya hareket edeceklerdir. 

* ıııc. 

Spor bölgesi tarafından ev: 
v.elki ş-ec~ Beşiktaşlılar şere· 
f ıne hır zıyafet verilmi~tir ve 
misafir sporcular dün Bandır
ma ekspresi ile şehrimizden 
ayrılmış ve uğurlanmışlardır. 

.. Fener bahçe 
DunkU maçta da galip geldi 

lstanbul, 29 (Hususi)- ilk 
maçı 4-1 kazanan Fc.nerbahçe 
takımı Ankara Gençlerbirliğile 
karşılaşmış ve bire karşı iki 
golle tekrar galip gelmiştir. . ----~~-~ 

lngiltere Cebelütta-
rıkı bırakıyor mu? 

Londra, 29 (A.A.) - Vis 
amiral Usborme Sunday Ti· 
mes gazesinde çıkan uzun bir 
mektubunda İngilterenin Ce· 
~taya mukabil Cebelüttankı 
ispanyaya vermek suretile bir 
mübl!delc yapmak teklifinde 
bulunması lazım geldiğini yaz· 
maktadır. 

Keçecilerde Fazlı oğlu Musa 
ve Mehmed oğlu ismet idare· 
sinde bulundurdukları araba· 
sını yoldan geçen 11 yaşla
rında Mehmed oğlu Hasana 
çarptırarak başındanlyaralan
masına sebebiyet verdiklerin· 
den yakalanmışlardır. 

Otomobil kazası 
lkiçeşmelik caddesinden geç

mekte olan şoför Ahmedin 
idaresindeki otomobil, lbrahim 
karısı 30 yaşlarında Medihaya 
çarparak yaralanmasına sebe
biyet verdiğinden şoför yaka· 
lanmıştır. 

Tulumba hızsızlığı 
• ··--··--·· - - • ·-· _...... J -

ları istasyon evlerinde Abdur· 
rahman oğlu Mehmet, arka· 
daşı Musa oğlu lbrahim, su 
tulumbasını söküp aşırırlarken 
yakalanmışlardır. 

Urgan çalmak 
Kemeraltında Bey hanında 

Hüseyin oğlu 1 O yaşlarında 
Mtırad, arabacı Mahmudun 
urganını çaldığından yakalan· 
mıştır. 

Dövmek 
Çorakkapıda Kepekli soka

ğında Ömer oğlu Hasan, 
Mehmet kızı Hanifeyi dövdü
ğünden yakalanmıstır. 

2 - Karşıyakada Kemal 
paşa caddesinde Nuri oğlu 
Enver, Refik oğlu Nuri'yi 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

3 - Karşıyakada Alaybey
de Sadık oğlu lsmail, Jsmail 
kızı Bedia'yı dövdüğiinden ya· 
kalanmıştır. 

4 - Çorakkapıda incirli 
sokağında oturan Ethem oğlu 
Halim, Süleyman kızı Azize· 
yi dövdüğünd'!n yakalanmıştır. 

------
Azana 

Kaçmak mı istemi~? 
Sevil, 29 (Radyo) - Gene· 

ral Keko Delyano Sevil rad
yosunda: 

Bu teklif vaktile 1868 se· 
nesinde Amiral Georg Gre· 
yin teklifini tecditten başka 
bir~ey değildir. 

''Alınan haberlere göre, 
Cumhur Reisi Manocl Azana 
Arjantin sefarethanesine veya 
bir Arjantin vapuruna iltica 
arzusunu göstermiştir.,, De· 
miştir. 

Talikten talike! 

Teşekkürü 
--•+-&·•• 

Dün, Menemenden şu mek· 
tubu aldık: 

22/3/937 Pazartesi günü 
Menemende her sene olduğu 
gibi yapılan Kublay ihtifalin· 
de söylenen söylevler arasın· 
da bir hatibin Menemenlileri 
insafsızca itham etmesi bütün 
Menemen gençliği ye halkı 
üzerine büyük bir teessiir 
uyandırmıştır. 

inkılabın dürüst çocuklnrını 
bu şekilde töhmetli düşüren 
ve bütün efkarı umumiye mu
vacehesinde adalet prensip· 
ferine aykırı söz söyleyen ha· 
tibe orada cevap vermek is 
terdik. Fakat nazikane dav· 
ranarak süklıtu ihtiyar etlik. 

Yalnız Menemenlilere karşı 
bu noktada ayrılan kısımlar 
büyüklerimize aynen arzedil· 
miş ve Menemen halkının te· 
essürleri bildirilmiştir. Sayın 
sz-azetenizin ikinci sayıf asında 
"Jakoben Mukallitleri" serlav· 
halı (K.Ö.) imzalı yazı Mene
men geçliği ve halkı iizerinde 
iyi bir sempati uyandırmıştır. 
Gösterdiğiniz yiiksek nlôkn· 
dan ve hakikatı tamamen te· 
barüz ettiren yazılarınızdan 
dolayı Ment!mcn gençliğinin 
ve halkının sevincine tercÜ· 
man olur, teşckkiirluimizi 
sunarız. 

Be<lri Onat, Alim Nihad, 
M. Ceylan, Hamdi, M. Oktar 
Faik, Veli, M. Akıncı, M. 
Onaran. 

Veraset vergisi 
23 üncü maddede

ki hata 
----------- --

gısı kanununun 23 üncü mad · 
desinde tabı yanlışlığı mevcut 
olduğu Maliye Vekaletinden 
bir tamimle vilayete bildiril
miştir. 

Sonraki şekli şudur: 
"Bir intikal vukuunda mi· 

rascılar, kendilerine vasiyet 
olunan veya bağışlanan, yahut 
sair suietlerle uhdelerine inti
kal vaki olan şahışlar tara· 
fından müddeti zarfında be· 
yannamc verilmezse Mal me . 
murluğunca kendilerine mü· 
racaat edilerek intikal eden 
mal ve hak ve menfaatler 
tahkik edilir. Bunlar tarafın· 
dan doğru malumat verilmez· 
se vergilerine ceza olarak 
yüzde 20 zammolunur.,, 

Hindi tanda 
Siyasi buhran 

Berlin, 29 (Radyo) - Ber· 
liner Nz.hrihten Bümya göre 
Kalkiita ve Hindistandaki si
yasi buhran lngiliz zimamda· 
ranını endişeye düşürecek şe· 
kildedir. 

Bombay, Madras ve kisa ve 
üç diğer vil&yetteki intihabatta 
miJli Hind fırkası namzedleri 
büyük bir ekseriyet kazan .. 
mışlardır. 

Malaga hangi gemi 
tarafından topa 

tutuldu .. 
Cebelüttarık, 28 (A.A.) 

Meçhul bir harp gemisi dün 
dini bir alay yapıldığı sırada 
Malagayı 30 dakika bombar· 
dıman etmiştir. 3 Kişi ölmiiş 
ve birçok kişi yaralanmıştır. 

---··· - Başı 1 inci sahifede -
Aynı zamanda Bay Şuşnigin 

Prag ve Budapeşte arkadaşları 
ile sık sık yapmakta olduğu 
temasların hiçbir veçhile ya· 
kında Tuna havzasındaki itti· 
faklarda tadilat yapılacağı ma· 
nasını tazammun etmiyeceği 

kaydolun maktadır. 
Pnris, 29 (A.A.) - Ekscel· 

sior gazetesi hususi muhabi· 
rinin Çekoslovakya Başvekili 
Bay Hodza ile yaptığı bir 
mülakatı neşrctmektedir. Ga
zeteci B. Hodzaya şu suali 
sormuştur: 

- Habsburgların muhtemel 
bir tahta çıkarılması hakkın· 
daki kanaatınız nedir? 

Bay Hodza şu cevabı ver· 
ıniştir: 

- Habsburgların herhangi 
bir tahta çıkaı ılışı ne sulh, 
ne de Orta Avrupa istikrarına 
hizmet t"der. Bu sebebden 
dolayı Çekoslovakya Habs· 
burgların tahta dönmesine 
bütün kuvvetile muhalefet ey· 
lcmektedir. Bununla beraber 
bu vaziyet Avusturya ile olan 
dost münasebetlerimizi idame· 
ye kat'iyen bir mani teşkil 
etmez. istediğimiz şudur: 

"Ne Almanyaya iltihak, ne 
Habsburgları. Fakat Tuna 
memleketleri işbirliği çerçevesi 
dahiliAde müstakil bir Avus· 
turya.,, 

Bazıları küçük antant blo· 
kunun sarsılmış olduğunu söy
lediler, bir Slovak darbıme· 
seli vardır: 

Ölüsünden bahsedilenlere 
Allah çok uzun ömür verir. 

işte kiiçük antanlın vnziyeti, 
bu darbımesele uyar . 

'4i' , __ ..,, ..,,.. . -'"J ...... . . 6 ..... ı .... - .. 

ya ile bir pakt imzalamak 
üzere bulunduğunu söylüyorlar. 

- Evet, bilmiyorum neden 
bu meseleden bahsediliyor? 

B. Hodza; mülakatın sonun· 
da Fransa hakkında da şunları 
söylemiştir: 

- Bizim için Fransa yalnız 
bir dost ve miittefik olarak 
kalmamaktadır. Fransa manevi 
kuvvetini ziyndesilc takdir et· 
tiğimiz kardeş bir cumhuri· 
yettir. Fransaya karşı olan his· 
siyatımız küçük antanta karşı 
olan dostluğumuz gibi tarihin 
mahsulüdür ve bundan dolayı 
da çok kuvvetlidir. 

Çin-Japon 
Siyasal bir uzlaşmadan 

bahsolunuyor. 
Şanglıay, 29 (Radyo) - Ja· 

ponyanın fabrikatör, bnnger 
ve liiccarlarından mürekkeb 
bir heyet, burada on glin ka
dar bulunmuştur. Heyet Çin 
ve Japonya arasında ticari 
bir uzlaşma L;.irı çalışmaktadır. 
Heyet FilipinJiler tarnf ın hüs· 
nü suretle karşılanmıştır. Ma
amafih Filipinlilerle siyasi ihti· 
laflar halledilmedikçe iktısadi 
ve ticari uzlaşma mümkün 
olamıyacaktır. 

Bundan başka, Sovyet Rus· 
yada bir Çin·Japon yakınlnş
masından endişe etmektedir. 
Bir rivayete göre gizli bir 
Rus • Japon uzlaşması mev· 
cuddur. 

Komünist olan Sikan eya
letinde Sovyet Rusya siyasi 
faaliyetten zaıfınazar etmiştir. 
Bu eyaletteki siyasi vaziyeti 
Rusya Çinin dahili biı davası 
addetmekte \'C müdahaleden 
tamamen uzak kalmaktadır. 

u akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saat 12,jO - 14 
Halk türküleri, havadisler, ha· 
fif musiki. 
Akşam: Saat 17 de inkılap 

dersleri, 18,30 Dans musikisi, 
19,30 Eminönü Halkevi neş· 
riyatı, 20 Bayan B ima ve ar· 
kadaşları tarafından Şark mu· 
sikisi, 20,30 Bay Ömer Riza 
tarafından Arapça söylev, 20,45 
Bay Cemal Kamil ve arkadaş· 
lan tarafından Şark musikisi . 
21,15 Stüdyo oakestrası, 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri, 22,35 
Plakla sololar. -----Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 
Yeni Adam 169 uncu nÜs· 

hasından itibaren AnatoleFran· 
cein şaheseri olan (Epikürün 
Bahçesi) nin Servet Y esarioğlu 
ve Mitat Cemal kalcmleriJe 
terciimesini ilave olarak ver· 
miye başladı. Bu nüshada Is. 
mail Hakkının ,imtihan belası) 
diye bir makalesi, Hüseyin 
Avninin Faşist ekoııomiyc dair 
yazısı, bugünkü neşriyatın üç 
cephesine dair Lütfi Ereşçinin 
bir etüdü, Akif anketine Bür· 
han Be1ge, Yaşar Nabi, Suphi 
Nuri, Salahiddin Ali tarafın
dan verilen cevaplar, Andre 
Gide ve diğer müelliflerden 
tercümeler vardır. Yeni Adam 
gitgide dahn mükemmel bir 
hale geliyor, tavsiye ederiz. 

Lise duvarı 

hiçbir teşriki mesaide bulun
mamağı taahhüd ettiği söylen· 
mektedir. 

Amiral Usborme, lngiltere· 
nin Ceutaya yerle~mek suretile 
sevkulceyş bakımından elde 
edeceği menafii saymakta ve 
bilhassa orada bir tayyare 
meydanının inşası imkanından 
bahseylemektedir. Cebelütta
rıkta böyle bir meydan inşası 
ciddi müşkülata maruz kal· 
maktadır. 

Londraı 29 (Radyo) -
Londra ademi müdahale ko
mitesinin kontrol ekisp~rler 
komisyonu toplanmıştır. Fakat 
bu içtimada müsbet bir 
karar verilmemiş ve kontrollin 
tatbik tarihi yeniden talik 
edilmi~tir. 

Cebelüttarık, 28 (A.A.) -
Uzak bir mesafeden Malagayı 
bombardıman etmiş olan harb 
gemisinin Jaimc Primere zırh· 
Jı51 olduğu zannedilmektedir. 

Bu sebeple Çin hükurnetinin 
Japonyn ile Ru~ya aleyhine 

Nankin hükumeti Rusya ile 
aktedilmiş gizli bir anla~ına 
olduğunu tekzip ctmektediı. 

.._ 
de~·ı Qj ,! I 

Ur 
Zeı 
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anİSada bir kız enstitüa 
sü açılmak üzeredir 

-------------
Manisa kültür ailesi, iyi bir ça- Konuşma 

lışma yolunda bulunuuyor. Karga, kekliğin yürümesini 
taklide çalışırken şimdiki gü• 
lünç vaziyete düşmüştür. Za· 
vallı karakuş; nesli kuruyun· 
cıya kadar sekip duracaktır. 

Manisa valisi ve Vilayet 
Manisadan bildiriliyor: 
Manisa Kültür ailesi ara· 

sında sıkı bir samimiyet ha
vası esmekte ve mesleki hare· 
ketlere daha hız vermektedir
ler. Bundan sonra mesleki 
konferansların Halkevi salo
nunda yapılması ve müteakı
hen bir kültür gecesi hazırlan· 
ınası kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka vilayet öğ

retmenlerinin mesleki bilgile
rini artırmak içirı vilayet mer
kezinde seyyar bir kütüpane 
teşkiline karar verilmiş ve fa
aliyete geçilmiştir. Bu kütüpa
ne için kitaplar gelmiştir. Bü
tün mülhakat öğretmenlerinin 
istifadesini temin etmek için 
bir talimatname hazırlanmak
tadır. 

Umumi Meclisi •araları 
bina hazırlanmaktadır. Bu ha
ber muhitte büyük bir sevinç 
uyandırmıştır. 

Kırkdokuz bin liralık bedeli 
keşifli yeni bir ilkokul bina
sının temelleri de atılmak 
üzeredir. 

Bazı insanlara tesadüf edi
yor, bazı muhavereler dinli
yorum. 

Dağarcıklarında "kelime,, 
olmadığı ve "kelime,, nin 
manasını bilmedikleri halde 
alabildiğine konuşuyorlar. iki 
hafta evvel sahanın kenarında 
duruyordum. Bir genç ynnıına 
yaklaştı: 

- Bayım ·dedi- zatıaliniz
den bazı mnruzat sormak is· 
terdim. 

Yüzüne baktım. "Zatıaliniz
den bazı maruzatta bulunmak 
isterdim.,, demek istiyordıı. 

- Buyurun -dedim· soru
nuz bakalım! 

- Biz Türk gençliği hak
kındaki yüksek kaleminize ne 
suretle tebrik etsek caizdir. 

Dudaklarımı ısırdım: 

S k 
- Estagfurullah ... 

uya avuşan köy - Hayır, rıca ed"rim, min-
Ödemişin 150 hanelik Ye· neltar olur.uz bu böyledir .. 

niceköyü suya kavuşmuş ve Şimdi bendenize lütfen şunu 
bunu, köy bayramı gününde arzedin ki, bu kulüp birleşme· 
kutlulamıştır. Ogün köyün leri hakkındaki fikriniz nedir, 
her evi badane.lanmış, sokak- ben de müşerref olayım .. 
ları temizlenmiş, Ödemişten Yanımda bir geveze arkadaş 
Halkevi bandosu ile büyük vardı: 
bir kalabalık gelmiştir. Mera- -Hamsi koydum ta ta tavaya; 
sim, istiklal marşı ile başla- sıçradı gitti ha ha hah hahah 
mıştır. haha hah hahah havaya .. 

Evvela köy gençlerinden Diyerek uzaklaştı.. Haya-
Bay Lütfi Altıok, müteakıben hında, gülmemek için nefsimi 
Halkevi köycüleri namına bu kadar ezaya soktuğumu 
Bay Hamza Türegün güzel hatırlamıyorum. Kısa bir ce-

Bu yıl içinde açılması karar 
altına alınan Kız enstitüsü için 
~---------·- birer söylev vermişlerdir. Kor· vap verip kaçtım ve gırtla-f.l f k • k .. • dclayı, bu su meselesinde ğımda biriken kahkahaları ..., a evı oşe~ büyük çalışması görülen kay- tribünlerin köşesinde salı-

1 _ Halkevinde resim ama- makamımız Bay Haşim kesmiş verdim .. 
törlerinin çalışmaları için her ve bu arada veciz bir söylevle Gene geçf'n gündü. Vapur-
) b bugünkü köycüliiğümüzü teba- da iki genç kız konuşuyordu. 
evaz ımı tamam ir resim atöl-

Yesi açılmıştır. Heveskar genç- rüı ettirmiştir. Biri, diğerine: 
!erimizin her gün Halkeı.ıindeki Köylü akşama kadar, ban- - A, vallahi monşer ·dcdi-
Çalışmalara gelmeleri ve yap- do, davul ve zurnalarla ve size teşrif ettiğimiz akşam 
tıkları işleri gene Halkevi ta- zeybek oyunları ile eğlen- evde yoktunuz .. 
t .. afından seçilen kıymetli resim miştir. Diğeri: 

Dilek 1 er: Bir köylü Bucanın dertleri : 

Çal hala dok. --··· .... -- Buca susuzluk. 
torsuz bulunuyor.. Paranın hesabını k 

Çaldan yazılıyor: &oruyor tan ırılıyor !. , 
iki yıldanberi buraya ne mal Bayındırın Canlı köyünden işte her yıl olduğu gibi, 

müdürü, ne de doktor geliyor.. Bekir oğlu Yılmaz Çelik im- daha he-niiı yaz kendini gös: 
Hastalık vukuunda halk mas· zalı bir mektup aldık. Buna termiye başladığı bir sırııçlıı, 
raflar Yaparak 12 Saat mesa. k .. d b Bucanın suları tükendi •.. nazaran, oy e eş on sene 
fedeki Denizliye gitmek mec- evel Çeşme yapılmak ve su Bucalılar içecek birkaç yu~ 

dum su bulabilmek maksadil6 
buriycti karşısında kalıyor. Ya- işleri için 1200 lira kadar ellerinde teneke evllerinde su• 
hud da oradan doktor getir- para toplanmış, bu para bila· yu (1) yani su tesisatı (!) olan· 
tiyor. Keza, bir cürüm vukuun· hara, bazı ellere faizle veril- 1 k l k arın apısını ça ara : 
da da ayni müşkülat görülü- miş, birkaç sene de faiz alın- _·Suyunuz var mı? diye 
yor.. mıştır. Fakat bilahara bu pa- sorunca aldıkları cevap şu. 

Malmüdürü bulunmamak raya ne sahip çıkmıştır, ne de oluyor: 
yüzünden de halk sıkıntı çek- bu hususta artık köyliin•ın bir - Sular kesildi!.. Biz de 
mektedir. Nazarı dikkati cel- bilgisi vardır. Mektup sahibi- susuz kaldık!.. 

bederiz. Fegzi Ayhan nin dediği gibi, biz de Bayın· 
Torbalıda hırsızlık dır kaymakamlığının nazarı 

Torbalı, (Hususi) - Kaza- dikkatini cclbcderiz. 
mız köylerinde ınuhtel:f ev 
eşyaları satmak istiyen Sungur
lulu Ali oğlu kör Mehmetle 
arkadaşı Ankaralı Ahmet oğlu 
Mehmedin halleri ve satmak 
istedikleri eşyunın da kıymetli 
bulunması zabıtamızın nazarı 
t:likkatini celbetmiştir. Yapılan 
tahkikatta bu iki şahsın sabı
kalı hırsızlardan olduğu ve 
beraberlerin<le bulunan 26 par
ça ve beşyüz lira kıymetindeki 
eşyanın da İzmirın Tepecik I 

mahallesindeki evlerden çalınma 
olduğu anlaşılmış ve iki sabı- ı 
kalı yakalanmıştır. 1 

Seydiköyde Türkçe 
konuşma işi .. 

Manisanın Akhisar kazası 

Seydiköy halkından muhtelif 
imzalarla hükumet merkezine 
gönderilmiş bir arize sureti 
aldık. Bu arizeden anladığı
mıza göre, 150 haneli ve 1160 
nüfuslu olan bu köyde eskiden 
iskan edilmiş 85 hane, eski 
Rumeli ~ıuhacirlerindendir ve 
kamilen Bulgarca konuşmak

tadır. Köyün eski ahalisi bun
dan şikayet ve nazarı dikkati 
celbetnıektcdir. -

Turgutluda fay dalı bir teşekkül 

Yurd müdiresi ve talebesinden bir gurup 

Turgudlu, 28 (Hususi) - tesis edilen biçki ve dikiş 

Şehrimizde 928 senesinde Ba- yurdu sakin ve mütevazı şe-
yan Atiye Pckonay tarafından kilde mesaisine d~vam etmek· 

ciz ediyor değil mi? 
tedir. 

• ... * 
Evet sular kesildi.. Bucrıda 

su kalmadı, o dereceye kadar 
ki mecburen acı, yavan kuyu 
sularını bile iç.enler oluyor: 

"' ... * 
Senelerdenberi işitiyoruz: 
- Bucaya yeni su tesisatı 

yapılacak. Buca bol suya ka
vuşacak!.. Yeni su tesisatının 

projeleri hazıı lanmış ... 
Hatta geçen yıl Parti seçi-

minde dilekler arasında bir 
Bucalı su işinin düzeltilmesini 
dilediği zaman, Şarbay şu 
müjdeyi vermişti: 

- Müide arkadaşlar! Bir 
kaç aya kadar suya kavuşa
caksınız!.. 

O gün hP-pimiz sevindik ... 
Hem de pek çok. .. 
Fakat ne yazık! Aylar geç

ti ... Hatta sene bile. Hala su 
işinden bir ses, bir sacla )Ok!.. 

Yeni rn tesisatı yapılakoy
sun, bari hiç olmazsa esk n 
kalma su tesisatile bu ihtiya· 
cın teminini istiyoruz. Geçen
lerde },ir gazeteci arkadaşımız 
Buca için yaptığı bır röpor· 
tajıııda pek haklı olarak: 

- Buca ölmüştür!.. 
Demişti. 

Evet Buca öldü... Nasıl öl
mesin? Bilhassa susuz ve ba
kımsız kalınca. 

Fethi Y. Eralp 

Kız Enstitüsü Bucada 
Buca, 28 (Hususi) - Bu 

gün lzmir Kız Enstitüsü tale
beleri başlarında miidür ve 
muallimleri olduğu halde sa· 
bahtan Bucaya geldiler. Pa
zarı ve Sucanın bazı yerlerini 

Oğretmenleri tarafından haf- Acıpayamda bir cinayet - Şaşılacak şey -diye cevap t - Taciz değil, bizar edi-
anın cumartesi ve çarşamba Acıpayam, (Hususi)- Yağlı verdi- halbuki biz o akşam yor kuzum .. 

Yurdda muntazam tedrisat 
vardır. Talebe haftada dört 
gün altışar saat ders görmek
tedirler. Müessese şimdiye 
kadar yetmiş .. czun yetiştir

miş ve bu mezunların hepsi 
hayat sahasına atılmışlardır. 

gezerek Kozağacına gittiler. 
Öğle yemeğini orada yiye· 

rek üçe doğru tekrar Bucaya 
döndüler, Sarıgöllü Hasan 
ağanın bahçesini gezmek iste· 
dilerse de bilmem hangi se· 
bepten o gün kapı kendileri-

a'Ünleri düzeltmelerde bulun- Akalan köyünden Süleyman promönad etmemiştik. Pasaport iskelesinden ayrı-
llıalan temin edilmiştir. oğlu Osman ve oğlu Sülcy· - Orasını bilmiyorum. Am- lacakbrmış .. Biri kalktı: 

2 - 24 Mart 937 çarşamba mania aynı köyden Davaslı ma, bizim terzi madam da - Adiyo dostum ·dedi-
fiinü açılan Halkevi Şan ders· oğlu Durmuş arasında bir tarla gelmiş, o da arzetti bize.. inşaallah bendehaııenize tekrar 
eri kayıdları yakında kapana· meselesinden çıkan kavga ne· - Estağfurullah, rica ede- gelirim .. 
~ağından heveskar yurddaş- ticesindc baba v~ oğlu Dur- rim... Belki de öyledir. Bu· - Amma sııa bizim .. Ben 
c.rın pazardan başka her gün muşun üzerine hücum etmiş- günlerde ne ile meşgulsiinüz? yarın öbür giin sizlere teşrif 
saat 10 dan 12 ye, öğleden lerdir. Süleymanda hamil ol- - Kültür yapıyorum .. Ah, eder ve kusurumu kaybcde-
sonra 14 ten 17 ye kadar duğu bıçağıle Durmuşu müte· bayılırım doğrusu.. rim .. 
~alkevine müracaat ederek addit yerinden yaralamıştır. - Ben de severim doğru- Ayrıldılar. Ben <le kendi 
&ydedilmeleri. Durmuş, yarası ağır olduğun- su. Amma nasıl şeydir bil- kendime: 
3 - 30 13/ 937 salı günü dan ölmüştür. Her ikisi de mem .. Ah bu monden hayat - Hay -dedim- bir avuç 

saat 17 de müze ve sergi ko- derdest edilerek adliyeye ve- monşerl. dut yiyeydiniz de konuşaına· 

Yurdun tesisi anından iti
baren şimdiye kadar beş sergi 
açılmış ve bu sergiler büyük 
takdirlerle karşılanmıştir. 

Abidelere sipariş olunan 
çelenkler hep bu yurdun ese· 
leridir. Yurdda çiçek, örgüler 
ve muhtelif işler yapılmak
tadır. 

ne açılmadı. 
Bunun üzerine Halkevine 

uğradılar. Kendilerine Parti 
tarafından Bucanın meşhur 
ayramndan ikrnm edildi. 

Burada milli oyunlar aynı· 
yarak, milli şarkılar söyliyerek 
akşamı yaparak otobüslerle 
lzmire döndüler. F. ~esinin toplantısı vardır. rilmişlerdir. - Yah yalı, insanı çok ta· saydınız.. Çimdik 
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- Orası bana ait.. F t A I • ğunu anlamıştı. Ona karşı yu- Mariya, diğer kamaranın ka-) r 1 n a 1 muşak davranırken bunu dü- pısını kilitleyip anahtarını da 
şünerek ve bilerek değil, adeta cebine sokmağı unutmamıştı. 

lihz·· r·1 BOyUk Korsan Romanı .---...-._.... 

-106 - Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin 

Zeliha omuzlarını silkti: 
d ...._ Ölümden korkacaklar· 
arı değilim. Ben Türküm .. 

lakMd~riya, kıskançlık dolu bir 
ırle ona baktı: 

d ...._ Fakat marifet ölmek 

0~.~I, yaşamaktır. Hem de 
Urerek ya~arnak .. 

Zeliha, başını salladı: 
01; Ben ölmesini de bilirim, 

vrmcsirıi de .. işte eserim! 
~.. e yerde uznnan cesedi 
~~s~erdi.. Mariya, bahsi dc
Ştırınek istedi: 

liırı - Yere akan kanları sile
. Yahud da lüzumu yok. 

Gece, bu halıları da denize 
atarız. 

Zeliha omuzlarını silkti: 
- Siz bilirsiniz!. 
Mariya kapıya doğru yürüdü 

ve durarak Petronun cesedine 
bir daha baktı. Sonra: 

- Türk kızı -dedi- istersen, 
seni şu bitişikteki kendi ka
marama alayım. 

Zeliha, Mariyanın bu uysal 
ve alicenabanc görünen har~
ketlerinden bir şey anlamı
yordu .. Filhakika Mariya, Ze
lihanın kahramanlığı karşısın· 
da ~aşırmış ve Zelihanın, Fır· 

gayri ihtiyari yapıyordu.. - Benimle beraber yeınek 
Zelihada bu kadar sağlam bir 
yürek, bu kadar çetin bir ka

rakter bulunacağını ummamıştı. 
- Bana biraz yardını eder

misin, şu cesedi kenara çekelim. 
Zeliha başını silkti: 
- Beni mazur gör, öyle 

bir leşe dokunamam. 
- Şu halde beni takibet! 
Ve kapıdan çıktı. Zeliha da 

yürüdü. Ba~ıııda bir scı scınlik 
hissediyordu. Başına böyle bir 
hadisenin gelebileceğini hiç 
aklından geçirmemişti. Kendisi 
~imdi, basbayağı bir insan öl
dürmü~tü. Hatti hançer kul
lanmak gibi zor bir iş yap· 
mı~lı. Zelibanın kamarası ge-

yir misin Zeliha! 
Mariyaya baktı: 
- Evet, yirim .. 
- Hatırına herhangi bir 

şey gelmez mi? 
- Benim mi? .. Katiyen ... 
- Mesela, seni zehirliyebi-

leceğimi hatırına getirmez mi
·? sın .. 

- Budala olmadığım için, 
hayır diyebilirim .. Çünkü mak-
sadın, beni doğrudan doğruya 
öldürmek olsaydı, bu işi Ada· 
da yapabilirdin veya elim, ko-
lnm bağlı iken beni denize 
atabilirdin .. 

- Zeki bir duşmaııln karşı 
krrı::ıya bululunduğumu gorü-

yôrum. 
- Demek ki bana düşman

sın .. 
- Hayır, affet Türk kızı, 

öyle sö}'lemek istemedim. Şuna 
emin ol ki, sana diişman de
ğilim .. 

- Mademki düşman değil
sin, salıver beni.. Beni mem· 
leketimden, babamdan, anam· 
dan, ni~anlımdan ayırma! 

Mariya dalğın dalğ"ın ce\•ab 
verdi: 

- İmkanı yok, imkanı yok .. 
Talih bizi kar~ılaştırmış bulu· 
nuyor ve ayrılmaklığınız, bel
ki de muhal olacaktır. 

Zeliha gülümsedi. Gözlerinin 
içinde bir ışık yanıp şöner gibi 
oldu: 

- Yanlışsın Mariya!. Ben 
kendime, elbette ki senden 

ziyade sahibim. 
- Yani icabında kendini 

- Sakın bmm yapma!. De-
dim ya; sana düşman değilim. 
Fakat kendi intikamımı almak 
için seni elimde buluııdurınak
lığım lazım. 

- Fakat muvaffak olamıya
caksın .. 

- Orasını bize zaman gös
terecektir. Bana kalırsa, şim
dilik kendini hiç üzme, sıkılıp 

telaş edip isyana veya herhan· 
gi bir harekete kalkma, çünkü 
görüyorsun nafiledir. O tak
dirde herşeyi, herşeyi ve h('r
kesi kaybedersin .. 

Zelihn cevab vermedi. Bir 
sedire oturdu. Mariya da di
ğer bir sedire oturmuştu. Ma
riya, kalbinin şiddetle çarptı· 
ğını his~ediyordu: 

- Sonu Var -
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için (Pravda) gazetesinin caretMemurlu- Şahit: Kristyano Ruso karısı ölü 
cinayet yazdı~ı makale İzmir Karşıyakasında lnkilap Elize binti Alfonsun, Elzear 

Moskova, 28 (A.A) - Tas Ozum satışları g"' undan: sokağında 7 numarada oturan Gifreye olan borcundan dolayı ..... 
Akhisar, (Hususi) - Ak

hisarın Eroğlu köyiinde bir 
cinayet olmuştur. Kurd Mus
tafa oğlu 15 yaşında Rama· 
zan, Ali oğlu 29 yaşında Ha· 
midi bıçakla yaralamış, öldür
müştür. Cinayetin sebebi gü
reş meselesidir. Hamid; bü
yüklüğüne bakmıyarak Rama
zanla güreşmek istemiş, tek
lifi kabul edilmeyince ağır şa
kalar yapmağa başlamıştır. 
Bundan kızan Ramazan bıça
ğını Hamidin karnına sapla
mış ve kendisini öldürmüştür. 
Katil yakalanarak Adliyeye 
verilmiştir. 

Hatayda Türklük 
daima hakim 

kalacaktır. 
Başı 7 nci sahi/ ede -

kım eşhastan ibaret olduğunu 
isbat etmiş ve iddiahm red 
eylemiştir. 

lstanbul, 29 ( Radyo ) -
Halaydan gelen son haberlere 
göre, dağ Araptan celbedile
rck Hataya yerleştirilmekte· 
dir. Bunun sebebi, Hataydaki 
Türklere muadil bir Arap ke· 
safeti temin etmek ise de, ala
kadarlar, bunun imkansız ol
duğunu ve çünkü Hatay umu· 
mi nüfusunun, yüzde seken
den fazla Türklerden mürek· 
kep bulunduğunu söylüyorlar. 

Fransızlar, ispanya 
sınırla.lına asker 

yığıyorlar 
- Başı 7 inci sahifede -

lstanbul, 29 (Hususi)- Son 

gelen haberlere göre; ltalya, 

ispanyaya yeniden asker gön

derirse, Fransa, kendi başına 

mani olmıya çalışacaktır. Bu 

münasebetle ispanya hudutla

nnda iki Fransız kolordusu 

hazır bir vaziyette beklemek-"!\ 

tedir. 
Londra siyasal mehafili, 

Fransanın bu tedbirlerinden 

dolayı endişe etmekte ve teh

likeli bir vaziyetin önüne geç
miye çalışmaktadır. 

Londra, 29 (Radyo) - Ala
kadar mehafil, ispanya harbi

nin, Avrupanın başına bir 
gaile açması ve hatta nmumi 
bir harbe sebebiyet vermesi 
ihtimalinden endişe ediyorlar. 

Romadan alınan haberler, 
ltalyanın ispanyaya asker gön· 
derip göndermiyeceği henüz 
belli değildir. Maahaza, Bay 
Musso1ininin bu hususta lngil
tereye verdiği teminatı tutacağı 
kuvvetle zannolunuyor. 

ltalya 
ispanyaya asker gön

dermiyecek 
Roma, 29 (A.A) - Gior

nale Ditalia yazıyor: 

halyan hükumeti daha ge
çen haftanın başlarında lspan· 
yol işlerindeki hattı harektti· 
ne dair İngiltereye teminat 
vermiş bulunuyordu. ltalyan 
hükumeti ispanyaya katiyen 
yeni kıtaat göndermek fikrin· 
olmadığını temin eylemiştir. 

İngiliz kabinesi çarşamba gün· 
kü toplantısında bu teminatı 
almış bulunuyordu. Bunun 
içindir ki lngiltcre Fransız 
Hariciye Nazırının lngiliz ve 
Alman elçilerini kabul ederek 
Slİrişmek istediği teşebbüse 

ajansı bildiriyor: Ç Al K S K 5 Hasan oğlu Sıtkı Sallı. ipotekli ve borçlunun tahtı 
Pravda gazetesi ltalyan- · ıcı · · · 

0
· Tescil edilmiş olan [lzmir Ş h't 

65 inhisar ~ 50 9 5 a ı : tasarrufunda bulunan Bucada 
Yugoslav anlaşması hakkında 21 Necati Bö. 11 ve civarı b~lefon Türk anonim lzmirde Değirmendağında (aşağı mahalle Lokanta sokak) 
diyor ki: l l 50 şirketi] nin 26-3-937 tarihile Selimiye mahallesi Tire kapısı 

" Habeşistan harbi ltalyan- 12 S. Riza ha. 11 13 tasdikli sirküleri ticaret kanu- 82 d Kemalpaşa caddesinde kain 
12 Kazım Taner 10 10 sokağı numara a oturan b İngiliz münasebetlerindeki ger- nu hükümlerine göre sicilin H I H kk T ve vaıyet za tına nazaran; 8 J. Kohen 10 25 10 50 amit oğ u a ı anış. 

ginlik akdeniz hakimiyeti mü· 
14 50 

1947 numarasına kayt ve tes· Umumi No. l976 Hususi kapıdan içeriye girilince altı 
b 6 Ş. Remzi 14 50 ·1 d'ld'ğ' 'l"' l b kl d' ı· cadelesinin şiddetlenmesi gi i cı e ı ı ı ı an o unur. No. 2/151 asama ı mermer mer ıven ı 

124 Yekun 1 S k ı hususat Bay Mussoliniyi büyük : ir u er Mahallinde okunup manası taşlık, eve girilir büyük kapısı, 
423204 Eski satış 1 · · ·ı· · b bir harb takdirinde hiç değilse zmır sıcı ı tıcaret memur- anlatılan bu 26 Mart 937 ta- Avrupa plaka tasile döşeli ir 
423328 U. satış l v .. ··h .. Yugoslavyamn bitaraflığını el- ugu resmı mu ru ve rihli sirküler altındaki imzala- salon, sagv da içiçe bir misafir 

Zahire satışları F T ·k · 944 de etmek meselesile karşılaş- K S · enı ımzası rın zat ve hüviyetleri yukarıda ve bir yemek salonundan iba-
1 1 f . ti . l Çu. Ginsi K. S. · · s• k•• ı tırmıştır. ta.yan aşıs erı n-

1954 
Buğday s 15 6 375 Jr U er isim ve adresleri yazılı şahit- ret iki oda, yemek odası ya-

giltere ile Yugoslavya arasında lerin tarif ve şehadetleriyle nında bir despenç ve karşıda 
münasebetlerin dostane oldu- 899 Arpa 3 75 4 No: 8 1 

93 M. Darı 4 125 4 25 Ş k I Ü anlaşılan dare Meclisi Başkanı bir mutbak, mutbaktan sonra 
ğunu nazarı itibare almıyor ir etimiz dare Hey'eti · B l ·ı H kk S ld 

1 83 B. Pamuk 42 50 44 C 
ay smaı a ı ur ve are bı'r çamaşı'rhane ve bir tuvalet 

değil er. Fakat dalmaçyadaki yesi . Gustaf Lundman'ın is-
emellerinden muvakkaten vaz- 100 Ton pa. çe. 3 25 3 25 tifası üzerine, idare Meclisimiz, Meclisi Başkan Vekili Doktor yeri, mutbaktan merdivenle 
geçmek suretile küçük antantın 99 Ken. pala. 440 440 :: üyeliği Hissedarlar Hey' eti U· bay Ali Halim Bayer ve idare yukarıya çıkıldıkta mutbak üs-

------ · d Meclisi üyesinden bay Yngve 
bir köşesini çökerteceklerini alakası olmadığı görmek için mumıyesinin tas ikine iktiran l tünde ve orta merdivene açılır 
.. . d l B l etmek şartile, Gösta Olof Wil· Rapp ve dare Meclisi üyesin- b l . 'k' umıt e iyor ar. u suret e hiç te pertevsiz lazım değil. den bay Gösta Olof Wilhelm bir papısı u unan ıçiçe ı ı 
Fransanın bu mıntakadaki em- Adriyatik denizinde ftalyan· helm Rosen'i üye seçmiştir. Rosen'in olup münderecatını hizmetçi odası, ortadaki büyük 

· t · t · d b lt l y l ··t k · R Bu deşiklikten dolayı şirke- k l nıye sıs emı e a a anmış ugos av mu are esı oma- tamamen kabul ve ·ıkrar ettı'k- merdivenden yukarıya çı ı ır· 
timiz namına atılacak imzalar 

olacaktır. Belgrad anlaşması- Berlin mihverini icat edenle- ten sonra bizzat vaz ettikle- ken solunda küçük bir taraça, 
k 

hakkında bu yeni sirkülerimizi 
nın ollektif emniyet ve tak- rin hazırladıkları taarruza ya· rini tasdik ederim. Bin dokuz yukarı katta merdivenden çı· 

d 1 ıh 1 h b 
sunar ve içindekilerin kayt ve 

sim e i mez su i e iç ir ramaktadır. . b yüz otuz yedi senesi Mart ayı· kılınca karşı-da bı·r oda ve 
ışaret uyurulmasını yalvarırız. 

Izmı·r Muhasebeı· hususı·ye mu·· - İdare Meclisi Başkanı lsmail nın yirmi altıncı Cuma günü. önünde bir balkon, sağda bir 
H Noter resmi mühürü ve 

• akkı Sur, Şirketimizi bütün d ld · · eç'len ı'kı' 

d •• ı •• "' •• d vekili Ali Raif Gün er 0 a, so 8 ıçıçe g ı Ur ugun en•. resmi meclisler, daireler ve d b Ik ğdak' oda imzası o a ve a on, sa ı -
mahkemelerde, her türlü ka- k d k l bı' ko Cinsi 

Bağ 

Tarla 

Yeri 
Narlıdere 

" 

Dönümü 
2, 5 
4 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı akaratı hususiye 3 sene 
müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle açık artlr· 
maya çıkarılmıştır. 

Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün Muhasebei hususiye 
direktörlüğü varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 
ihale günü olan 15/4/937 perşembe günü saat 10 da depo· 
zito makbuzlarile birlikte Encümeni vilayete müracaatları ilan 
olunur. 912 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka-

Kınık belediyesinden 
1 - Eksiltmeğe konulan iş: Kınık belediyesi şehir haritası 

Umumi No. 1976 Hususi nın apısın an çı ı ır r • 
nuni sıfat ve selahiyetlerle, No. 2/151 ridor üzerinde bir tuvalet yeri, 
bizzat veya idare Meclisi ka- b' b b' d l t 

Bu sirküler nüshasının daire ır anyo ve ır 0 a, tuva e 
rarile Şirket namına başkasını · ·1 b d · · · ·· 
tevkil etmek şartile, bilvekale dosyasında saklı 1976 umumi yen 1 e anyo aıresınm us-
müdafaada bulunur. No. lu aslına uygun olduğu tünde bir su haznesi, evde 

tasdik kılındı. Bin dokuz yüz elektrik tesisafı ve belediye 
Bundan başka Şirk~timizi k 
hh Otuz yedı' senesı· Mart ayının suyu mevcuttur. Bahçeye çı ı· 

taa üt altına sokabilecek ve • 
Yirmi altıncı Cuma gu .. nü. lınca evin ön tarafına gelen 

ilzam edebilecek her türlü lzmir Üçüncü Noteri resmi kısım kumla tefriş edilmiş bir 
muamelelerle, mukavelelerde, mühiirü Tahsin Amur, bahçe ve ilerde muhtelif mey-
ve bankalar ve diğer müesse- ı namına imza okunamadı va fidanları, içilmez suyu o an 
selerle olan bütün işlerde, 
1 l 

15 Kuruşluk Tamga pulu bir tulumba ve Mitat paşa 
dare Meclisi Başkanı smail 10 kuruşluk tayyare pulu sokağına çıkılır bir bahçe ka-
Hakkı Sur veya Başkan vekili M 1 20 kuruşluk harç pulu pısı, kargir ve üstü arsi ya 
Dr. Ali Halim Bayer'in birile, kiremidi ile örtülü 4500 lira 
idare Meclisi üyelerinden M. İzmir ikinci icra memurlu- muhammen kıymetli 25 No. lu 
Yngvc Rapp veya M. Gösta ğun<lan: 

Olof Wl.lhelm Rose'n'den bı'rı·· B d . d ev açık artırma ile ve 2280 
uca a istasyon eıvarın a numaralı kanuna tevfikan talibi 

nin müşterek imzaları bulun· aşagv ı mahalle lokanta sokak zuhur etmediği cihetle ikinci 
mak meşruttur. Kemalpaşa caddesinde 25 taj defa olarak satılığa çıkarılmış· 

idare Meclisi Başkanı: No. da oturmakta iken halen 1 l tış. Artırma yeri zmir kinci 
İsmail Hakkı Sur şu suretle ikametgahı meçhul Kristyano I 

ı·mza edecektı'r. 1. Hakkı Sur R k El R cra dairesi olup birinci artır-uso arısı ize uso miras-
ldare Meclisi Başkan Vekilı··. ı d k K . ma 3/5/1937 Pazartesi günü 

çı arın an ocası rıstyano saat 14,30 da ve yüzde yet· 
Dr. Ali Halim Bayer şu su- Ruso oğulları Cilberto Krist- miş beşi bulmadığı takdirdi 

retle imza edecektir. yano Günido Bernardo Fla- 18 _ 5 _ 1937 Salı günü saat 
Ali Halim Bayer viyoruso, Kristyano kızları 

idare Meclisi üyesinden: İnes Viyoletta Jozetta taraf- 14,30 da ikinci artırması ya· 
Yngve Rapp şu suretle imza ]arına: pılacaktır. Bu artırmada da 

edecektir. Y ngve Rapp Murisin iz Elizenin borcun- kıymetin yüzde yetmiş beşini 
idare Meclisi üyesinden: dan dolayı ipoteklı Buca Ke· bulmazsa gayri menkul 2280 
Gösta Olof Wilhelm Rosen mal paşa caddesindeki 25 nu- numaralı kanuna göre tecile tabi 

şu suretle imza edecektir. maralı ev satılığa çıkarılmıştır. olacaktır. Şartname 22·4-937 
Gösta Rosen Birinci müzayede 3·5-937 pa· tarihinden itibaren açık bulun· 

Mahallinde okunup manası zartesi günü saat 14,30 da durulacaktır. Bu gayri menkul 
anlatılan bu 26/Mart/937 ta- ve ikinci müzayede 18-5·937 üzerinde her ne suretle olursa 
rihli sirküler altında yanımızda salı saat 14,30 dadır. Heriki olsun hak talebinde bulunan· 
imzalarını koyan zat ve hüvi- müzayedede de kıymetin % lar yirmi gün zarfında icraya 
yetlerini bildiğimiz Bay İsmail 75 ini bulmazsa gayri menkul müracaatları lazımdır. Aksi 
Hakkı Sur ve Doktor bay Ali 2280 No. Iu kanun mucibince taktirde hakları tapu sicillince 
Halim Bayer ve bay Yngve tecile tabi tutulacaktız. Tebliğ malum olmadıkça paylaşmadan 
Rapp ve bay Gösta Olof Wil- makamına kaim c,Jmak üzere hariç kalacaklardır. Yüzde iki 
helm Rosen'in olup mündere- keyfiyet ilanen tebliğ olunur. buçuk dellaliye ve tapu harç-

1 
• h b lan müşteriye aittir. Satış pe

zmır mu ase eİ hUSUSİye mÜ• şin para iledir. Gayri menkul 

du •• rıu·· gv u·· nden·. uhdesine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 

2 - Şehir haritasınm ihtiva ettiği mesaha: (65) hektar olup Cinsi Yeri Numarası M. içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisin· 
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmiş olduğu 

32/50 hektarı meskun 32/50 hektara :gayrı meskun Mağaza Birinci belediye ca. 14 
arazidir. idare akaratından olup yukanda yeri ve cinsi yazılı akar 3 

3 - Muhammen bedeli: Meskun kısmı (25) lira gayri mes· sene için kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle açık eksilt· 
kun kısmı (10) liradır· meye çıkarılmıştır. Şeraiti oğrenmek istiyenlerin her gün Hu-

4 - ihale müddeti onbeş gündür. susi mhasebe müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek isti· 
5 - Yapılacak haritanın fenni keşifnamesi ve krokisi dai- yenlerin de ihale günü olan 8/4/937 perşembe günü saat 10 

rede mahfuzdur. Talipler belediyemize başvurarak da Encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 911 
öğrenebilirler. 

6 - ihale kapalı zarf usulü iledir. Delet Demiryollarından: 
7 ihale 3 nisan 937 cumartesi günü saat 15 te belediye 

encümeni huzurunda icra edilecektir. llkkurşun istasyonu yanında idaremize ait kahvehane "Büfe" 
iştirak edecek talipler % 7 ,5 teminatı muvakkatayı 15/ 4/937 perşembe günü saat 15 de pazarlık usulile uç sene 8 
belediye sandığına teslim edecektir. için kiraya verilecektir. Muhammen i.ıç senelik kira bedeli 105 

9 - Teklif mektublarının yedinci maddede yazılı saatten liradır. isteklilerin % 7.5 nisbetinde muvakkat teminat yatır-
bir saat evvelir.e kadar Kınık belediye encümenine maları ve aranılan vesikalar ve işe girmeye mani kanuni bir 
verilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta Alsan· 

10 - iştirak edeceıe taliplerin Nafıa Bakanlığından bu se- cak 8 inci işletme komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
neki yaptığı işler hakkında musaddak ehliyetnamesini Şartnameler llkkurşun istasyon yazıhanesinden ve komisyon· 

bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmazsa veya bulun· 
mazsa on gün müddetle artır· 
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasın· 
daki fark, faiz ve diğer zarar· 
lar ayrıca hükme hacet kal· 
maksızın memuriyetimizce ilk 
alıcıdan tahsil olunur. istekli 
olanlar % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın. 
teminat mektub11 ile lzmir lkinCI 
icra dairesinde 937 • 4866 nu· 
maralı dosyaya ve münadiye 

-=---.uuAA.1~o.&aı: ..... :u.a.1:.aa-------L--~....&1:ı· ....,_..._ ....... _-"llöaa...-___!.ı!IL_!L.~...!n~3Ll--.B:l.3.-_.J_dan oar.aaı2 lmır. 30 3 925 müracaatları iliıa olunur 



30/3/937 -'l> '. . - - - • . ANADOLU --mm::::e~Hrllt!!lll~--------------- Sayfa '1 • 
zın·r Sicili 
ndan: 

icaret mem rlupt 

esei] edilmiş olan (İzmir Pamuk mensucatı Türk Anonim 
eti) nin 23/3/937 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti 
ıtnamesi tiçaret kcıınunu hükümlerine göre sicilin 1946 nu
asına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve ımzası 

F. Tenik 

1 - Zabıtname: 
ınir Pamuk mensucatı Türk Anonim şirketinin 23 Mart 
7 sah günü öileden evvel saat onda Şirket merkezi ida
llde mün'akit olup zabıtnamesi aşağıda yazılı bulunan adi 
C~i umumiye içtimaında hazır bulunan hissedarlar ile his
rıni gösterir cetveldir. 

imza Vekil 1 Hisse Ara ikamet· 
adedi adedi 

1-
ız otuz dört bin 
senedidir. 

4000 

6000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

40001 

34000 

H. F. Beler 

ukariki cetvelde mevcut 
larm sahipleriain bizzat 
dilen hakiki imzaları bu
Uğunu ve sahiplerinin göste· 
rey miktarile içtimaı umu
ahzı mevki etmeğe salahi
r bulunduklarını, mevcut ve 
bulunan hisse senedatmın 
n (34000) r otuz dört bine 
bulunduğunu ve miktarı 

Grun Şirket esas muka· 
na•esinia (54) üncü mad
ınucibince içtimaı umu-

n kanunen in'ikadı için 
eden ekseriyeti nizami

~ fevkinde bulunduğunu 
. ınaenaleyh içtimaı umu· 
ın nizam ve kanuna mu-

surette in'ikat edip kaf· 
ınukarreratının nizamen 

eber bulunduğunu beyan 
asdik elerim. 
lzmir, 23 Mart 1937 

O kuruşluk damga pulu 
Komiser: 
M. Şevki 

- İdare heyeti maka-
da: Reis bay Rahmi Ars· 

ı. ile idare heyeti azasından 
r Harold Giraud bay Ed· 
llıd H. Giraud bay Piere 

1 Portu, bay M. Münir Bir
ıu bay Fevzi Beler (umumi 
le il) bay Nafiz Şanlı ve bay 
~bert Joly ile mürakip bay 
~td~ Lostar ahzı mevki etmiş· 

ır 

l~J ~ Türkiye Cumhuriyeti 
ttı~ Sat Vekaletini temsilen ko· 
t~bt sıfatiyle bay Şevki Er· 

3 
~l •hazır bulunmuştur. 

liııd - Tevdi edilip mukabi-
Cd·ı e duhuliye vesikası ita 
&c 

1 llıiş (34000) kıt'a hisse 
lb tıedi hamillerinin hazırı bil· 
~~Clis bulunduğu bittetkik 
Ilı ~şılınakla bu miktarın esas 
<li~· avelenamenin iktiza ettir
~ 1 ek,eriyeti tecavüz eyledi· 
· Ve b · 1 h · b ~ ıçti ınaena ey ış u umumı 
İtı"kaın kanune ve nizamcn 
da' at ettiği komiser tarafın-

n tefh· d"l . . ım e ı mıştır. 

ba i - Bay Nafiz Şanlı ve 
~: Hcrbert joly rey topla
edJ;. memur olarak intihap 

ı. 

~S - (Anadolu) ve (Yeni 
19~1 ga~ct~le~inin 28 şubat 

larıhlı nuahalarmda müs· 

crah .. 
10 İstanbul Rahmi Arslan 

10 İzmir H. Giraud 

. 
10 

" 
E. Giraud 

10 
" 

P. Portu 

10 " 
M.Münir Birsel 

10 " 
H. F. Beler 

10 " 
.Ş. Nafiz --

10 1 " 1 H. Joly 

Rey toplamağa Ş. Nafiz 
memur: Joly 

Reis: Rahmi Arslan 

teşir içtima davetnamesi u.nu· 
mi katip tarafından kıraat 

edilerek heyeti umumiyece 
muvafıkı nizam bulundu. 

6 - Riyaset makamının 

talebi üzerine idare heyeti ra
poriyle bilanço ve mevcudat 
cetveli ile kar ve zarar he· 
sabı ile murakıbın raporu 
umumi katip tarafından okun· 
du. 

7 · - Aşağıdaki hususat it-
tifakı ara ile karargir oldu. 
Şöyleki: 

Evvelen: 1936 Mali sene
sinin idaresi hakkındaki idare 
heyetinin raporu kabul edildi . 

Saniyen: Mezkur mali sene· 
ye ait bilanço ve mevcudat 
cetveli ile kar ve zarar hesa
bı ve bu baptaki murakıbın 
raporu kezalik kabul ve tas
dik olundu ve idare heyetinin 
zimmeti ibra edildi. 

Salisen: Şirket hisse sene
datının (6) numaralı kupon· 
ları mukabilinde 1 Nisan 1937 
tarihinden itibaren beher hisse 
senedine (2,50)Türk lirası tedi
yesi takarrur etti. 

Rabian: Esas mukavelena· 
menin (27) nci maddesi hük· 
müne tevfikan çekilen kur'a 
neticesinde müddetleri hitam 
bulan bay Rahmi Arslan, bay 
Harold Giraud ve bay Fevzi 
Bt!ler yeniden idare meclisi 
azalıklarına intihap edilmiş

lerdir. 
Hamisen: İdare heyetine 

aşağıdaki hususat için mezu· 
niyet ve salahiyet verildi. 

1 - İdare heyeti azasın
dan bir veya birkaçını vezaifi 
mahsusa ile memur etmek ve 
bu bapta takdir edilecek Üc· 
reti tevsiye etmek. 

2 - Umur ve muamelatı 
şirketin tedviri zımnında mü· 
dür tayin etmek ve yahut 
memuriyetinde ipka etmek. 

Salisen: Murakıp olarak1937 
mali senesi için (350-) lira 
ücretle bay Fuat Lostar ipka· 
en nasp ve tayin olundu. 

Sabian: 1937 mali ~enesi 
için idare heyeti azalarının 
huzur hakları beher celse ve 
beher aza için (25) lira olmak 
üzere tayin edildi. 

Uşak icra memurluğundan: 
Bir borcun ödetilmesi için 

haczedilen Uşakta borçlu ba· 
cak oğullarına aid tapunun 
şubat 931 tarih ve 32 numa
rasında kayıtlı bahçeler ara· 
sında yemini mukaddema sa
mantır oğlu mehmed çavuş 

halen veresesi yesarı mukad· 
dema katip oğlu kerimesi 
fatma halen hamza zadeler 
bahçesi arkası mukaddema 
Ali molla zade nıehmed ha· 
len veresesi ve samantır oğlu 
mehmed çavuş cephesi yol 
ile mahdud iplik fabrikası ile 
gene tapunun şubat 931 tarih 
ve 31 numarasında kayıtlı ye· 
mini hamza zade hüseyin ye
sarı yol arkası çay cephesi 
yol ile 612 metre murabba
mda bir depo ki tamamına 
22594 lira 45 kuruş kıymet 
takdir edilen her iki gayri 
menkulün ve mütemmim cü· 
zülerinin 120 sehim itibarile 
105 sehmi ile vaziyet ve tak· 
diri kıymet zabıt varakasında 
isim ve kıymetleri yazılı 8882 
lira değerinde fabrikanın ma· 
kine alat ve edevatının hepsi 
açık artırma suretile satışa çı
karılmıştır. 

Satış Uşak belediye dellal 
dükkanı önünde yapıl caktır. 
Birinci artırma 13/5/937 tari
hinde perşembe günü saat 
14 te icra edilecektir. Talip· 
lerin muhammen kıymetin yüz· 
de yedibuçuk nisbelindc pey 
akçeleri ile veya muteber bir 
bankanın teminat mektubları 
ile birlikte mezkür yerde ha
ıır bulunacak satış memuruna 
müracaatla pey sürmeleri. şa· 
yet sürülen pey muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bul
madığı takdirde birinci artır
mada en çok artırmanın taah· 
hüdü baki kalmak üzere ikinci 
artırmanın onbeş gün daha 
temdit edilerek 28/5/937 tari· 
hinde cuma günü ayni yer ayni 
saat ve ayni şerait dairesinde 
yapılacağı ve fabrikanın ençok 
pey sürenin üstünde bırakıla
cağı, vergi borcunun satış tu· 
tarından çıkarılacağı, belediye 
resmi ile ferağ masraflarının 

müşteriye aid olduğu, ~ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarların -gayri menkul üze
rindeki haklarını evrakı müs· 
bitelerile birlikte ilan tarihin· 
den itibaren yirmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri aksi 
takdirde hakları tapu sicille
rile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç 
kalacakları. satış şartnamesinin 

birinci artırmadan 15 gün 
evelinden itibaren herkes ta· 
ralın<lan görbleceği. fazla ma· 
IUmat almak istiyenlerin 
937 /818 sayılı dosya numara
sına müraat etmeleri ilan 
olunur. 953 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

.; . . . . .... . . . .. ~.-- ~-

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göz.tepe vapur iske
lesine dört dnkika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

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

Kir.alık ev 
Güzelyalı Nııri bey sokak 

6 Numarada bütün asri kon· 
förü haiz büyük bahçeli, 
içinde elektriği ve suyu 5 
odalı gayet havadar bir ev 
kiralıktır. 

Hergün öğleden evvel 
ayni evin alt katına müra-
caatları. 

o 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet civan Kaymakam 

Nihad bey caddesi No. 20 

iz.mir 2 inci icra Me. dan: 
Bayan Rabianın emlak ve 

eytam bankasından ödünç al-
dığı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eylediği fzmirde Natır 
zade mahallesinin ikiçeşmelik 
Haftan sokağında 7ı 1 yeni 13 

yeni No.lı eve kapıdan girilince 
uf ak bir oda ve yanında bir 
aralık ve bir hela vardır. Dı· 
şanda 13/1 No. lı taş mer· 
divenle çıkılınca bir koridor 
sağda bir oda karşısında bir 
mutbak alt kısmında bir taşlık 
ve hela üst katta bir koridor 
iizerinde yanyana iki oda ve 
bir aralık vardır. 1100 lira 
kıymetli bu evin mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus ol mak şartile 
artırması 30/4/1937 Cuma 
güuü saat 14 de icra daire 
miz içinde yapılmak iizere 30 
gün müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mcr'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hüküm· 
lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla . 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak - Emirler 

1 kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir· 
likte memuriyetimizc bildirme· çarşısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

nde bulunur. 
pwpr ---Makamı riyasetten celseye 

verildi. saat on birde hitam 
Komiser M. Şevki 
Reis Rahmi Arslan 
umumi katip F. Beler 

23/3/937 
30 kuru~luk damga pulu 

İcab eder. 
Aksi halde ha~ları Tapu 

silince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 17 /4/ 
1937 tarihinden itibaren şart· 
name herkese açıktır. Talip 

olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçası veya milli bir 

banka itibM mektubu ve 
3717980 dosya numarasilc İz
mir icra memurluğuna mura· 
caathm ilan olunur. 1147 

M•m•ro bir ••r• yakın bir 
f•crUb• devreolno dayo· 
nan Rovue :ıocttcırl ; siz• 
tamuıayar ve t rpın,uı bir. 
şaet takdfnı od•r•••· T'•: 
k•mmUI etmı, fe,,nı elet, 
ıer , konb'ol ve ~"•"'"'! 
m•todu saye•lnd• R!llv~~ 
oaatıerjnln muvıafftl!J p1ma: 
ıaron• b••l•ı:::. ~mıııerdlr: 

lzmlr'd• rıatı' yprl; 
I BERNAR i"· :Z:AHAROF 

Hül<Omoı Cadde:jl ~ 

Ayarı d,ha da1dk 
Flıatı daha ~C&r.!; 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem Mv. Sat. Al. Komisyonundan; 

1 - Harp okulundan bu sene yarsubay çıkacak öğrenciler 

için (3500) metre haki elbiselik kumaş, (1050) çift 
vidala çizme, (1050) adet ağaçtan portatif çadır kılıfı 

ile beraber, (1050) adet alaminyom matra ve askı ka
yışlarile beraber, (1050) adet sırma takımlarile bera· 

ber kılıç, (1050) adet battaniye, (1050) adet manevra 

sandığı, (1050) adet manevra kayışı Ankara levazım 

amirliği satın alma komisyonunca alınacaktır. 

2 - Bu eşyanın bilahare münakasası ayrıca ilan 
ğinden isteklilerin eşyalara ait nümunelerini 

tarihine kadar Ankara Harp okuluna teslim 
27 30 

edilece· 

4/4/937 

etmeleri. 

901 

1 

2 

3 
4 
5 

İzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
Mst. Mv. birlikleri için spor malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

ihalesi 9·Nisan·937 Cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 
Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 941 lira 85 kuruşh1r. 
Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı c · a· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 25 30 4 8 886 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 Kırkağaç.'taki kıtaat ihtiyacı için 24000 kilo un açık 

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

alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 3120 lira olup ilk temi· 
nat parası 234 liradır. -

3 

4 - Evsaf ve şeraiti her gün Kırkağaç satın alma Komis· 
yonunda parasız görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerin?e ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evel Kırkağaç satın alma Komisyonuna vermeleri. 

14 20 25 30 752 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 Burnavaki Topçu alayının ihtiyacı olan 20000 kilo as

2 
keri evsafta un pazarlık suretile alınuaktır. 
Pazarlığı 1 Nisan 937 per~embe günü ~aat 11 de ya~ 
pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 2650 lira olup muvakkat temi· 
nah 199 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyenda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askcYİ satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 947 
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Bundan böyle mutbak işlerinizi Ma-

zot ve mümasili yağlarla işliyen Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri =Der ZEE& 

Hel.denı·a = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = V. N. 
- DEUTSCHE LE -

Yakınız. 

T olumbasız, is vermez ses ve 
sadası yok, mavi alevle yanar, 
yiiksek hararet randımanı verir ve 

Çok az yağ sarf eder 
Merkezi, satış deposu Gazi 

bulvarında Ziraat bankası kar· 
şısında DÜNLOP satış yeri 

Posta kutusu: No. 275 
.bu ocaklara mahsus Mazot ve mümasili yağlar satılır ve 

evlere kadar gönderilir. 

Ege Mmtakası 

Dağcılarına ilan 
Bu sene kükürt acentalıklan kaldırılmıştır. 

lzma· hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıntakalarda kükürt &a· 

tıoı ziraat banknlan şube ' 'e sandıklarınca hizalannda yazılı perakende 
f iatlerilc yapılacaktır. 

1zmire bağlı olun Karşıyaka, Durıı:ıva, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, 
Bozynkn, Balçol"o, Yenikale tımnn bağcılan ihtiyaçları olan kükürtlerin 
bedelini şirketin (fzmirdc kapalı yemiş çar:ısı No. •U) nıutemedliğine 
tedi) e ederek kükürtlcrini D:ırağaçda taş iskeledeki ardiyede tesellüm 
edeceklerdir. 

İkinci eller kaldırılmıı olıluğundan ba~cı olmıyanlara kiikiirı ve· 
rilmiyecektir. 

Satış 

ı\fınıaknsı 

lımir 
Kimler tarafından satılacağı 

Keçiborlu kükürtleriT. A. Ş. 

İzmir mutemedliği kopalı 
Yemiş çarşısı No. 41 

Perakende saıı, fiati 
beher torba için 

330 kurut 
Menemen Ziraat bankası 340 " 
Manisa ,, 

" 340 ., 
Turgudlu 

" " 
345 ,, 

Salihli ,, 
" 350 " 

Alaşehir 
" " 350 ,, 

Akhisar .. " 350 " 
Kırkağaç 

" 
,, 350 " 

Soma 
" 

,, 350 
Balıkesir ,, ,, 360 
Bergama ,, ,, 360 ,, 
Kemalpaıa ,, ,, :~50 ,, 
Urla ,, ,, 350 ,, 
Sefcrihiıar ,, ,, 355 ,, 
Çeşme ,, ,, 355 ,, 
Ödemit ,, ,, 355 ., 
Tire ,, ,, 355 ,, 
Kuşada11 ,, ., 360 ,. 
Kükürtlerimiz kurşun mühürlü (50) eer kiloluk torbalarda aatılıia 

ı,;ıkanlmıotır. Beynelmilel ~öbreti haiz Londrada (Daniel Grıffth) Iaho· 
ratuvıınnda yaptınlan tahlilde l.ükürtlerimizin, yüzde 99,51 &afiyette 
olduğu anlaşılwı~tır. 

Kükürtlerimiz bağcılık için son derece fcideli hassalan haiz oıuzir 

maddelerden tamanıile ari ve en yüksek ecnebi kükürılerine muadildir. 
KEÇIDURLU KÜKÜRTLERI TÜHK 

A~Oı. ' f M ŞİRKETi 

Devlet Demiryollarından; 
1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile 

enaz orta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kay
seri, Adana, Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanya, Er
zurum işletme merkezlerinde yapılaeaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, mem
leket coğrafyası ve yabancı lisandan yaptlacaktır. Yabancı dil 
veya lise derecesindeki tahsil ayni notların kazanılması halin· 
de tercih hakkmı verir. 

4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulun
dukları İşletme mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda 
yazılı şartlara ait vesaiki ve altışar vesika fotoğrafile beraber 
pulsuz bir istida ile müracacaat etmeleri ierektir. 

Şartlar: 
A ) Türk olmak 

B ) Yaşı 18 den aşağı ve 28 (dahil) den yukan ol-
mamak. 

C ) En az iki sene için ası..e rl i kle alakası olmadığına 
dair askerlik şubesinde n vesikası olmak. 

Ç ) iyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmet
lerinde çalıştırılmasına mani bulunmadığına dair 
alakadar makamatın musaddak vesikası bulun· 
mak. 

D ) Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz mer· 
kez sıhhat heyetleri tarafından muayene edilerek 
faal servisde çalışmağa mani bir gCına sıhhi arı
zası ve hastalığı olmamak lazımdır. 

S - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra ida· 
remizce temin edilir. ( Talipler sıhhat merkezlerimize davet 
edilmek suretile muayeneleri yaptırılır. ) 

6 - Ayni şartları haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilen
ler yalnız telgraftan imtihan edilirler. 

_ G=ll©ım<d!D H\!hü~lh~~ <Ç©llfll<ç;©lır = ZEM_Lk~1~. 
_ "ANGORA" va~ =s hh E -marta doğru beklenili _ ı at czahanesi- ~I;~~~Mİim~~~~l 
- = -

nde bulunur. . 
AMERICAN EXPO 

NES 
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Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"GRODNO" vapuru 8 ni

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

"FLAMlNIAN" vapuru 5 

•• •• •• orucu Istanbullu Kim il 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 
lstanbul'lu örllcO K3mil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku
maşlardan mamul ~rkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· 
bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 

Yapılan işlerin mükemmeliycli cmsalile sabittir. Beğenil
miyen örgü ve tamirlerin paı ası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

"' - - . . '' .. ~ .. . , . 
nisanda LIVERPOOL ve SV A D 
NSEA'dan gelip yük çıkara- evlet Demiryollarından: 

. ' -~-- . . . . " ı. . . . .. . ' 

cak ve ayni zamanda LIVER- 3,40 - 4 x O, 18 X 0,03 el/ adında 5000 adet çam tah· 
POOL ve GLASGOV için tası şartnamesine tevfikan 7 Nıslln 937 çarşamba günü saat 
yük alacaktır. 16 da fzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında işletme ko· 
THE GENERAL STEAM misyonunda açık eksiltme suretile satın alınacaktır. isteklilerin 

NAVIGATION C. LTD. 33210 hıruş muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesika-
" AD JUTANT" vapuru ni· larla işe girmcğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyan-

san nihayetinde gelip LON- namelerle muayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. 
ORA için yük alacaktır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 26 30 897 

Tarih ve navlunlardaki de- ·-=lllllllllllllllllllllllllllllıı . Doktor Jllllllllllllllllllllllllllllll• 
ğişikliklerden acenta mes'u· 

livet kabul e:;z. 1 A. Kemal Tonay ~ 
"UM DAL,, Umu- = Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları ~ 
mi Deniz Acenta- := Birinci Sınıf Mutahassısı = - -lığı ltd. = (Verem ve saire) § 

- Basmahane istaS) onu karşı sındnb.i Dibek sokak başında 30 sayılı = 
Hellenic Lines = ev \ ' C mUB)Cnclıanesinde sah:-b r::a :ı t 8 den ak~am saat 6 ya -

_ karlar haııtal:ı rını kahul eder = 
Limited • 11111111111111111111111111111111111111111111111 ı 'lllllllilllil Telefon: 4115 llllllllii 

"E.AAMLIA" vap 
martta bekleniyor. NE 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI 
FERLERi 

"EXCALIBUR,, v 
nisanda BOSTON ve 
YORK için PIRE'den 
edecektir. 

SEYAHAT MODDE1 
PiRE - BOSTON 16 ~ 
PiRE · NEVYORK 18 

SERViCE MARITI 
ROUMAIN 

BUCARES1 
"DUROSTOR,, va~ 

nisana dogru bekle 
KÖSTENCE, SULINA 
LA TZ ve GALA TZ akt 
TUNA limanları için y" 
caktır. 

JOHNSTON WAR 
LINIES LTD. 

LIVERPOO 
"DROMORE,, vapu 

nisanda bekleniliyor. 
POOL ve ANVERS Jim 
dan yük çıkaracak ve 
GAZ, VARNA, KôST 
SULINA, GALATZ v 
RAILE limanları için y .. 
bul edecektir. ----DEN NORSKE MID 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS" 
19 nisanda bekleniyor, 
gün DIEPPE ve NO~ 

ı limanlarına hareket edec 

1 
"SARDINIA,, motö -

mayısta PiRE ISKENDE 
DIEPPE ve NORVEÇ liı 
)arına hareket edecektir. 

Vapurların isimleri 
tarihleri ve navlun tarı 
bakında bir taahhüde 
lem~z. Telefon No. 2007 
.. .. ıımr ............ . 

Fratelli Spe 
Vapur Acent 

ROYALL NERLAND 
KUMPANYASI 

"HERCULES" vapur 
martta BURGAS, VA 
ve KÔSTENCE limanları 
yük alacaktır. ---

SVENSKA ORIENTı 
LINIEN 

"AASNE,, motörü 29 
ta beklenmekte olup yü 
tahliyeden sonra ROTT 
DAM, HAMBURG ve SK 
DINA VIA limanlarına yül 
yecektir. 

SERViCE MARITIME R 
UMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 
martta gelecek PiRE, MAL 
ve MARSİL YA limanları 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 nisa 
"GERMANIA,, vapuru· 25 martta beklenilmekte NEV- ' h <. kkında bir taahhüde girişi· gelip PiRE MALTA ve M 

nisan beklenilmekte ROTTER YORK limanı için yük ahı · lem z. SiL YA limanları için yük 
DAM, HAMBURG ve AN- caktır. Birinci kordonda "UMDAL,, caktır. 

k VERS limanları için yük ala- "ARYBE~SEN,, vapuru 21 UMUMİ DENiZ ACENTA- Yolcu ve yük kabul e dan sonra vaki olacak müracaatlar muameleye onulmaz. r. 1 
8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 cumartesi günü saat caktır. nisan beklenilmekte NEV- Llul LTD. vapuru acentalı· Daha fazla tafsilat için 

7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 kadardır. Bun· 

on dörtte yapılacaktır, PHELPS LINE YORK limanı için yük ala· ğına müracaat edilmesi rica ci kordonda Tahmil ve Tahlı 
9 - Kazananlara şehri elli yedi lira ücret verilecektir. isim· PHELPS BROS & CO INC. caktır. olunur. binası arkasında FRA TE 

Jeri de gazetelerle ilan edileceği gibi kendilerine ayrıca tebli- NEV-YORK Vapurların isimleri, gelme Riz binasında No. 166 SPERCO vapur acentalığ 
ğat yapılacaktır. 20 25 30 837 "BRET AGNE,, vapuru 31 tarihleri ve navlun tarifeleri Telefon : 3171 müracaat edilmesi rica olun, 

---------------------------------------------E.'.~--wm------- Navlunlardaki ve hareket rd• Tesiri tabii e siz bir müaslü/Jrlir...1.ıkaaar....%DJ!.all!.Jı?..L~~fı,;_a.a.JJ-J~__ıt-.Jr__..L..1~L...O.tu.e.n:o.ae.ııa...-....a.c.ı.u.au......_.ıu:...;;.... 


