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KontC:iano 
Bir rivayete göre Ankaraya 

haziranda gelecek 

Idhalat Yakında Serbest !(alıyor 
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Başbakanımız 12 nisanda M::::~~:i~~::,Jb~ ldhal8t tamamen 
Belgradda bulunacaklar EE::::J.f3~~;:;~ serbest kalacak 

~~~--..-.-----~~~ 

Kü:çük Antant toplantısı iki gün devam edecektir. 
Bay Benes de Belgrada gidecek 

Belgrıııl . 30 (Hadyo) - Küçük 
antent kouııe)i l nisanda Belgnd· 
de toplanacaktır. Küçük antant kon· 
ıeyi ıoplantrn Hd gün ı;fırccelı.:, 

Mınra gazetelere re@ınl lıir tt'h!i~ 

verilecektir. 
Çekoslovak):ı lfaıid)e :\.ızırı 

B. Kanı il Krof ta, Belgraıl \ini ver· 
ıitcaiode (Çeko lo\'aky:ı istiklali) 
haJ.:Lnda bir konferans veret•cktir. 

natta bıılanaralc tlemiı
tfr lci: 

"-Tilrlc - Fraruız maa
lıetl~•i• eıalı bir mani 
60lctar, sefir ıelinc• mü
zalc.erege başlıgacağız. 

Sıırigeliler Iraktan ib
ret alaralc Türlcige ve 
Fransa arasında rabıta 
t11ılcil t!lmelidirler.,, , __________ .) 

Bundan haşka 4 ııi~andıı Çekoslo· Hakkındaki haberler 
,.ııkya rıımhur rt'İ!'i doktor B. Bf'· yalandır 

Graçyani 

nes Delgrada gelecek, parlak Lir 

tekilde kurşılıınacakur. Ba) Bı-ııcs, Roma, 30 (Radyo) - Res· 
fiç gün JJelgr:ıdda kalacak rn lıu· mi bir tebliğte Taymiste Adis-
7.urunda Kral Aleksandr cadflc.,in· Ababadan gönderildiği beyan 
tle bir gt>çid resmi ) apıl.ıc:ıktır. edilerek neşredilen haberin 

12 Nisaud.ı ela TürL:iye Başba-
kanı General l~met lnünü rn Jla. ba,tan başa yalan olduğu 
riciye Vekili Ray <lokıor Rlişılü zikredilmiştir. 
Aras Belgradı ziyaret t'.deccklerdir. ltalyanlarm Habeş evlerini 

Bütün Lu toplantı ,.e ziyaret· ateşe verdikleri haberi de 
lere bil) Gk ehemmiyet ,·erilmek- esassızdır. ftalyanlar, silah ve tedir. 

latanbul, :iO (llusıı -i) - Ba~· mühimmat bulunan Habeş 
babnımız İsmet 1nönü, ni~amıı 9 binalarından başka birşey yak-
uneu günü Ankaradnn Belgrada mamılardır. 
lawket edecektir. Uııbekammız Ba...1bakanımız Ge11eral /•met inini v " •. • 1_ • • 
...... tiodea üt pu AGDl'A l· liunbul, u (lluiDil) - 1 onan ' .lidgr•da ıuıec~,, llMIJel ~eiUIDt:k• aecı'di U5erı ·ae·ya1adtt\'r."'nlr-
-.1da balunacaktır. Raıvekili General Metakaaaıu da ledir. •nız ticaret firmaları albnda ..... .. .............. ., ............................ ~ .................................................... ,..,...... . ı 
··•·····-·-·-···-· • casusluk yapan müessese er 

B. Delbos çarçabuk döndu Avusturya kapatılmıştır. 

F•ansız H. Nazırının asıl Tarihe karışmış bir de- - Sonu 5 inci sahifede -
1 , virden kalma deOildir. -

Viyana, 30 (A.A) - Baıvekil Kont Ciano 
maksadı ne l•m•IŞ ? B. Şuooig paskaly• ınünaaebetile Ankara seyahatini hazi-

-

• Reichpoıt ıneıeainde neıtttiği bir 
----- rana mı talik ediyor? J. d l J f;~ k t makalede ezcümle diyor lıi.i: Lonuranın yar ımı o macıan muva Ta ıye "Avusturya bugün kendiıini 

memul olamıyacafı Parisde de anlaşıldı tarihe kanımı, bir dnirdeo btm• 
değil, yeni bir devrin be~ıoda bu· 
lun110 bir memleket add~iyor. AT• 
rupenın imarı için aarfedilen gıy· 
retlere vasat\ Avnıpedaki teıriki 

mesaimizle j~tirak edi; ornı. Bu 

Berlin. 30 (A.A) - Berlioer 
BoorJCD Zeitung aon haftalar za~: 
fmda taheddüs etmiı olan vekayıı 
batarleterak, Franoz Dericiye nazın 
B. Delbosun üç gün evel İtalyan 
gönüllüleri meselen müoa_seLetlle 
yapmıı olduğu hücum yenne çar
çabuk deha mutedil bir hattı ha· 
reket keim olmuııur. Pariste de 
böyle bir tetebbüıün ne derece 
tehlikeli oldutunu ve Londranın 
hemen mü&aharet etmemesi tak.di· 
rinde muvaffakıyet memul olma· 
dıgı enlaoılmııtır. 

~rmenia gazetesi de FraneıE 
flariciyt= Nazınnıo yapmış olduğu 
hitaba itaret etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

"B. Delboıun le~elıhü;ünün 

gayeli ademi müdahale komite!!İni 
tamımile bertaraf etmekten ve İs· 
panyol meseleaini bilahare Fransız· 
11rla İngiliderin iclaresi altında tel· 
lik ve halleylemektcn ibaret idi .. , 

Bir~ok d~folar muhtelif müda· 
baleler karıtıınıla ve billıamı Lond· 
J'ı\nın hattı hareketi mu,·ncebesinıle 

namütenehi bir aahır göstermiş 

Qlatı bir biikilmetin lıuricip~ nazı· 

rıoıo şimdi ancak zahiri olan lıir 

hata yüzünden halyayı Ccnene 
lllabkemeıine davet etmeıne5i her 
halde hayrete şayandır. l ' rama hü· 
kdmcıi 20 şubattan sonra hpanyol 
Ku:ıllannın da miibim miktarda 
•il&b ve mühimmat alını' olduk.la· 
rını bilmekte olduğundan hu hah· 
dald heyret daha ziyade artmak· 
tadır. ,, 

.Londre, 30 (A.A) - Daili Tel· 
graf guete.inia bildirdiğine göre, 
İDgiltere ile Frenu bundan eonra 

)'eaidea İtpıany•y• gönftllü ıe' kedi· 
leeek oluna nsiyetio pek nuik 
lıa. .,..,. P"liwi mlttefilwı 

harf iyen ria) et eıleerkıir. Paskalya 
yortuııı zarfında iki kere toplan· 
mak üzere kontrol bürosu mesai· 
sini yakında hitirmeği ümid etmek· 
teclir. Bu Burctle ııi anın orıalarına 
do~rıı lrnııtrulıı n1iieelisir surette vazifeyi ifa eylemekle hem ~vro· 
tatbik etmek imkanı hasıl ola· paya hem de Almanlığa hi&met et• 
c:ıktır. mio oluyorus. ,, 

Hükumetle parlamento ara ında 

Parlamento, seçim yasa
sını kabul etmiyor 

~~~-------------~ Başbakan [General Ayaıi, parlamentonun 
feshini istemekte ısrar ediyor 

1 
~ok mühim bir ihtilaf çıkmı;tır. 

Parlimento, hühiimetin tanzim 
ettiği yeni seçim kanununu kabul 

etmek istememektedir. 
Amiral Y oua, gazele muhabir· 

)erine vaki beyanatında, ihtilafın 

had bir devrey · girdiğini ıöylemiı 
ve kabinenin, imparotara müracaat 
ederek parlAmt>nlonun feıhini isti· 
ycceğini söylemiştir. 

Alikadar mebaf il, hiikUmetle 
parlimento arasındaki ihtilifı çok 
caash ve halli mütkül bir derecede 
gösteriyorlar. 

Tokyo, 30 (Radyo) - Hüktl· 
metle parlamento araaınde çıkan 

ihtilaf münasehetile Bqbabn Ge· 
neral Ayaıi, imperator terafındao 

kabul edilmiı ve uıun müddet ko· 
nuımuotur • 

Baobakan, y• iatifeaıoın kebu· 
lünü veyehud da perlJmentonun 

• feshini istemektedir. 
lmparatonm neye karar nre

ee&I -... ...ıtm oJmamıkla boıo 

Kont Ciano 
lstanbul, 30 (Hususi) - Bir 

habere göre ltalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciano !Nisanın 
altısında Ankarada bulunacak 
ve diğer bir habere nazaran 
da bu seyahat, Haziranda vu· 
kubulacaktır. Sebebi, Başba
kanımızın Belgrada ve müte
akıben de Londraya gitme· 
leridir. 
~~~~--------~~~---

Göçmenler 
Ev inıasına yakın. 

da baılanacak 
Geçen sene Romanya ve 

Bulgaristandan vilayetimize ge
tirilmiş olan göçmenlerin is· 
kanlan için ev ınıasına yakın· 
da başlanacaktır. lnpat hazır· 
lıkları yapıhyor. Aynca buse
ne getirilecek aöçmenlerin 

İktısad Vekilimiz B. C. Bayar, idhalat 
eşyası hakkında beyanatta bulundu 

Ankara, 30 (Hususi) - fk
tısad Vekili B. Celal Bayar, 
vaki beyanatında şunları söy
lemiştir: 

- Buhrandan evelki normal 
ve serbest vaziyete dönmek 
için her fırsat ve imkandan 
istifade edilecektir. Fakat, bu
gün alınan tedbirleri bu de· 
rece şümullü addetmek doğru 
dC'ğildir. 

ithali memnu eşya hakkında 
bir liste vardır. Bu liste üze
rinde tetkiklerimiz bitmiştir. 
Bunlar hakkında ithal mem· 
nuiyeti derhal kaldırılacaktır. 

Bundan sonrada tetkiki sona 

eren her kısım derhal ilan B. Celal Bayar 
edilecek ve bunlar hakkınclaki memnu listeyi kaldıracağız. 
kayıtlar kaldırılacaktır. Yani tekarrür eden gümrük 

Gümrük tarifesinde de bazı resmini ödiyen her nevi eşya 
tadiller hazırlamaktayız. Bu memlekete girebilecek demek· 
hazırlık bittikten sonra bütün tir." 

Hınaıstanaa vazıyet çoK 
karışık ve karanlıktır -·-· Pan Hindiyan komitasına mensub olanlar, 

tevkil edilmişken gene serbest bırakıldılar 
Londra, 30 (A.A) - Bom

bay hükumetinin bir tebliğine 
göre, Bombay eyaleti dahilin
deki müslüman rüesa da hü· 

kumetin teşkili teklifini kabul 
etmemiştir. Kongrecilerin mutlak 

ekseriyeti ihraz ve fakat hü· 
- Sonu 2inci sahi/ ede 

Vaziyet yeni bir saf haya giriyor 

G. Franko, lngiliz vapur
larını da tevkif ettiriyor 
/ngiltere hükumeti, böyle bir hal karşı. 
sında mukabil tedbir alacağını bildirdi 

lngiliz harp gemileri Maltada 
İstanbul, 30 (Hususi) - lngiltere hükumeti. general 

General Franko, radyoda yev- Frankonun bu emrini çok fena 
mi bir tebliğ etmiş ve Miılis· bir hareket olarak telakki et· 
lerin, kendi vapurlarına lngi· miş ve böyle bir hal vukuunda, 
liz bandrası kullanarak de- mukabil tedbirler alınacağmı 
nizde serbestçe mühimmat bildirmiştir. 
naklettiklerini ileri sürmüş, Bayondan alınan son habere 
bundan sonra, yalnız ispanya göre, general Frankonun bu 
ıuları dahilinde detil, bu su- emri, derhal tatbik mevkiine 
lar haricinde dahi ihtilalcilere girmiş ve Statander civarında 
ait harp gemileri tarafından bir İngiliz gemisi tevkif edile· 
görülecek bütün lngiliz posta rek kontrola tabi tutulmuştur. 
yapurlannın, tevkif edilerek f>iter bir haber, lnailiz 
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ANADOLU 

~dlllltM "ıl!RLE 
rd Museviler ve Türkçe Vilayet U. Meclisinde 

Varidat 
müdürlüğünde 

rakibedilecek işleri olanlal' 

l a.Yı Dün, iki günlük bir ıcyahatten döner dönmez, ·~ANADOLU,, yu 
tkik ettim \'e Muse\·ilerin ibadethanelerde toplaoıb Turkçe konuşmak 

Hus ususııoda tezabürat yapııklımnı görılüm. Okodu,tum bazı nutuk parçalan, 
l ni epiı:c ümidlendirdi. üpbesiz meselenin bitmiş ve kalenin fethedil· 
u jş plduğunu SÖJliyccek. değilim. Uunu l\luse\ i vaınuda~ların kcudi ara· 

anadaki ciddi ve kavrayışlı barckeıleri ile dan üzerindeki aamimiyet· 
ya leri ve ıawan biıe gösterecektir. Kararlann kıymeti, fiiliyat Ye taıbikat 
29 •abasındadır, 'fok a yürümiycn, müsbe& olmıyan ve magnezyum ııığı gibi 

Sivrisinek 
miicadelesi 

••••• 
Yere tfıkürenler 

aza1ıyor 

Bayındlrhk ve Kültür büd 
çeleri görüşüldü 

lzmir Varidat müdürlüğü 
kalemlerinde halkın işlerini 
takib hususunda zorluklar gö· 
rüldüğü hakkında bir kariimiz· 
den mektub aldık. Bu dairede 
işleri olanlar, son zamanda 
kararlaştırılan yeni şekle göre, -

yar parlayıb sönen tezahürlerle iktifa edilemez. 

ayeti c'icleıniştc huluncluğuın iki giin içinıle, benim AN ı~DOL.U da yazı 
'd' ttazılığımı bilen bir müncn:erle konujlum. Bana flmları soyledı; 

lzmirde sivrisinek mücade
lesine ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Son hafta içinde 
belediye memurları tarafından 
8484 evin mazot kontrolu ya· 
pılmıştır. Bunlardan 608 evin 
sahibi mazot dökemiyecek ka
dar fakir olduklarından ken
dilerine mazot parası belediye 
tarafmdan verilmiştir. Kontrol
da 40 kişi, mazot dökmekten 
imtina ettiği ve 76 ev sahibi 
sokağa pis su akıttığı, 20 kişi 
açık kör kuyu bulundurduğu 
için cezalandırılmış, 7 5 ev sa
hibine kör kuyuları kapatma
ları için ihtarda bulunulmuş, 
mahallelerdeki menfezlere ve 
su birikintilerine mazot dök
türülmüştür. Bir kısım su bi
rikintileri de kurutulmuştur. 

Kültür direktörü B. Ali Rıza mü
fettiş ihtiyacını izah etti 

evvela Varidat müdürlüğüne 
müracaat edecek ve evrak nu
marasını müdüre verecek, mü .. 
dür de bir hademe ile ait ol
duğu kalemden sorduracak ·ıe 
cevabını verecektir. Hükümetle 
ohn temaslarında halka daima 
kolaylık gösterilmesi ve işlerin 

ı ır. ı · B 
k •' Kaıalarda, mesela, Tirede, Bcrı;amadn dn aynı fey var. ura· 

ba Jarda Ja !UuievHcr bir .koloni bayatı geçirirler .. Türklerle ihtilatlan kat· 
mek t,-yen yoktur. Hallıul.:.i clava, hmir saçakları altında bırakılıyor .. ,, 
i\m Bu sözlere hak verJim, fakat İzmirdcn aynhşıın gününde l.ıcn esa· 
mağ~ ~n. daYanın nıe,·ıii \ ' C mnhnlli çerçevodcu mutlaka çıkarılması lüzumu· 
zan na i~aret etmivtim. Me ela vilayetimi7.in bazı ~ıızularında epice kalabalık 
'd' .Musevi vatandaQlan bulunduli-unu i~itiriru. Onların da 1mıir ıafına 
ı ın • e ' 

d. · iltihakları şarttır. 
n ısı . . b' l\I • · · - - .1 aa Sonra, bugün gelir gelmez, geçtığım ır . usevı evının onuuue v • 

ala yanı dik.kat bir hadise ile karşıla~tını: . 
• Kapıda bir erkekle bir kadın Tı1rkçe ~onuşuyordu. llalbuk.i açık 

duran kapının iç lmmında da iki erkek durmadan İııpanyolcayı ahb 
ydc ıatıyorlardı. 

İşte aksaklık: 
Yani sokak ve uwunıi hayatla ev \'C hususi hayal diye iki cebbe 

veya iki çatlııklık. 
EğPr Türkçe konu~mıı, şehirJen ~ebre ve sok.aktan eve muhtelif tekil 

ve mahiyetler alırııa, umumi bayatta dilimi:&e hürmet edilir ve eT içle· 
leriııde JaüLalllik gö tebilirse, birkaç ay ıonra .ı.aui oraya bile var· 
maden· hereey akim kalruı~ olacak, belki de başka tedbirler üzerinde 
J&rar zarureti do~acaktır. 

Musevi vatanda,ıanmı:ıın, enerji, samimiyet \C azmi elden hiç hı· 
rakmamalan, Türkçeyi her yerde, her nsile ile konu~malan ve Türkçe 
oluyub yazmaları laumdır. Dedim ya; zaman, bize en kat't feyi 
ıöyliyecektir. 

Saime Sadi 

14 kişi yere tükürdüklerin
den cezalandırılmışlardır. 

Ondülasyon 
ücretleri 
---... ·---

Tarif ede tenzilat 
istendi 

İzmir Berberler cemiyeti 
iriare heyeti üyeleri, dün Be
lediyede reis Bay Doktor 
Behçet Uz'a müracaat ederek 
ondülasyon makinelerinin kon-

Pul merakı neler yapar? bıka ve cinayetlerin sayılması trolu için Belediye tarafından 
vr---·'·--.. ........... ; Ml.I vlcııı mcı.i.mhıa .. soruıah siıaller .. ve Ja oldugundan şikKyette 'bu· 

J Rone Klifford, pul toplamak alınan cevaplar da gene üç lunmuşlar ve Şehir Meclisinin 

Vilayet Umumi Meclisi dün 
öğleden sonra vali Bay Fazlı 
Güleçin reisliği altında top· 
lanmış, nafıa ve kültür büdçe· 
!erini müzakere etmiştir. 

Nafıa adi büdçesi 98318 
lira olarak kabul edilmiştir. 
Sonra kültür adi büdçesinin 
müzakeresine başlanmıştır. ilk 
tedrisat müfettişleri maaşatı 
büdçede 10575 lira idi. Kül
tür direktörü Bay Ali Rıza 
söz alarak okul ve talebe 
miktarının artması sc.bebile 
on bir müfettiş ile istenilen 
murakabenin temin edilcmiye· 
ceğini söyledi ve bir müfet
tişlik daha ihdasını istedi, 
okul ve talebe sayısını da gös· 
termek suretile izahat verdi. 
Birçok üyeler söz alarak ayni 
noktai nazar etrafında muta
lealarda bulundular. Neticede 
kültür kadrosuna bir müfettişlik 
daha ilavesi kabul ediloi. Bu 
sebeble bu maddenin biidçe 
encümen:ııe gönderilmesi mu· 
vafık görü dü. Bu yüzden mü
fettiş ve doktorlar harcırahı 
olan üç bin liraya bir müf et
tiş için lazım gelen miktarın 
da ilavesi kabul edildi. 

21 inci faslı teşkil eden 
muhtelif maddeler üzerinde de 
söz alındı, bu faslın da diğer
lerile beraber tekrar tetkik 
olunmak üzere Bütçe encüme
nine iadesi muvafık görüldü. 
Kültür bütçesi, müzakere edi
lirken öğretmenlerin kıdem 

zamları da mevzubahs edilmiş, 
Vekaletten cetvellerin gelme
mesi ve kanuni merasimin ik
mal edilmemiş olması hasebile 
bütçede tahsisat ayrılmasına 
maddeten imkan görülemedi. 

Tesbit edilen Maarif bütçe
sile inşaatı bitmiş olan (19) 
yeni mektep açılacak ve ge
çen sene açılamıyan (8) mek
tep daha ilavesile 1937 senesi 
kadrosuna (27) ilkmektep ka· 
tılacaktır. 

Kültür bütçesi 833,303 lira 
olarak tesbit edilmişse de Büt
çe encümenine iade olunan 
fasıllar da ilave edildiği tak
dirde yekun yükselecek ve 
meclisin ikinci müzakeresinde 
kat'i şeklini alacaktır. 

Meclis yarın saat 13 de top
lanarak çalışmasına devam ede· 
cektir. 

Serde yetiştirilen nadide çiçekler 

Kulturparkta sun'i · 

süratle ikmali mevzubahs. 
olduğuna göre bu şekil, güç
lük tevlit edecektir. Müdürün, 
komisyonda veya şurada bu
rada bulunduğu zamanlarda 
halk nereye ve kime müracaat 
ederek işini intaç etsin? 

Bizce halkın işini kolayca 
görecek yerinde tedbirler al
mak herhalde daha doğru 
olacaktır. 

Vapurda balo 
Dün limanımıza gelen Fran· 

sız bandralı Providans trans· 
atlantiği ile Fransız tebaasın
dan 40 seyyah şehrimize gel
miştir. 

Gece vapurda bir ziyafet 
ve bir balo verilmiş, Vali Bay 
Fazlı Güleç ve Belediye reisi 
Bay BehçP.t Uz ile şehrimiz

deki ecnebi konsolosları hazır 
bulunmuşlardır. 

Ödemişte cinayet 
Tarla meselesinden bi~ 

kişi öldUrUldU 
Ödemiş kazasının Birgi na 

biyesine baj'rlı Çayağzı köyün 
de bir cınayct olmuştur. Lati 

merakına düşmüş hoppa bir saat sürmüştür. bu tarifeyi indirmesini rica 
kızcağızdır. Bu münasebetle Bu kadar ağır şartlar ara- etmişlerdir. Berberler, ondü-
bazı pulların mübadelesi hak- sında yapılan bu muhakeme lasyon ücretlerinin çok ucuz-

göl yapılacak' 
oğlu Mebmed, bir tarla mes 
elesinden eniştesi Şeytan oğl 
Şakiri çifte tüfeğile yaralamı 
ve öldtirrnüştür. Katil, tüfeği] 

kmda bir pulculuk gazetesine nihayet haydudun beş sene ıadığını ileri sürmüşlerdir. Elli bin liraya ''ticaret odaları 
ilan vermiştir. hapse mahkumiyeti ile bit· Meclis toplantısında bu mes-

birlikte yakalanmış, adliyey 
verilmiştir. 

·----~u ilanı Nevyork banger- mesin mi?. ele konuşulacaktır. Salayı,, inşa edilecektir 
lerınden Corç Frazel isminde B k ·· ü • ı 
bir pul meraklısı okumuştur, o sor n gazınosu. Şehir Meclı·sı· Belediye tarafından Kültür· Değirmentepede ağaç dikme 

Maruf boksörlerden Sam k ·· d 
bu sayede iki zengin, fakat Yeni bütçeyi go··rüşecek par ·ta vucu e getirilen Ser faaliyetine hararetle devam 

Sanatkarlar için kolaylı 
Bu sene açılacak olan İzmi 

fuarı münasebetile memleketi 
miz'! gelecek sirk, balet v 
tiyatro artistlerinin kanun v 
nizamlar dnhilinde icrayı sana 
etmelerinde bir mahzur olma 
dığı gibi yüksek sanat ehli 

Fran 
dola 
tikel 
miy 

Geraldo san'atını bırakmış, · · d d'd k ı 
biri dişi diğeri erkek meraklı Belediyenin yeni yıl bu.'tçe ıçın e na 1 e çiçe ler yetiş- edi iyor. Değirmentepenin tur 

Nevyorkta bir gazino açmıştır. t' ·ı · r B · ki ı f J d h 300 Ç d k arasında muhabere başlamıs proı'esi belediye daı·m·ı encu··. arı mış ır. u çıçe er c uar yo una a a anı i il-. Gazinonun dıvarlarının müte· d b.. f k 
ve bu muhabere nihayet..... · I d L zamanın a utün uar sahası mc üzere çukurlar açılmıştır. addit yerlerine su ilanı as· menı tara ın an r.azırlanmıştır. d'I k 
aralarında aşk muhaberesi mıştır: • Yarın toplanacak olan Şehir tezyin e 1 ece tir. Fuar işleri hararctlenmiştir. 
şeklini almıştır. meclisinde bütçenin müzake- İzmir halkı, çiçeği çok se· Ticaret odalarının birleşerek 

B "Hesaplarını tediye edemi· B 1 d' b 
u mektupla anlaşma üze· resine başlanacaktır. ver. e e ıye üdcesinden beş betonarme bir (Odalar sarayı) yenlerin nazarı dikkatlerine: b f 

rine madencinin kızı ile banger D l in lira sar ile vücude getiri- yaptırmaları ve bunun ıçın 
evlenmişlerdir. "Borç 15 sentc varırsa sağ- i enci kalmadı len serde dünyadaki nadide 45·50 bin lira sarfctmelcri 

Şairlerin yemini.. dan çeneye direkt bir yum· Belediye, fzmirde dilenci çiçek nevileri yetiştirilmiş, ço· takarrur etmiştir. Hazırlanan 
Viyanada Artör Bratıç Aki ruk, dolaşmasının tamamen önüne ğa(tılmıştır. plan, bu glinlcrde V ckalctc 

V 1 · · d b' d b "25 sente kadar olan barç- 0eçmişt'ır Yakalanan d'I · z J b ı t d'k .. d ·ı k dk a er ısmın e ır a amın azı ~ · 1 encı- aman a un arın fazlaları, as ı e gon en ece ·, tas i ·-
borçlarından dolayı evinin eş- lar için soldan çeneye bir !erden sağlam olanlar, beledi- gayet ucuz bir ficıt mukabi- ten sonra derhal inşaata baş-
yasının haczi lazımgelmiştir. yumruk, ye işlerinde çalıştırılmakta idi- linde halka da satılacak ve !anacaktır. Odalar, her sene, 
A t - b h "35 senle kadar olan borç ler Son zamanda b 1 d. ı· · l'l b .. ı b d h I r or, u eşyanın acizden · e e ıye, zmır ı er, u guze ve emsalsiz u saray a ına sıı ve eşya-
kurtarılması için eşyanın ken- için bir nakavt mukarrerdir. kendi işlerinde çalıştıracak çiçeklere kavuşacaklardır. larını teşhir edeceklerdir. Sa-
disınin olmadığına dair yemin .. 50 sentten yukarı borç. hiçbir dilenci bile bulamıyor. Kültürpark ve Fuar sahasın- rayın uzunluğu 60 metre, ge· 
etmiş, fakat yalan yere yemin için zabıtaya müracaat olunur. Dilenciler, şiddetle takib ve da yapılacak muhtelif işler ve nişliği 25 metre olacaktır. 
ettiği anlaşılarak ceza mahke- "Dikkat: 90 kilo sikletin· tecziye edilmektedirler. tesisat için Nafıa Vekili Bay Busene fuarda etıaksiyon 
mesine verilmiştir. deyim ve 150 ring zaferim Yerli matbaa Ali Çetinkaya tarafından fz. işleri fevkalade bir şekilde 

Mahkeme, yalan yere şeha· vardır!." mire gönderilen mütehassıs B. olacaktır. Boınbay, Stokholın 
t detin sübutuna rağmen Ar- ı----------, mürekkeb/eri Löve, seri çok beğenmiştir. ve diğer uzak memleketlerde 
k törün ademi mes'uliyetine ka- Bugün doğacak İstanbulda Bozkurt markası Belediye mühendisleri tara- bulunan ticaret ataşelerimiz 

rar vermiştir. Bunun da se- altında düz ve rotatif makine- fından hazırlanmış olan plan ve konsoloslarımız fuar işine 
b"'bi maznunun şair olmasıdır. çocuklar•• Ierine mahsus yerli matbaa dışında Fuar ve Ki.iltürpark sa- büyük ehemmiyet vermekte, 
Bir ruhiyat doktoru da, şair- mürekkebleri yapılmag .. a ba~lan- has da balı · 'l'kl b ı d ki ı d · 

Zuhıılin tc~tleri ö~leye kaaar mıştır. Bu miirekkeblerı·n Av v· · ın cazıp yenı ı er u un u arı yer er e genış 
lerin hayalle uğraşan mahluk- IJaıı nalıo~ lıaJisc ,e vaL:'afar.ı ve ilaveler yapılmıştır. Bu su- ınıkyasda propaganda yap· 
lar olması hasebile hareketle· meydan vcruektir; fakoı hu ıe· rupadan gelen emsalinden retle fuar sahası, daha güzel- maktadırlar. Bazı Avrupa 
rinde şuur ve kasd aramak •irln ekseriyetle uıe,.,ii kalal'a~ı hiçbir farkı olmadığı görül. lcşecek, sun 'i bir göl yapıla- gazetelerinde de neşriyat ya-
mümkün olanııyacağına dair ve öE;leJeıı soura da ınll\affakı· mektedir. cak, bunun içinde kanallar, pılıyor. Metodik çalışma sa-
bir rapor vermı'stı·r. )Cl ihıimallcriuiu nrıacağııı11 ı!'Örc Yapanların bu n1uvaffakı· d 1 d I 1 b 'h ' 

y .., a a ar, yarıma a ar, ayrı ayrı yesin{ c u miı ım pazar ha-Bir rekor! Lugünc j>i lıir güu Eözi1 le l.ıiik· )'elleri, yerli sanayiimiz namına J d h 1 
ııııık J:izııudır. yer er c avuz nr, su atraksi· kikaten enternasyonal bir ın-

Romanyada Koroyu ismin- Bugün i~ ,.c tc~elıbü! için en kazanılmış iyi bir nıuvaffokı· yonlan bulunacaktır, kişafa mazhar olacaktır. 
de bir haydudun muhakeme- miisaid eaat 17 ile 19 arasıdır. yettir. Gölün uzunluğu t 00 metr , İzmir Viliıyeti tarafından İnsa 
sine başlanmıştır. Bu muha- Bugün doğacaı.: çocuklar fi· Yukarı mahaHelerde genişliği 25 ındrr. olacaktır. edil<'cek bctomırmc paviyon 
keme çok nazarı dikkati calip kir ve asah iti~arile çok kuvvetli temı'zlı'k c· d k f 

I 1, 1 ıvanrı a ço zari ağaç lar 9000 liraya ihale edilmiştir. ve birçok cihetlerden rekor o aca..tır. htirısJan ı:ok mutedil B 
olaca~ı için mütevazı fak.al emin t•lcdiye ıcisi Dr. Bay Beh· yeliştirilecrk, bunlar, göldt• Kültürparkla inşa edilecek teşkil eder. t U -•·· k t il · 'k· 1 1 d işler üzerinde mu,affıkıyct elde çe z, uun yu arı ınarıa e- ını ·:ı:ı er lt•v it c ı.:ccktir. Ha- sıhhat müzesi ile ziraat müzesi 

Haydudun 144 sabıka ve edebileceklerdir. lerd,.kı belediye inşaatını V<' ısınmı~ olmakla berabrr için Sıhhşt \'(' Ziraat Vt'k:ı-
cinayeti _yJl'dır· Yaln,...,11.._...,uıp.,.mıru-?"---~-~--~~--:. .. -=-:ı t""'Mh"'1:1t lr.r!nıJ.f'!ftıs tmisl•r ~~.,tX...-tlf! 11 ~ı.. d• lNıl·~tlfid truulr...n ı.r_ıı,. 

yetleri olduğu milli salahiyet· 
tar makamlardan (mesela kon 
servatuvarlardan) tasdik olu 
nan musikişinaslann da eğlen 
ce yerlerinde konser verme 
!erine mani bir sebep bulun 
madığı Dahiliye Vekaletinde 
vilayete bildirilmiştir: Diğe 
eğlence grupları hakkında d 
hiçbir menfi mutalea serdedil 
miyecektir. 

Ziyaret 
Türkoiis direktörü Bay Cc 

mal Ziya, dün belediyede reis 
Dr. Bay B "hçet Uzla Ticare 
ve sanayi odasında genel sek
reter Bay Mehmed Ali Eteni 
ziyaret etmiştir. 

Çocuklar arasmda 
Karantinada Ümid sokağın

da Celaleddin oğlu 5 yaşla
rında Bahaeddinin attığı taş 
Mübeccel adındaki çocuğun 
kafasına isabet ederek yara
lanmasıııa sebebiyet vermiştir. ----- - -------t 
lediye rcisliğincc hazırlanmış, 
bu Vekaletlere gönderılmiştir. 
Vekaletler, bu iki mühim ınü
uyi belki bu seneki fuara 
yctiştircct.klerdir. Paraşüt ku
lesi inşaatı fuar açılıncaya ka
dar bitmiş olacak ve fuar es· 
nasında gençlerimiz, bu kule
den paraşütle atlama sporları 

içindir kiingı ere verilmiş veya gon~erı ~·~ , .A(ı akanlı ından bu ~e: eler l\kkurşun ıstasyon yaz.m 925 
~;:.=.=---~~~ınıarn~~~--..:._---..:aw..___....ı_~~.:..::_--------
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B. M. Hodzanın söylevi 

Çekoslovakyayı yıkmak 
teşebbüsüne gülünür -

Habsburgların tahta dönmeleri, dünya 
barışını sarsacak bir hadise olacaktır 
Belgrad, 30 (Radyo) - Is· 

veçli bir gazete muharriri, Çe· 
koslovakya Başbakanı B. Mi
lan Hodza ile yaptığı bir mü
lakatı, Bükreşte Mimona gaze· 
lesinde neşretmiştir. B. Hodza 
beyanatında demiştir ki: 

- Çekoslovakya, sükunet 
ve demokrasi içinde yaşama· 
sını istiyen bir hükumettir. 
Bu hükumeti yıkmak teşeb· 
büsüne karşı gülmekle muka
bele ederim. Cihanda memle
ketimizin bulunduğu kısımda 
barış ve demokrasiyi muha· 
faza etmek vazifesi bize aittir 
ve biz bunu yapacağız. Habs
burg hanedanının Avusturya 
ve Macaristan tahtlarına geçi· 
rilmeleri gibi bir hadise, dün· 
ya barışını sarsacaktır. Bay 
Şuşing ile Çekoslovakya hü· 
lcümet erkanı arasındaki teş
riki mesai esasları evelce tes
bit edilmişti. Küçük antant ve 

Avusturya devletleri arasın· 

da teşriki mesai vardır ve bu
nunla Balkan devletleri de 
alakadardır. 

Küçük antant devletleri te· 
şekkülü, esaslı, mühim ve sağ· 
lam bir camiadır. Her altı 
ayda bir küçük antantın, zevale 
mahkum olduğu hakkında şa· 
yialar çıkarılıyor. Bunlar asıl· 
sızdır. Ani bezı vaziyetler ola
bilir. Mesela, Aı.ıusturya ile 
Almanya, İtalya ile Avusturya 
ve Sovyet Rusya ile Çekoslo· 
vakya biribirile komşudur. Fa
kat muhakkak olan bir şey 
varsa küçük antantın çok sağ
lam bir camia oluşudur. Sar· 
sılmak bilmiyen bir teşekkldür. 
Son Yugoslavya-ltalya ve Yu· 
gosJavya·Bulgaristan anlaşma· 
tarından en fazla sevinen bir 
milletiz. Yugoslavyanın, bütün 
komşularile iyi münasebetler 
temin etmesile küçük antantın 
sarsılacağını düşünenler alda· 
nıyorlar. 

ita/ya jHabeşistan meselesi 
Bir harb vukuunda ne ka- Akvam cemiyetinin mayıs 
dar asker çıkarabilirmiş? toplanllsmda tekrar 

Bel~ad, 30 (Radyo) - Ar· görüşülecek 
iantinde çıkan bir gazetenin Londra, 30 (Radyo) - Si· 

' Yazdığına göre ltatyanın 7000 yasi mehafilde Habeşistanm, 
ta"aresi varken, ayni gazete, ltalyaya ilhakı meselesinin son 
bir hali> takdirinde ltalyan zamanda aktuel bır vazıyel 
ordusunun dokuz milyona çı· aldığı söyleniyor. Habeşistan 
kacağını yazıyor. meselesi, Milletler cemiyetinin 

Ruaya mayıs toplantısında görüşüle· 

Franaaya ehemmiyet 
veriyor 

Paris, 30 ( Radyo ) - Jur 
gazetesine göre, Paris Sovyet 
sefirinin geriye daveti ve ye
rine Bay Kretiskinin tayini 
Sovyetlerin Fransadaki siyasi 
vaziyete verdikleri büyük e-hem· 
rniyete bir delildir. 

iş ·Bankası 
10 Lirada 92 kuru' 

kir verecek 
lstanbul, 30 (Hususi) - iş 

Bankasının heyeti umumiye 
toplantısında kararlaştırıldığı 
Üzere beher on liralık h;sse 

senedine 92 kuruş temettu tevzi 
edilecektir. 

Cezairde tevkif at 
Cezair, 30 (Radyo} - Sat· 

tülülkirde kanlı h&diseier çık· 
ınıştır. Bu hadiseler fırkalar 
arasında çıkmış ve zabıta bir
çok kimseyi tevkif etmiştir. , ................... .. 

ANADOLU __ , __ _ 
Günlük siyasal gazete 

Sahil' ve lıaşyazgımı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat \ "C yazı işleri 

ntüdürü: Hamıli Nüzhet Çan~ar 

idarehanesi : -
İzmir ikinci Be) ler soka~ı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: Jzmir - ANADOI.U 
Telefon : 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
)' ıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı meınlekcıler için senelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Hcı yerde 5 k.uru~tur 

~Ü gcçmiı oü:ıar 25 kuruıtur 

cektir. 

B. Hitler 
Kont Ciyano'yu tebrik etti 

Berlin, 30 (Radyo} - Bay 
Hitler, Kont Ciyanoya Yu· 
goslavya • İtalya uzlaşması 
hasabile bir tebrik telgrafı 
çekmiştir. 

Suri;ye 1940 da 
tamamen müstakil 
olarak kalacaktır.~ 

Kudüs, 30 (Radyo) - Pa
risde bulunan Suriye heyetine 
Fransa hükumeti Fransız-Suriye 
mukavelesinin tatbik mevkiine 
konduğunu bildirmiştir. Bu 
mukaveleye nazaran 1940 da 
Suriye tamamen müstakil bir 
hükumet olacaktır. 

Komite 
lçtimamm taHkini istedik 

lstanbul, 30 (Hususi)- Bay 
Rifat Menemencioğlunun hasta 
bulunması hasebile, Nisanın 
9 unda toplanması mukarrer 
olan yasa komitesinin 22 Ni
sana bırakılmasını istedik. 

Kral Karo/ 
Praga gidecek. 

lstanbul, 30 ( Hususi ) 

Barem kanunu 
Devlet müesseselerinde 

de tatbik olunacak 
İstanbul, 30 (Hususi) -

Sermayeşi devlete aid miies· 
selerdc de barem kanununun 
tatbiki Denizbanğın teşkinden 
sonra başlıyacaktır. 

Büyük Şef 
ile Yunan kralı arasında 
dostane telgraf {ar çekildi 

Ankara, 30 (A.A.) - Yuna· 
nistanın istiklalir.in yıldönümü 
münasebetile reisicumhurumuz 
Atatürk, Başvekilimiz ismet 
lnönü ve Haricij~ Vekili Tev· 
fik Rüşdü Aras ile Yumm kralı 
Jorj ve Başvekil ve Hariciye 
Nazırı Metaksas arasında aşa· 
ğıdaki telgraflar teati olun· 
muştur: 

Mc.jeste George il 
Etenler kralı 

Atina 
Mesut Yunan milli bayramı 

münasebetile en hararetli teb· 
riklerimi ve gerek şahsi saa
detiniz gerek dost ve asil Yu
nan milletinin refahı hakkın· 
daki samimi dileklerimi Ma
jestenize arzetmekle meserret 
duymaktayım . 

K. Atatürk 
Ekselans Kamal Atatürk 

Ankara 
Telgrafınızdan çok mütehas

sis oldum. Bilmukabele şahsi 
saadetiniz ve asil ve dost Türk 
milletinin raf ahı hakkındaki 
samimi dileklerimi ekselansı
nıza arzederim. 

...................................... ~~a3I 
Museviler ve Türkce • 

Samimiyet böyle olur 
dava böyle yürür 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi -1 

Mart 18 Muhıırrcnı 

. MART 
1 
9 
3 i 31 

7 7 

Çarşamba 
\Evkat E?.an \' ~ ~ut Ezan 
Güneş ll,15 ~.4 6ak.~anı 12 
öğle 5,46 12,18 yatsı 1.33 
ikinci 9,19 15,.52imuk. 933 
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B••t•• Ce hel de b •• Her taraftq grev Mısır kralı 
y un. p r -. u" LAndra, 30 ( Radyo) - Mantröye gitti 

Y • • İ a ı •ye V Gla~kovd~ yeniden 15.00 amele Cenevre, 30 (A.A) - Mı· 
•-. _ grev ilan etmiştir. Bunl~r B.ah· sır. kralı Birinci Fsruk diin 

iler. Eronel cepheşinde alamuher iki meşhur hırsız riye Nezareti hesabma çalış- husUSJ bir ~emi ile Lozana Bu akşamki program 
' l makta idiler. Yeniden bazı gitmiştir. lstanbul radyosu 

mevkiini aldıklarını iddia ediyor ar Torbalıda tutuldu.. grevler daha ilan edilmesi Kral büyük kilise ve fede- Gündüz neşriyatı: Saat 12,30 

Cebelüttarık, 30 (Radyo) - Bu heyetin h~reketine hü· Lise caddesinde Hacer, Si· muhtemeldir. ral mahkemeyi ziyaret etmiş 14 halk türküleri, havadisler, 
Son ~pberlere göre, bütün kumet yardım etmemiştir. nekli caddesinde Hüseyin oğlu Kahire, 30 (A.A) - Mısı- ve müteakıben otomobil ile hafif musiki. 

( çebhelercle büyük bir fafl}iyet Valansiya, 30 ( Radyo ) - lbrahim, Abdullahefendi ma· rın en büyük şeker fabrikası 12 nisanda Mısır kapitülasyon· Akşam neşriyatıı Saat 18,30 
ğ vardır. Hükumete men5up harp sefi- hallesinde Mehmed oğlu Meh- olan Komobo fabrikasının ları konferansının aktedileceği clans musikisi, l9,30 konfe· 

Teroel cebhesinde aailer neleri Franko idaresindeki sa· med, Aziziye mahallesinin kara amelesi ücret ve iş saatleri Montröye iitmiştir. ram;, 20 Şark musikisi, 20,30 
Kalamoher mevkiini almışlar· hilleri bombardıman ederek kapı caddesinde oturan •Mev· yüzünden çıkan ihtilaf üzerine Hükümdar otomobil ile Ce- Bay Ömer Rıza tarafından 
dır. Govadalahara cebhesinde bazı radyo merkezlerini ve ludun gece ve gündüz evle· grev ilan etmişler, fabrikayı nevreye dönmüş ve meşhur Arapca söylev, 20,45 Şarlç 

a Milisler Lakros etrafında Ara· müstahkem mevkileri tahrip rinde vuku bulan hırsızlıkların işgal eylemişlerdir. Chillon şatosunu gezmiştir. musikisi, 21, 15 seçilmiş bir 
K 1 k T • operetten bir parça, 22, 15 

gon yolunun iki tarafında iler- etmiitir. failleri Sıvaslı Ali oğlu Meh- omoboya mühim po is uv· urızm 
1 l h 22, 15 Aians ve Borsa haber• 

lem eğe teşebbüs etmişler ve Bu, spanyanın Şark sahil e- met ve Serezli Mehmed olduk- vetleri tahşid edilmiştir. Şe ire m.r..nasebet/eri. 
lop ateşi ile durdurulmuşliırdır. rine İtalyan tayyarelerinin yap· ları tesbit edilmiş ve suçlular elektrik cereyanını getiren kah· u ]eri, 22•30 plakla sololar. 

Madrid cephesinde Arava· mış oldukları taarruzun muka- mesruk eşyalarla birlikte Tor· ]o ile telefon kablosu kesil- Roma, 30 (Radyo) - Yu- Belgrad radyosu 
kada milisi et in yeni taarruz· belesidir. balı da yakalanarak lzmire ge- miştir. goslavya ile ltalya arasındaki Saat 20,45 te Türkçe hava· 
lan püskürtülmüş ve milisler Madrid, 30 (A.A) - Cum· tirilmişlerdir. Londra, 30 (A.A) - Del- Turistik münasebetleri ıslah ve disler. 
47 maktul bırakmışlardır. huriyetçiler Madrid cephesin· iki hırsız daha tutuldu hiden bildiriliyor: teshil için iki hava hattı tesis B. Antonesko yarın 

Diğer cephelerde milis· deki vaziyetlerini ıslaha devam · Karşıyaka Ankara pazarında "Jamdoba madenlerinde ça· ediltcektir. Bunlardan birisi 
lerden birçok kimseler asilere etmişler ve Miralris kasabasını alışveriş sırasında Şefik kızı lışan üçbin işç.i reislerinin ve Roma-Belgrad, diğeri de Mi· Belgrada gidiyor 
iltica etmektedirler. Bunlar ele geçirmişlerdir. Zübeydenin içerisinde 6 lira diğer bir kısım işçinin tevkif lano-Zagrep-Belgrad hattıdır. Bükreş, 30 (A.A) - Hari-

ir. bazı yerlerde zabitlerini katle- Cordoue cephesi, 30 (A.A) -- bulunan çantası çalınmış ve edilmesi üzerine grev ilan et- M ancuride riye Nazırı Bay Antonesko 
,., derek firar etmişlerdir. Havas Ajansı muhabirinden: yapılan sıkı takipte bu çanta- mişlerdir. idama mahkOm olanlar 3l martta kü.;ük antant kon· 
~ I B. k - d b · h · lb h ı H ----- ----- seyinin toplantısında bulunmak Boyonne, 30 ( A.A ) _ 5 • ır aç gun en erı cum urı· nm ra im oğ u asan ve - • Tokyo, 30 (Radyo) _ Ja-

f d P bJ k 1 ve karısı Fatma tarafından bir üzere Belgrada gidecektir. 
panyol asilerinden iki balıkçı yetçiler tara ın an eza an o smail tarafından çalınmış ol- k pon ordusu karargahı umumi-

F mıntakasında takip edilmekte duğu anlaşılmış ve bunlardan ta ım eşya ve çamaşırlarımn s'ı Mançur·ıdekı' 200 k·ış"ın"ııı Tuna üzerinde Rumen-Yl ugos· 
gemisi saat 2,30 da ransız H k 

1 
J •1 çalındığını iddia ve şikayet lav köprüsünün teme atma 

kara sularında Mareesplo adın· olan taarruz muvaffakıyetle asan ya a anmıştır. smaı tevkifi hasebile bir tebliğ neş- Ç k l 
daki bir lspa~yol gemisine neticelenmiştir. Hali hazırda takib ediliyor. etmiştir. retmiştir. merasimi ve keza e os o· 

h m1'lı'sler Vı'lla Harta ve Oveı'e Hırsızhk Bir hırsızhk dahd vakya cumhur reisi B. Bene· 
ücum etmiştir. Asilerin ge· B bl" .. k fi B l d h h' 

mileri Britanyanın Landes bur- istikametinde Pezablank:onun Çorakkapıda Faikpaşa yo- Şehitlerde iplik fabrikasın· u te ığe gore, mev u ar sin e gra seya atı te. ır 
nuna doğru 15 kadar obüs cenubunda 30 kilometre ilerle· kuşunda Kamil oğlu Raşidin daki evlerde oturan Mehıned arasında birçok yüksek memur- olunmuştur. 

A 
evinde Kemal ve Nureddin oğlu Hüseyin bir odada bera· Jar da vardır. Yapılan tahki- Siyasi mehafilde söylendiği-

atmış1ardır. Bu obüsler Mare- mişlerdir. Ayni zamanda 1- b l l katta b la Nank'n ve Şı' ne go"'re, Yugoslav-ltalyan mu· 
empionun su kesimi hattının carecejosun cenubunda da bir· adındaki şahıslar Keçecilerde er yattıkları brahim oğ u un rın 1 

• 

J
'andarma Abdullah oğlu Ali Mustafa tarafmJan 13 lira kıy· mali Çin yüksek memur ve ahedesi küçük antant devlet 

yukarısına isabet etmiştir. Is. kaç kilometre ilerlemişlerdir. k d ı ·1 l" k d · l' reislerinin toplantısından ve 
Ş h ld F l Cülbaharın 20 lira parasını metinde bir caket ve peşkiri- uman an arı e a a a ar gız ı 

panyol gemisi Adourun şimal u a e ranist eren taarruzu b" · t ld ki Bay Benesin Belgradı ziyare· 
k ·ı b k çaldıkları iddia edildigv inden nin çalındığını iddia etmiş, ır cemıye e mensup o u arı 

sedcljnin yukarısında karaya a amete uğramış nazarı e a - d k t tinden evvel, üç Hariciye Na· 
Ü mak ı·cabeder. Halbukı· bu yakalanmışlardır. tahkikata başlanmıştır. mey ana çı mış ır. e oturmuştur. Asilerin gemile· zırı arasında bir mülakatı 

rinden Galerna adındaki gemi kuvvetler cephenin bu kısmın· Eşyası çahnmış Dövmek Bunlardan birçoğu idama zaruri kıld1ğı söylenmektedir. 
şiddetli bir mitralyöz ateşi aç- da ltalyanlardan mürekkep Karşıyaka Alaybeyinde gece Dolaplıkuyuda Fethi oğlu mahkum edilmişlerdir. Diğer- Romanya, Latinlere olan 
mışsa da Mareespionun 34kiı- takviye kıtaatı almışlardı. Asi· bekçilerinden İbrahim kara- lsmail, Nazmi oğlu 10 yaşında leri muhtelif hapis cezalarına bütün sevgisine rağmen Yu· 
şiden ibaret olan tayfasından ler bundan bir hafta evel Po- kola müracaat ederek evinde Sezaiyi dövdüğünden yakalan· çarptırılmışlardır. goslav-ftalyan anlaşmasının 
hiçbirine isabet vaki olma- zeblankaya ancak 3 kilometre iki gün misafir kalan İbrahim mıştır. Fransız kabinesi kendisine zarar verdiği kanaa-
mıştır. Yalnız obüslerin tesi- mesafede ve Linares maden- derhal riayet etmelerini ihtar Franko makamlarının İngiliz Bugün Elize sarayında tindedir. Binaenaleyh küçük 

a rile boruların patlaması üze· ]eri yoluna hakim olması se- eylemiştir. gemilerine karşı yaptıkları ih- toplanacak antant konseyinin toptanttsına 
SU rine iki tayfa hafif surette ya- bebile sevkulceyş bakımından Karargahı umumi bu kara· tar hakkında Times azet~c i p_.!) 1.;., ~o (Dft~~· ..... ) v... hiiyiik hir. l!h,.mmi,y~t veril·~---=-

ralanmıstı( ~~il~~ri ,.1 ff',,1.-;\l~clr Ph,,.ııımiw•t; hpi"b""1ı"n ···· .......... a.,ıua ~cu~u oıaraıc uıyor Kı: bine yarın sabahleyin bir iç- mektedir. 
uıauıiic.ta ülu a mmap teh .. ~- .öu -K-asaoayı ınata etmış u u- B lL' s Eğ ı· ·ı· 1 ı M b h 1 l l . K i oaoya, antandere ve Gi- er ngı ız gemi eri span· evzu a s o an mese e erın 
likesine maruz bulunan Mare· nuyorlardı tiına daha yapacaktır. Bu iç-

. iona harb malzemesi götüren yol kara sulan dahilinde sor- tima Elize sarayında ve Cum- fevkalade nazik olması dola-
espionun kurtarılamıyacağı kor· Madrid, 30 (A.A) - Hava~ bazı gemilerin Nasyonalistlerin guya maruz kalırlarsa verile· yısile konuşmalarda ince te-

ls kusu vardır. Top sesleri Ba· Ajansı muhabiri bildiriyor: elinden kurtulmak için fngi)iz cek işaretlere mutavaat etme- hurrcisi Bay Lebrunun riya- ft•rruala kadar gidilmemesi ve 
el yonneden mükemmel surette - Madrid cephesinde, dün bandırası çektikleri, halbuki leri doğru olur. Fakat İngilte- setinde olacaktır. Bu içtimada ittifaktaki miiştcr<'k menafi 

i~itilmiştir. şehrin cenubi şarkisinde kain Nasyonalistlcrin bu gibi gemi- re hükumeti açık denizde tef· iki mühim mesele tetkik edi- esaslarının bir kere daha tes· 
Paris, 30 (Radyo) - 19 Carabanchal mıntakasında mü- leri ellerine geçirmeleri İcab tiş için durdurmalara katiyen lecektir. Birinci mesele daJıili bitilc iktifa olunması muhte-

ve 20 Martta ispanyaya 18 him muharebeler olmuştur. Bu ettiği bildirilmektedir. müsambaha etmiyecektir. vaziyet, ikinci mesele de polis meldir. 
a bin Sovyet asker ve zabiti mıntakada milisler çetin bir Barselon, 30 (A.A) - Ma· teşkilatının ıslahıdır. 

Bu haber üzerine Londra- J.k · H h • k r 
mu çıkarılmıştır. çarpişmadan sonra birkaç ev mm olduğu veçhile kabineyi Fransa ı mu ım on,-erans da aşağıdaki izahat verilmek· 
rm Diğer haberlere gore, İs· işgal etmişlerdir. Bu hadisenin teşkilc memur edilmiş olan İstanbul Üniversite Rektörü 
ha h k b. h tedir: B. Torradellas dün isti.,sarcle· Harbiye nazırı Londraya Bay Cem'ıl Bı'lsel, bu aksam 

panya ü umeline mensup ayrı ır e emmiyeti vardır. · · ·d· · 
M k 

Eğer lngiliz vapurları Is- rine devam etmiştir. Kendı'si gı ıyor.. şehrı"mı'ze gelecek, yarın saat 
te ar asyo vapuru 2000 ton Çünkü bu evlerin her biri mit-

kömür ile batmıştır. Bu vapur ralyözlerlc mücehhez birer ka· panyol kara suları dahilinde muhtelif siyasi fırkalar mü- Paris, 30 (A.A) - Harbiye 15,30 da Baroda bir konfc-
F silahlandırılmış ası balıkçı le haline konmuştur. işaret alırlarsa cevab vermek- messillerile görüşmüştür. Nazırı B. Daladier öğrenildi- rans verecektir. Mevzu "Mah-

] le iyi edeceklerdir. İspanyol Gece gazetecilere beyanatta ğine ,göre Fransız· İngiliz ce- kemelerde devletler hukuku,, dur. 
d vapur arının bombardımanın- Paris, 30 (A.A) - Pelit Pa· k l h · · d 

d h 
ara su arı arıcın e yani bulnnan B. Torradellas bugün· ıniyeti tarafından tertip edilen Cuma günü de saat 17,30 

ı .1 an ra nednr olmuş ve sahi· risien gazetesi yazıyor: k d · d · · t b k ı .. ·· d · 
l k 

açı enız e ıse vazıye am· ·ii sa ı gunu c ıstişarclerine ınütcaddid toplantılara İştirak da Halkevinde (Boğazlar me-
c ya ın bir yere kadar gele- " B ·· L d d ";ı..y 1 - ugun on ra a o~. e- başka olacaktır. ngiliz hükii· devam edeceğini ve bugiin etmek üzere 21 Nisanda Lon· selesi) hakkında ayrıca ve mü-
bilmiştir. ·ıd· · S 1 nı ığıne göre a amanka ka· meli bilhassa k'ontrol planının rei~icumhur B. Companise ce· raya hareket edecektir. B. Da- him bir konferans verecektir. 
ispanyaya giden ı·ngı'/ı"z "h d ·ı k f \ rarga ı uınumısı ıa yo ı e pek yakında mev iinc girece· vab vereceğini \imid etmekte ladicr bu e~nedn ngiliz Hari· !Bay Cemil Bilsel, Baronun da-

papazlaı 1•• yaptığı bir neşriyatta fspanyol ği bu günlerde İngiliz gemi· bulunduğunu söylemiştir. ciye Nazırı B. Edenle de mü· ..;vetini kabul ederek iki konfe· 
Londra, 30 (Radyo} - An- Nasypnalisl harb gemileri ta- lerinin muayene edilmek üze- Bununla beraber B. Torra· him görüşmelerde bulunacak ·rans verecek ve kıymetli bil-

glikan ve bazı Katolik papaz- rafından görülen bütün lngiliz re açık denizde durdurulma- dellas vaziyetin çok müşkül ve İngiliz Hariciye Nazırı B. gilerinden lzmir münevverlerini 
lardan mürekkep bir heyet gemilerinin bu harb gemileri larına müsamahaya hiç te mü· olduğunü itiraftan çekinme- Daladier şerefine bir ziyafet :de istifade ettirecektir. Kon-
ispanyaya hareket etmiştir. tarafından verilecek işaretlere temayil dnğildir. miştir. veJecektir. feranslara herkes gidebilir. 

ı...----------llİllİ:ı!lllmBi. .. --ımil .... ~~~.;;.;.~~~~-------·---·----.-.------------~!lmtiö~!l!llilıl--Dlll3IİIDa:llm'lıcın:lilD .......... 

iB!![~!!!_n Definesi! 
birer tuvalet dairesi vardı. malar giymiş iki muhafızın Lük böylece daldığı sırada 
Lük le, Piyer de çeşmeleı e olduğunu gördü ve mihaniki Ploç birdenbire: 
koştular. Fakat çeşmelerde bir şekilde itaat etti. - Mösyö, buna "abı hayat 
bir damla su bile bulama· Epice bir müddet Ploçun çeşmesi,, derler. 
dılar. arkasından yürüyen Lük, bir Dedi. 

43 
Fransız mahbusların hara- çok merdivenler ve asansör· Lük, birdenbin", beşeri hır 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu ret ve ıstırapları azami dere· !erden indikten sonra şatonun şuurla değil, fakat hayvani 
kont hiçbir şey söylemeden geleceğini sandılar, fakat böyle ceyi buldu; bitap bir halde geniş avlusuna çıktı. Burada bir hisle, bu parlak ve bol 
Kontun yanından çıktı. birşey gelmedi. yerlere uzanmağa mecbur kal· bol bir güneş ziyası vardı; sudan kana kana içmek ıçın 

Kont bundan sonra malika- Lük ve Piyer ayrı ayrı oda· <lıhr. Dudakları çatlamış ve Lükün gözleri kamaştı. Fakat ileri iğildi; fakat arkasındaki 
nenin umumi levazım müdürü larda olmalarına ve yemekle- adeta yanıyordu, çabuk alışarak cıvlunun tefer- iki muhafız tarafından sımsıkı 
Her Dalbi yanına davet etti rini ayrı yemelerine rağmen Bu' sı rada Lüklin bulundu· ruatını tesbit etti. tutulduğunu hissetti. Bütiin 
ve mutad mesaiye başladı. .. ayni zamanda vaziyeti anla- stu odaya mahud Ploç. girdi. Bu avlu mustatil ve şalo· kuvvcti le kurtulmak istedi; 
Öğle zamanı Lük ile Piye· dılar. Bu baharlı yemekler, Lük, ıstırabı altında cvveHi nun ortasına dlişen kısımda fakat kendisini bu dev azmanı 

re güzel birer yemek verdiler. bu sert bira ve su noksanı, bunu f arkedeme<li; fakat biraz idi. Nazarı dikkatini ortada heriflerin ellerinden kurtarmağa 
Fakat mahbuslar yemeklerin işkencenin başlangıcı dcmc.:ktı. sonra bu gelenin Ploç oldu- bol sulu bir fıskıyc ve havuz muvaffak olamadı. 

Tarihe müstenid zabıta romana 

hadden fazla baharlı ve tuzlu Yemekten pek az !onra iki ğunu anladı. Vikont soğuk \'C celbetti. Su, Lüklin harareti ve ümit-
olduğunu farkettiler; buna ınahbus midelerinde şiôcletli sert bir sesle: Susuzluktan zntcn yanıyor· sizliği ile alay cdrr gibi mii· 
rağmen iştahla yediler ve bol bir hararet ve bulantı hisset- - Beni takip c<liııiz, M. du. Bunun için güııe~in Şl nla· tcına<liyen akıyordu. 
bol da bira iç.tiler. Biraz son· tiler. Bu hal, vakit geçtikçe Obeı teni. rı arasında Lük birçok cazip Liik, kurlulamıyacağıııı an-
ra biranın da sert olduğunu hararet ve ıstırapları artı- Dedi. renkler gösl<:ren V<' hoş sesler layıncn, bcyhud<' didinm<'kkn 
anladılar. Biraz beldediler, yordu. Lük, bu c.lcia, Vikontun I çıkaraıı bu fıskıycdcn gözüııii vazgeçti ve vaıiyeti daha sa· 

" .,oğuk su v ya nıad<'n suyu Odaların bitişık kısmında nrknsıııda yeşil resmi iinıfor· ı nyırnmıxordu. kin l.Jir hnldc tc:dkikr ba ladı; 
oı ---~-------ı veya guıı'-' • ••••• ,.. l -:.ı ou se· lkk ıstasyon ycıı.ı ..... , • .,_. 925 

---~~~~~~~~-w~~~~-~-~v~er~ı_m_ı~ş-~-~~·· m B~~,~~aan . . artnamd~ uqun 3 

şimdi sahnede ufak tefek, kır 
-;;Ç.1~ -tuhaf halli bir adam -
peyda olmuştu. Bu adnmın 
elinde bir alet vardı. Lük, 
aleti görünce, kendi kendine: 

- Anlaşıldı, söyliyeceğiın 
sözleri tesbite mahsus alet! 

Dedi. Bu garip halli adam, 
sanki Lüküıı zihninden geçen 
bu sözleri duymuş gibi: 

- Evet, mösyö Oberten, 
dedi, sözlerinizi kayda mah
sus hususi alet! Bu aleti, eli~ 

nizin erişc ıniyeceği bir yere 
yer leşi ircceğim, fakat sözleri
nizi oradan da zaptedecektir, 
anladınız mı? Ben Trolvcş 
kontluğu fen işleri umum di
rektörü profesör Gransbctim. 
Bu alet te benim tarafımdan 

icad edilmiştir. Ağızınızdan 

çıkncnk hrr kelime biran 
- Sonu Var -

1 muructuıucu• ··-·· 
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Museviler ve Türkçe 
=-1'an 3 inci sag/ada :

pR'retmenleri tarafından Türk 
jsimlerile ça~rıldıkça benim 
gibi olanl~rın da bir gurur 
duyduklarını hissediyorum. 
"Ne mutlu Türküm diyene 11 • 

Çok ümit ediyorum ki iz· 
mirli yurddaşlarımızın bu te· 
febbüsleri ~yni şekilde ve 
belki daha cezri hareketlerle 
gayeye ulaşımı 

Musevi vatandaşlarımız ar· 
tık kendilerine kapıları açılan 
Halkevleri, gençlik teşekkül· 
leri arasına girmelidirler. Dil 
ile beraber kaynaşmayı temin 
etmelidirler. Küçüklerin ruh· 
ları üzerinde tesirini göstere· 
cek olan anadilile beraber 
isimlerini de cezri bir şekilde 
Türk isimlerine tebdil ettir· 
meli ve yeni neslin kulakları 
"Mişon, Avram" yerine "Cen
giz, Ayhan" gibi isimleri duy· 
malıdır. 

Daha yapılacak canlı bir 
hareket varsa Atatürkün: 

"Türkçe konuşmıyan bir 
ansan .... " 

işaretlerini büyiik yazılarla 
levhalar bastırmalı bilatefrik 
her vatandaşın evinde, yazı--

hanesinde, mekteplerde bu· 
lundurmalıdır. Bunu da saygı· 
lı Anadolu gazetesinin ba~a
racağını ümit ederim. 

Şimdi bulundu~um yeşil 
Tiremizde ikiyüz haneye ya· 
kın Musevi yurddaşı vardır. 
Buralarda da ayni teşebbüs 
mevcuttur. Halkevind~ dil, 
kültür şubesinde toplantılar 
yapılmak ve bu hususta ciddi 
bir karar verilmek üzere 
(C.H.P.) başkanı bay Sami 
Gülcüoğlu yardımını vadet· 
miştir. Bu muavenetler ve 
saygılı gazetenizin yazıları de
vam ettikçe burada da mu. 
vaffakıyet muhakkaktır. 

f zmir topJantılarında alına· 
cak kararları sütunlarınızda 
çıkmakla gayret ve cesaret 
alacağımı~ı arzeder ve sonsuz 
saygılarımı sunarım. 

Okuyucularınızdan Tirede 
Milaslı Yakup Kemal Beri 

Graçyani hakkında. 
ki asılsız haberler 

•• 
- Başı 1 inci sahifede -
Taymisin bu haberi esasen 

asılsızdır, bu imzasız mektup 
1 

ANADOLU Sı,rıs 

Eski talebem 
Eski bir talebem vardı. Ten· 

beldi, sıska ve marizdi. ince· 
cik boynunun üstünde büyük 
başı ağır ağır sallanır, dersini 
bilmediği vakit somurtur ve 
nefes alışı dersanenin öbür 
köşesinden . duyulurdu. Ben 
onun bu halini iyice bilirdim. 
Böyle günlerinde onu derse 
kaldırdığım zaman, büyük bir 
asabiyete kapıldığını da gö· 
rürdüm. Bakışlarından: 

- Sen nasıl muallimsin 
yahu!.. Görüyorsun ki, kora 
kafamı senden saklamıya çalı
şıyor, delik körük gibi nefes 
alıyorum. Ne diye beni gene 
derse kaldırırsın! 
' Gibi bir isyan fışkırırdı .. 
Maamafih imtihan yaklaşınca 
ben onu, karga tulumba vazi· 
yatinde sınıftan atlatırdım , ge· 
cirtırdim. Çünkü onun daha 
fazla öğrenmesine imkan ol· 
madığı gibi, nasılsa ortamek· 
tebin son sınıfından sonra, 
postunu babasının toprağına, 

çiftlik ve emlakine serecekti. 

Hindistanda vaziyet çok MAHK!MfLfRDf' 

karışık ve karanhktır. idrarını tutqmf• 
- Başı 7 inci salıif ede -

kumetin teşkili vazifesini ka
bulden imtina etmiş olaq eya· 
Jetlerin adedi şimdi altıya P~· 
liğ olmuştur. 

Londra, 30 (A.A) - Hin: 
distanda Pincap şehrinde me· 
cusjlerle müslümanlar arasın· 
da Pazar günü bir takım müsa
demeler olmuıtur. intizam ve 
sükunu tesis etmek istiyen za· 
bıta memurları taşa tutulmui· 
lardır, Bunun üzerine zabıta 
silah istimali mecburiyetinde 
kalmıştır. Neticede 8 kişi öl· 
müştür, 20 kadar da yaralı 
vardır. 

Kalküta, 30 (A.A) - Kong
reye mensup 17 kişi bir nü
mayişçi alayını idare ederken 
tevkif etmişlerse de sonra ser· 
best bırakılmışlardır. 

Londra, 30 (A.A) - Del
hiden bildirildiğine göre, yeni 
teşkilatıesasiye kanununa karşı 
Bengal vilayelinde bir nüma · 
yiş esnasında polis, eski kon
gn.: partisinin Bengal grubu 
sekreteri ile parti mensupla
rından 1'6 kişiyi tevkif etmiştir. 

tefebbüıı;t~ pulunmıya ~ftrar 
v~rmi§tir. 

Lon~ra~ 3{) (Radyo) - Pan 
Hindiyan komitası erkinmdan 

tevkif olunanlar serbest bırA~ıl· 
mışlardır. 

f ngilizler bUtün nümayişleri 
ınenetmişlerdir. Vaziyet git· 
tikçe vehamet kesbetmelctedir. 
Çünkü 1 nisanda yeni kanunu 
esası 11 eyalette tatbik mev· 
kiine girecektir. Bunun için 
vaziyet çok karanlıktır. 

Londra, 30 (A.A) - Hin· 
distanda şimdiye kadar ancak 
Bengal ve Sind eyaletlerinde 
mahalli hükumetler kurulabil· 
miştir. Müttehit eyaletlerde 
ise Müslümanlar hükumet kur· 
mağa hazır olduklarını bildir· 
mişlerdir. Bihard t>yaletinde 
Müslümanlar ile müzakerelerde 
bulunulmaktadır. Bengal hü· 
kiimeti Müslümanlardan çiftçi 
partisinden ve daha birkaç 
müstakil gruptan mürekkep 
bir teşekküle dayanmakta~ır. 

yan adam! 
"' ••• l!I 

Bozyakada KemerbAğa,tnd.it 
Ayet oğlu ômeri ~atH m;alç: 
sadile yaralamakla p:ıaznup Oi: 
ritli Süleymanın m"h~lçenıeıi'! 
ne dUn tf!hrirniı Atırc:eJ' 
mahl\emesincle başlınmıttır ~ 
Hadiıe ıöyle olmu,tur~ 

Ömer ve kardeıi Meh~ed, 
Bozyakada Kemer botaıınd• 
Evkafa aid zeytinleri toplar:'
lr.,n maznun Süleyman, elinde 
çifte tüfeği olduğu halde av .. 
lanmakla meşguldü. Süleyman. 
zeytin toplıyan Ömer ve kar· 
deşi M~hmede: 

- Benim zeytinlerimi neden 
topluyorsunuz? Demiş, Meh· 
med de: 

Halkevi köşesi 
ya Cibutide veyahut Londra· 
da tasni edilmiştir. 

İmtihan bitince ve sınıfı geç· 
tiğini görünce, yanıma gelir, 
yüzüme bakar, büyük ağzını 
yayarak gülerdi. Sanki: 

Bombay valisi hükümet teş
kili için intihabatta mağlup 
olan partileri \eneisine mü
zaharete davet etmiştir. Mad· 
ras valisi de buna benzer bir 

Londrada diğer eyaletlerde 
de hükumetler kurulması için 
birkaç gün daha beklenecek
tir. Bu husustaki gayretlerin 
muvaffak olmadığı takdirde 
bütün salahiyet valilere veri· 
lecektir. 

- Bunlar senin değil, E'I· 
kaf ındır. Cevabını vermiş, bu 
yüzden aralarında çıkan kav· 
gada Süleyman çifte dipçiği 
ile Mehmede vurmuş, kavga 
büyümüş, Süleyman bu aralık 
bir zeytin ağacı arkasına sak· 
lanarak Ômere ateş etmiş, 
belinden yaralamış ve Ömer, 
bu yaranın tesirile yürüyemez, 
idrarını tutamaz hale gelmiş· 
tir. Mehmed, kardeşini ölüm
den kurtarmak için gra tüfe· 
ğile Süleymana ateş etmiş, 
bundan korkan Süleyman ha
dise yerinden çekilmiştir. Ömer 
ve Mehmed, mahkemede vak'a· 
yı bu suretle anlattılar. Mah· 
kemece şahitlerin celbine ka· 
rar verilmiş, muhakeme, b-.c;ka 
bir güne bırakılm1ştır. 

Londra, 30 (A.A) - Times 
1 - Geçen yıl olduğu gi· gazetesi muhabirinin bildirdi· 

bi ilk tahsili bitirmiyen vatan· ğine göre, şahsına karşı yapı· 
daşlara ilkokulu bütünleme 

lan suikait neticesinde muka· 
kursları açılacaktır. Bir nisan 

belci bilmisil teşebbüslerinden 
perşembe günü derslere Eş· iki gün sonra haberdar olan 
refpaşada Tınaztepe, Tepe· 
cikte Şehid Fadıl ve Arabfı· mareşal Graçyani muhtelif rüt· 
rını caddesinde Dumlupınar belerde 200 den fazla İtalyanı 
ilkokullarında başlanacaktır. Habeşistan haricine çıkarmış· 
Kaydedilmek istiyenler pazar- tır. Mukabelei bilmisil tedbir-
dan başka hergün Dumlupı· lerinin tatbiki sırasında birkaç 
nar okulu başöğretmenliğine İtalyan yanlışlıkla bizzat kendi 
müracaatları. (okul telefon nu· vatandaşları tarafından öldü· 
marası 3473 tür.) rülmüştür. Habeşistanın Lond· 

2 - Halk dersaneleri ve ra sefiri Martinin iki oğlu ma· 

- Allah Allah, neler olu
yor, kaplumbağalar da yüz 
metre yarışını böyle kazanırlar! 

Der gibi .. Bundan on beş 
gün evel birde ne göreyim: 

Benim bu tenbel talebem, 
futbolcu olmuş .. Uzaktan tanı· 
yamadım. Kafası gene şahane 
azametini muhafaza ediyordu. 
Beline kadar olan kısım saz· 
dan örülmüş gibi bir şey .. 
Yalnız bacaklarında gayri tabii 
adaleleri gözüküyordu. Kolları 
ise ipince .. Yanıma yaklaştı: 

- Hocam • dedi • beni ta· kurslar komitesinin kararı ile reşal Graçyani aleyhindeki su· 
bu yıl da Fransızca, İngilizce ikast tertibatında methalder nıdın mı? 
ve Almanca kursları açacaktır. olmak cürmile Adis-Ababada -Tanımaz olur muyum ·de· 
Derslere 1 nisan perşembe kurşuna dizilmişlerdir. dim· nasıl ki sen de beni ta· 
gününden itibaren başlanaca· Muhabir diyor ki: nıdınsa ... Çünkü aramızda se· 
kından k.ııydedilmek istiyenle· nelerce devam eden bir çar· 

----~--------------~ 
dedikodu yapmaktansa .. 

O söylüyordu. Ben yan gözle 
ona bakıyordum: 

Futbol, benim adam ede· 
meyip te her sene destekle 
sınıftan sınıfa atlattığım çocu· 
ğa, meğer ne kahramanlık, ne 
gurur, ne akıllar vermiş? Se· 
bebini derhal anladım: 

O sahaya çıkarken, herkes 
onu aUcttltyordu. iyi bir~ü 
"yaşa,, avazelerile kutlulanı

yordu. Halbuki zavallı eski 
hocası, cemiyet iç.inde böyle 
bir' sladetten mahrumdu .. El· 
bette ki, bEnl merhamet eder 
gibi bakacaktı, elbette ki, heni 
böyle tepeden süzecek, bana 
nasihat edecek. 

Diğer taraftan Gandi Daili 
Herald gazetesinin hususi mu· 
ht>birine Hindistandaki hüku· 
met buhranları hakkında şun· 
)arı söylemiştir: 

"İngiltere hükumeti memle· 
ketin muhtariyetine nihayet 
vermiş ve resmen verdiği bir 
sözü bir kere daha bu dafa da 
tutmamıştır. 

{ "'\ 

1 
23 Nis"n ı 

Çocuk haftasının başlangıcır 
\... _,/ 
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Dürzüler 
DUrzU vali isti1orlar! 
Kudüs, 30 ( A.A ) - Dür· 

züler, kendilerine vali olarak 
bir Dürzünün tayinini ve bu 
makama da 1926 isyanında 
nefyedilen ve henüz dönme· 
sine müsaade olunmıyan At· 
raskasenin getirilmesini iste
mektedirler. 
~-------------------~ 
Veni neşriyat 

Endüstri 
rin pazardan başka Ehergün - Son vak'alardan sonra pışma oldu. Maamafih ben 
Dumlupınar okulu başöğret· Habeşistan ile diğer memle· her yıl sonunda galibiyetimi, Sonra: R f "k l f. O 22 inci yılının 7 sayılı Mart 
menliğine müracaat etmeleri. ketler arasında ticaret dur· senin lehine kullanırdım.. - Müsaadenizle hocam! e 1 üt 1 r nüshası çıkmıştır. içinde: • 

gitti .. 

3 - 3113/937 tarihine rast- muştur. Söylediğim şey, onu alaka· Dedi ve gözleri başka ta· Zevkinizi okşayacak poz "Küçük sanatların taltifi· 
1 _. b Temiz işçilik · k b k da k-ıyan çarşam a günü saat 17 de • dar etmiyormuş gibi, başını raflarda olduğu halde, elini lzmit ağıt fa ri asın ağıt 
h ık d 1 k 1 b Hükumet civarı Kaymakam l ı 1 '- D 

a ersane eri ve urs ar şu· Kı•raJık Ev çevirdi ve sonra birdenbire: ana uzattı. Şöyle parmak nası yapı ır • ş Kanunu · e-
b · k Nihad bey caddesi No. 20 l'k d- · · p ·ı. esınin om ite toplantısı vardır. - Demek ki . dedi • saha- ucu ile elimi sıktı, sıçrayıp mir ve çe ı en ustrısı • ratuc 

4- 31131937 çarşamba günü Gayet havadar bahçeli gü· lara gelirsiniz.. bıraktı, gitti. Hatırıma gelen, lllllllllHllllllHlllllllllftllllllllllfllllllt"llN motör bahisleri • Boru kıvırma 
saat 18 de soysal yardım şu· k.. k - Gelirim -dedim· arasıra onun lise ve yüksek tahsili Bı'rı'ncı· Sınıf Mutahassıs makineleri • Dinamo bozukluk-zel manzaralı ullanışlı irası 
besinin komite toplantısı vardır. uğrarım.. bitirebilmiş olması idi. Yolda, / ları • Tayyarecilik aleminde • 

5 1 b O elverişli Göztepe vapur iske· B d Dr Demı·r A ı· R d ı · Al - stan ul niversitesi ana, yüksnkten konuşanla· iğcr bir talebeme sordum: • a yo montajı iş erı • u-
k lesine dört dr\kika mesafede re törü ve devletler hukuku rın azameti ile, adeta ders - Hayır - dedi - ne gezer Kamçı og"'lu minyom kaynağı· Betoarme · 
d iki ev kiralıktır. or inariyüs profesörü Bay Ce· veriyor, nasihat ediyor, yol hocam, ne gezer? Cilt ve Tenasül hastalık- Ağaç işleri • Maden boyama 

mil Bilse), konferansını 2 ni· Göztepe'de Abdülezel so· gösteriyor gibi: Ve bunun iizerine, zavallıyı ları ve elektrik tedavisi işleri • Gümüş kaplaması · 
san 937 cuma günü) saat 17, kağında yokuşta bakkal Bay - Çok iyi -dedi- fena yap· mazur gördüm: İzmir . Birinci beyler sokağı Ufak atölye işleri · Hizmet ma· 
30 da Halkevi salonunda (Bo· Bedri'ye veya telefonla 2256 mıyorsunuz hocam.. Sporun Okumuş olsaydı, hiç şüphe· Elhamra Sineması arkasında sası" gibi bilumum işçi, usta 
ğazlar anlaşması) mevzuu uze- numaraya müracaat. zevki başkadır. Vakitte geçir· siz böyle harelcet etmezdi. Telefon : 3479 ve teknisyenleri alakadar eden 

•r•İn•d•e•v•e•r•ec•e•k•t•ir ............ llllıilliiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•m•ım·ş .. o•l•u•rs•u•n•uz•.•' .. K•a•h•v•e•le•r•d•e ................ Ç~im::d~ik~~:;:::::::::::::::::::::::::~p~r~a~ti:k~v:e~f~a~yd~a~l~ı~ya:z~ıl;a~r~v;a~rd~ı~r.• 
büyüksün, kadirsin

1 
yeter, mer· Hiddetinden kıpkırmızı oldu: ümit var. Ben, kendi hislerine 

hamet et, çok ıstırab çektim: - Alçağı geberttim. Fakat çok inanan bir kızım. 

1 F ırt'ına Ali 
1 

Zeliha, sanki felaketlerde 
pişmiş ve alışmış bir insan 
lakaydisile dirsejini yastığa 
dayadı ve uyumak istedi. Fa· 
kat uyuyamıyordu. Göz kapak-

diye mırıldandı. denaeti Midillide tohum atmış O kadar emniyetli, o kadar 
Babasını, anasını hatırlı· olacak! inanarak ve güvenerek söylü-1 

• • 
• n··nr~ ""'8"'"'o_y_U_k ....... K_o_r_s_a_n_..,...R_o_m_a_n_ı ........ - .• , J .. 

-107- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Bu Türk kızının inat ve :mu
kavemeti k~rşısında bir nevi 
zaaf hissediyordu. Sonra doğ· 
ruldu: 

- Beraberce yemek yiyelim. 
Size kendi elimle hizmette bu· 
lunmak isterim. 

Dedi ve dışarı çıktı ... 
Zeliha, artık vaziyete intizar 

r 'lmekten başka çare göremi· 
'Yordu. 

iki daKika sonra Mariya, 
arkasmda geniş bir tepsi taşı· 
Yan bir korsanla içeriye girdi 
~e der;.! koıaana ipret etti. 

viriyor ve gemi .lğır ağır sal
lanmıya başlıyordu .. 

Zeliha, yemekte hiç tercd· 
düd etmedi. Kendisini korkar 
gibi göstererek düşmanının 
yanında küçülmektense zehir
lenip ölmeği tercih etmişti. 
Mariya, h~kikatte ona hiç bir 
oyun oynamış değildi. Fakat 
Zelihanın gösterdiği şoğukkan· 
!ılığı havsalasına aldıramıyordu. 

Yemekten sonra, Mariya 
ayağa kalktı: 

- Sen uyu, istirahat et, 
sonra konuşuruz. 

ları kurşun gibi ağırlaştığı hal· 
de, içine düştüğü meçhul mu· 
amma'" ve mübhemiyet, siyah bir 
duman gibi içine yayılıyordu. 

İçinde garib bir his dola· 
şıyor ve sanki çok değil, ya· 
kında bir hadisenin vukubula· 
cağını seziyordu. Zeliha, hayn· 
tında kaç defa bu hissi duy· 
muşsa hiç. aldanmamış ve mut· 
laka, bunun ardınca bir şeyle r 

çıkıp gelmişti. 
Kalbi heyecanla çarptı: 
- Ali mi gelecek acaba? 

' Aliyı gene görecek miyim! 
Gözlerini tavana dikti: 

yordu: Doğruldu: yordu ki, Mariya sarardı ve 
Şimdi, Midilli auasında, ha· - Hava -diye mırıldandı· titredi, fakat cevab vermedi: 

ber bir bomba gibi p,tlamış ah biraz hava alabilsem!. - Müsaade edecek misiniz, 
olmalıydı. Muhakkak, herkes Saatler ilerliyordu. hemen merdiven ağzında du-
hayrct edecek, buna in.anmıya- Acaba nerelerde idiler?.. rup bir hava alayım, denizi 
caktı. Bu ikinci felaketten, ih- Nereye gidiyorlardı? göreyim .. 
tiyar anasının zor kurtulaca- Kapıda bir tıkırtı duydu.. Mariya başını salladı: 
ğını biliyordu. Zavallı kadın Mariya gelmişti. Yunanlı kız da - Şimdilik imkanı yok. Za· 
dayanamıyacak, ya felç fcJa. çok düşünceli 1di. ten Pclroyu aramıya baıladılar. 
keline uğrıyacak, yahut ta kalb - Uyumadın galiba! Şüphe uyandırmağa gelmez. 
sektesinden ölecekti .. Babası, - Hayır, uykum yok .. Yal· Akşam olunca düşünürüz. Her 
sahte Mustafanın da ortadan nız biraz hava almak islerim. şeyden evci, cesedin denize 
kaybolduğunu göriince acaba Mariya şüphclenrnişti. Göz· atılması lazımdır. Ceset orada 
başka bir şey, herhangi fena !erini bir ok gibi Zelihanın bulundukça, senin için de teh· 
bir ~ey hatırhyacak mı idi? gözlerine sapladı, Zeliha ha· like var, benim için de .. Çün· 

Ve böyle bir zannın pis bir fifçc giildü: kü gemi içinde, esir bir insa· 
rivayet, bir şayia halinde adaya - E.ndişeniz manasızdır Ma· nın tanınmış bir korsanı ol· 
yayılma~n takdırinde, hakkında riya!.. Henüz o ihtiyacı hia· dürmeaine ıöz yumdujumu 

~nmi ti? ~ ~-----
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Manisa mektubları C ur i'z"m 1 

B• .. 1 .. k • t• d h. h Ik ıViliyet büdçesinin 
ır gun u gezın ı a ı a aı • • • • 

pahalıya maloluyor şekl!_JYldır 
yeni 

·- • -· Yazan: Hadi c. Dura Atatürkün heykeli için yakın-
r. 
• 1 

da bir müsabaka açılacak. 
~ Manisa, (Hususi gecikmiş· 
~ 

~ 

1

. tir) - Vilayet Umumi Meclisi 
40 gün süren umumi toplan· 
tılarına r son vermiş ve dağıl· 
mıştır. Meclisin bu yılki me· 
saisi çok verimli olmuştur. Bu
nu rakkamlar üzerinde tesbit 

Büyük tarihi kıymeti haiz Akropol harabelerine bir bakış 
Sayın Başbakandan başlıya· görürüz. Gidilecek yerlerin hu· 

rt.k llbaylarımıza ve Ticaret susiyetlerini, oraya gitmek ko-
odalarile Türkofis ve Turing !aylıkları ve orada geçirilecek 
kulüplerimize kadar birçok de zaman zarfında görülecek ve 
ğerli şahsiyetler ve teşekküller istirahat edilecek yerlerin ucuz· 
tarafından yurdumuzda turizm luğunu da derece derece te· 
hareketini uyandırmak için gös· min eden cazip programlarla 
terilen teşvik edici alakayı sık hazırlanan bu seyahatler kısım 
sık gazetelerde çıkan yazılarda kısım herkesin istifade edebi· 
okuyoruz. Filhakika turizm; leceği şekilde hazırlanmıştır. 
bugün, her memleketi çok Söylemeğe mecburum ki biz· 
meşgul eden bir (süje) olmuş· de bu hareketin rağbet gör· 
tur. Birçok devletler bunu mesi için yapılması gereken 
propaganda için en mühim işler az değildir. Yurddaşların, 
vasıta vaziyetine kadar ilerlet- yurd içinde yapmak istiyecek· 
mişler, temin ettiği iktısadi leri gezintileri tahlil edecek 
hareket ve menfaat bakımın· olursak, orta kazançlı bir aile 
dan da ayrıca bir ehemmiyetle reisinin bir günlük dahi olsa 
karşılıyarak devlet idaresi ara· ailesile birlikte böyle bir ge-
sında bu işin nazımı vazifesini zinti yapması çok pahalı olu-
gören bürolar ihdas etmiş· yor .. 
lerdir. 1935-1936 yıllarında lzmir 

Sayın Başbakanın İzmir fu. Turing kulübü ve bazı teşek· 
arında ve onu takip eden iz- küller yakın kazalara günlük 
mir ziyaretleri sırasında bu tenezzühler tertip etmiş ve 
noktaya temas eden direktif· fiat ucuzluğu dolayısile oldukça 
leri hiç şüphesiz ki bizde tu- rağbet görmiişlerdi. O zaman 
rizm işinin esaslı bir şekilde tenezzüh bileti aid olduğu 
halline doğru gidildiğine şüphe mevkiin tren ücretinden ucuza 
bırakmaz. düşüyordu. Zannediyorum ki 

Gerek yurddaş gerekse ya- bu yıl Turing kulüp yahud di· 
bancı; hemen her ziyaret edeni ğer teşekküller tarafından bil· 
çok meşgul edecek tarihsel hasaa trenle tertip edecekleri 
cserlerile yurdumuzun bilhassa tenezıühlerin muvaffak olma· 
Ege, lstanbul, Bursa ve Silifke sına imkan yoktur. Çünkü te· 
mıntakaları başka memleket- nezzüh biletinin değeri aid 
lere nasib olmıyan güzellik ve olduğu mevkiin tren ücretinin 
zenginliklerle doludur. Bugünün iki mislinden fazla olması İcab 
neslini bu eserleri görmeğe etmektedir. Sebebi de devlet 
ve tetkik etmeğe alıştırmadan demiryollarının hususi trenler 
ona; dünü görerek yarma ha- için tatbik etmekte olduğu 
zırlanmasını öğretmekle bera- umumi tarifenin yüksek olma· 
ber dünya tarihinde büyük yer sıdır. Posta trenleri düşünülen 
alan Türkün; yurdunda geçir· gezintilere uygun düşmediği 
diği değişik tarih devrelerile için de günlük posta trenle· 
sosyal istihalelerini görmek rinden de istifade imkanı yok· 
fırsatını verir ve güzel yurdu· tur. Filhakika ticari biletlerden 
muzun parlak güneşi ve mavi istifade edenlerimiz pekçoktur. 
gökyüzü altında gözü ve ruhu Fakat bu; ancak biletin müd· 
çeken varlıklarına bağlar. deti için olan zamanı tama-

Gezmek ve görmek.. Hiç men kullanabilecek kimselere 
şüphesiz ki göreneği ve fikri münhasırdır. 
açan, kapalı çalışmanın verdiği Ayni veçhile bir iki gün 
durgunluğu giderip vücuda ve için İzmiri, Bursayı veya İs· 
dimağa gençlik ve neş'eyi iade tanbulu görmek, yahut sahil· 
eden çok faydalı ve çok iste· lerimizden biri üzerinde vapu· 
nilen birşey.. Ayni !amanda run uğradığı yerleri görmek 
bir ihtiyaçtır da .. Buna imkan üzere ayni vapurla gidip gel· 
hazırlamak da o kadar sevinç mek istiyen üç kişlik bir aile-
verecek birşey.. nin vereceği yol parasını göz· 

Ancak bu işi düşünürken önüne alacak olursak, halkı· 
onun icabatından olan bazı mızın ekserisinin kazancı de-
noktaları da ihmal etmemeğe recesine göre, buna maddeten 
mecburuz. Turizmin muvaffak imkan olmadığı derhal tebarüz 
olması için lazım olan şartlar eder. 
muayyendir. Kolaylık, ucuzluk, Birkaç gün evel gazeteler· 
intizam ve cazip programlar.. de fstanbul Ticaret odasının 

Avrupa gazete ve mecmua- bu maksad için yaptığı teşeb· 
larını tetkik ettiğimiz zaman büste İzmiri birinci dereceye 
ilkbahardan sonbahara kadar alarak İzmir Ticaret odasından 
her sınıf halkın seyahat ede· malumat istediğini okudu· 
bileceği aylar düşünülerek kimi ğum zaman, kafamda bir zin· 
memleket içinde, kimi diğer cir halinde birçok sualler belir· 
memleketl~re olmak üzere bir di ve acaba yurd içinde ge· 

etmek suretile aşağıdaki ma· 
lumatı veriyorum. 

Vilayet Hususi idaresinin 
1937 yılı varidatı çok hakiki 
esaslara istinat ettirilmek su· 
retile bir milyon üçyüz bin 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Muhtelif işler için ayrılan 
tahsisat miktarı şudur: 

Kültür işlerine 376703 lira, 
muhtelif ve müşterek masraf· 
lara 343753 lira, yol işlerine 

284507 lira, idari kısma 141 
bin 449 lira, sıhhat işlerine 
76978 lira, heykel ve akar 
inşasına 50,000 lira, baytar 
işlerine 13764 lira, ziraat işle· 
rine 11251 lira. 

Atatürk heykeli 
Umumi Meclis bu yıl tanzim 

ettiği programda Atatürk hey· 
keli için elli bin liralık tahsi· 
sat kabul etmiş ve heykel için 
daha fazla para sarfı İcab 
ettiği takdirde mali yıl iptida· 
sına devredilecek nakdi mev· 
cut karşılık gösterilerek iste
nildiği kadar yeni tahsisat 
alınmak için vilayete salahiyet 
vermiştir. 

Evelce Krippel tarafından 
hazırlanan modeller Abideler 
komisyonunca bu işe Türk 
san' atkarlarının da iştirakini 

temin gayesile kabul edilme· 
miş bulunduğundan heykel 
projelerinin ve maketlerinin 
ihzarı için yakında bir müsa· 
baka açılacaktır. Heykel için 
hali hazırdaki belediye bina
sının bulunduğu yer muvafık 
görülmüştür. Manisada bun· 
dan güzel ve daha gösterişli 

başkaca münasip yer olma· 
dığı tesbit olunmuştur. 

Memleket hastanesi 
1934 yılında ihalesi yapıl· 

mış olan Nemleket hastanesi· 
nin inşasına birkaç aydanberi 
büyük bir hızla devam edil· 
mektedir. Mali sene sonuna 
kadar (130000) liralık inşaat 
tamamlanmış olacaktır. Umu
mi meclis hastanenin itmamı 
inşa ve tesisatı sıhhiyesi için 
program mucibince (40000) 
liralık tahsisat kabul etmiş ol
duğundan hastanenin önümüz· 
deki Cumhuriyet bayramına ka· 
dar tamamen ikmali ve Cum
huriyet bayramında küşat res· 
minin yapılması mukarrer bu
lunuyor. Umumi Meclisce tan
zim edilen program mucibince 
Manisada bir doğumevi inşası 

orta kazançlı aileler için müm· 
'-' 

kün olabilecek dereceye indi-
ren kolaylıklar ve ucuzluklar 
temin edilebiliyor mu diye dü
şündüm. 

Başka memleketlerin bunu 
hallettiğine kaniim. Bu işi biz· 
de de halletmek için ilk adım 
deniz işletmesinin bu sınıf 
yolculara tatbik edeceği hu· 
susi tarife ile devlet demir
yollarının tenezzüh katarları 
için tatbik ettiği umumi tari· 
fede yapacağı tadilattır. lstan
bul ve lzmir Ticaret odaları 

için (30000) lira tahsisat ka
bul olnnmuştur. 

llkmektepler 
Turgutlu, Akhisar ve Ku· 

lada yapılmakta olan ilkınek· 
binaları inşaatına faaliyetle de· 
vam edilmektedir. Manisada 
Cumhuriyet caddesinde yeni· 
den yapılacak ( 50,000 ) lira 
bedeli keşifli olan mektep için 
de münakasa açılmıştır. 

Kız enstitusU 
Umumi muvazeneden Mani· 

sacla bir Kız enstitüsü açıl
ması mukarrerdir. Cumhuriyet 
caddesinde inşası münakasaya 
konulan modern mektep bina· 
sının enstitüye tahsisi ve buna 
mukal il yeni bir mektep in· 
şası tasavvur olunmaktadır. 
Hususi idare için akar 

inşası 

Umumi Meclis bu yıl büt· 
çesine Manisada Hususi idare 
için modern tipte akar inşası 
için ( 40,000 ) liralık tahsisat 
kabul etmiştir. Meclis bu su· 
retle vilayete ayak bastığı gün· 
denberi vilayetin imar ve ih· 
yası için hiçbir fırsatı kaçır· 
mıyan Vali Dr. Lütfi Kırdara 
bir cemile göstermiş bulunu· 
yor. Her gün ortaya atılan 

imar hamleleri Manisanın çok 
yakında cidden güzel bir şe· 
hir ~olacağı hakkında herkese 
kanaat vermiştir. 

Spor sahası 
Umumi Meclis, spor saliası 

için 7 5,000 lira tahsisat kabul 
etmiştir. Saha ittihaz edilecek 
yerin istimlak muamelesi bit· 
mek üzeredir. Esasen mevcud 
olan tahsisatla sahanın derhal 
tesviyesine başlanacaktıı·. Ma
nisacla yapılacak stadyum ç.ok 
mod~rn bir surette tanzim ve 
inşa edilecektir. Spor umumi 
merkezinin de 75,000 lira 
kadar yardımda bulunması 
muhtemeldir. 

Yol işleri 
Umumi Meclis yol işleri 

için de mühim miktarda tah· 
sisat ayırmış ve bilhassa 1341 
senesinde başlandığı halde 
şimdiye kadar ikmal edilemi· 
yen Borlu-Demirci yolunun 
1937 yılında muhakkak su· 
rette bitirilmesine karar ver· 
miştir. Önümüzdeki yıl Manisa· 
MenemeJ! ve Manisa-Turgutlu 
yollarında mühim inşaat yapı· 
lacak ve bu yollar birkaç ay 
içinde geliş gidişe müsaid bir 
hale konulacaktır. 

Müteferrik yardımlar 
Umumi Meclis bu yıl Parti 

için 27,500 lira, Manisada 
inşası mukarrer milli kütüp
hane için kiitüphanc cemiye· 
tine yardım olarak 3000, İz· 
mir fuarında Manisa vilayeti 
namına belediye ve ticaret 
odası ile birlikte inşa ettirile· 
cek daimi paviyon inşasına 
yardım olmak üzere 3000, 
tahsilde bulunan fakir talebe 
ile talebe yurdlarına yardım 
olarak 2800 lira tahsisat ka
bul etmiştir. 

fevkalAde tahsisat 
Hususi idare varidatında 

birkaç aydanberi bariz bir in· 
kişaf görülmrktedir. Haziran 
iptidasına enaz 150,000 lira 
nakdi mevcutla girilecej-i mu· 

LI •A 

lzmir Sulh Hukuk; hakimli- -
ğinden: 

İzmir ve civarı telefon Türk 
Anonim şirketi vekili avukat 

Ahmet Şükrü tarafından müd· 
deialeyh fzmirde Kestane pa· 
zarında 9 No.lu mağazada 
Mustafa Asım aleyhine açılan 
alacak davasından dolayı Mus· 
tafa Asıma gönderilen dave
tiye tebliğ edilerek mahkemeye 
gelmediğinden davacı vekilinin 
talebi üzerine hakkında gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş 
ve gönderilen gıy,ap ikametga
hının meçhul olmasından bila 
tebliğ iade edil .ıiş ve davacı 
vekili gıyabın ilanen yapılma· 
sını istemekle ilanen vapılma· 
sına karar verilmi~ olduğun· 
dan bu bapta mahkemenin 
15 Nisan 937 tarihine müsa
dif Pepşembe gününe talik 
kılınmış olduğundan yevmi 
mezkurde saat onda mahke· 
meye bizzat gelmediği veya 
bir vekil göndermediği tak
dirde hakında gıyaben hükfim 
sadır olacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 969 

bu paranın memleketin imar 
ve inşası ve tezyinatı işlerine 

sarfedilmek üzere Vilayete 
tam bir salahiyet vermiştir. 
Anlaşma ve sevişmenin 

temin ettiği faydalar 
Busene Umumi Meclis aza· 

larile reisleri olan Vali Bay 
Dr. Lütfi Kırdar arasında 
meclisin açılmasile birlikte te· 
essüs eden tam anlaşma ve 
sevişme memleket için çok 
faydalı kararlar ittihazına amil 
olmuştur. 

Valimizin halk mümessille· 
rine karşı gösterdiği büyük 
nezaket ve tevazu azalar ara
sında çok iyi intibalar bırak
mış ve meclis azaları, vilayete 
geldiği gündenberi memleketin 
imar ve ihyası için geceli gün· 
düzlü çalışaıı sayın başkanla· 
rının vilayetin tealisine ait ar· 
azularını yerine getirmek için 
vesileler aramışlardır. Meclis 
kapanırken ikinci reis Sala· 
hiddin Asımın irad ettiği nu· 
tuk bu sevişme ve anlaşmanın 
tam ifadesi olmuştur. Bu nutku 
hulasaten yayıyoruz: 

- Yüksek başkanlığınız al· 
tında iki aya yakın bir zaman 
devam eden mesaimiz esnasın· 
da taraf 1 alinizden gördüğü
müz nüvazişkar muameleler· 
den dolayı arkadaşl.:ır namına 
teşekkürlerimizi takdim ede
rim. Mesaimiz sırasında nıua· 

melatı umumiye hakkında ser
best münakaşa için ihdas et· 
tiğiniz vesileler ve bu suretle 
gösterdiğiniz geniş müsamaha
karlık, uzun senelerdenberi 
mevcud ve fakat bir aralık 
haleldar olan tesanüdü yeni 
baştan tesis etmiş bulunuyor. 
Bundan dolayı şahsı alinizde 
cumhuriyet hükumetini hürmet· 
le selamlarım. 

Bu nutuk çok sürekli alkış· 
!ara mazhar olmuştur. 

Vali Dr. Bay Lütfi Kırdar 

verdiği cevabda, Meclis aza· 
ları tarafından gösterilen ilti· 
fata hararetle teşekkür ettiği· 

ni, kendisinin ancak vazifesini 
yaptığını, eğer bu sene; vila· 
yetimizin her yönden terakki 
ve tealisi ıçın ıyı kararlar 
alınmış ise bu şerefin meclis 
azalarına aid olduğunu ve 
böyle çok şuurlu arkadaşlarla 
mesai birliği yapmaktan cid· 
den bahtiyar bulunduğunu 
söylemiş ve meclisi kapıyarak 
azalara hayırlı yolculuklar te
menni eylemiştir. 

Matbaa 
mürekkebleri 

Düz ve rotatif makinelere 
mahsus siyah gazete mürek· 
kcbleri: 

Şehir işlerine mahsus iyi 
cins mürekkebler: 

Yerli olarak yapılmakta 
ve mutedil jiatlerle matba
alara temin edilmektedir. 

Adres: 
lstanbuh Bayazıd Bozkurd 

matbaası • 
İzmir 2 inci icra me. dan: 
Mahmut Nazif Alpyörükün 

Emlak ve Eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği İzmir· 
cle ikinci süleymaniye mahal· 
lesinin eşrefpaşa caddesinde 
43 eski 55 yeni No. lı evin 
alt kısım kapısından girilince 
bir taşlık sağda bir karşıda 
bir ki iki oda ve arasında bir 
taşlık ve koridor müntehasın· 

da kapı ve hela önünde mik
tarı kiıf i bahçe, bahçede kışın 
çiçek yetiştirmek için cam 
mahfazalar ve bahçede çam 
ve saire ağaçları vardır. Bura· 
dan 9 ayak merdivenle çıkı· 
lınca üst katta sağda bahçe 
tarafında 2 ve caddeye bir ki 
yukarıda üç odası vardır. Bina 
kargir olup kumpanya suyu da 
mevcuttur. 1100 lira kıymetli 
olan bu evin mülkiyeti açık 
artırma suretile ve 844 numa· 
ralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
3/511937 pazartesi günü saat 
14 de icra• dairemiz içinde 
yapılmak üzere 30 gün müd· 
detle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanun meriyete gir
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasabile kıymetine ha· 
kılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hüküm· 
!erine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteriden · 
yüzde ikibuçuk dellaliye mas
rafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelcrile birlikte me· 
mur'yctimize bildirmeleri ica· 
heder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilile malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalırlar. 

20/4/ 1937 tarihinden itiba· 
ren şartname herkese açıktır. · 
Talip olanların yüzde yedibu· 
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37/7526 dosya numarasile iz. 
mir icra memurluğuna müra· 
caatları ilan olunur, 1145 

- Kiralıkev 
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· 
caıtlar1 
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Gayri menkul malların ayık İzmir 2 ıncı ıcra Me. dan: /zmir Komutanlığı ildnları 
ırma ;lanı Ahmed Hamdinin emlak ve 
Karaburun ıcra memurlu· eytam bankasından ödünç Ftl· Mst. Mv. Satın Alma komisyonundan: 
ndan·. 1 - Tayyare alay ihtiyacı için (2336) lira (34) kuruş be-

dığı paraya mukabil Bankaya 
Açık artırma ile paraya çev· ipotek eyledi~i fzmirde Karşı- del keşifli nizam karakolu binasının yapılması açık 
Ce'- gayrı· menkuıu··n ne ol- k d B ki d S b 1 eksiltll)e ile münakasaya konulmuştur. 

K. ya a a " ayra ı a üm ü i ı d 
tu. Bozko··y !llzmak mevkı·- k d 3 1 h 2 haleri 7/Nisan 937 çarşamba günü soat 11 e Mst. 

"'" so ağın a numara ı aneye Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 
e 3 dönüm miktarında ra· bahçe kapısından girilince dar 3 ilk teminat parası (175) lira (23) kuruştur. 
1 üzüm bağı bir koridor üzerinde sağda 4 Keşifname ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komis· 

Gayri menkulün bulunduğu bir oda bir mutbak ve oda- yonunda görülebilir. 
ki, mahallesi, sokağı, nu· nın arkasında küçük bir an· 5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
ası. Karaburun bozköyün.. tre ile merdivenden yukarı lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
azmak mevkiinde. çıkılır gene bir koridor sağda 3 üncü maddelerinde ve şartnamelP.rinde yazılı vesi-

Takdir olunan kıymet: lkiyüz iki solda bir oda mevcuttur. kalarla birlilite teminat makbuzlannı ihale saatından 
il Üst katta merdivenle sokağa bir saat evvel Mst. Mv. sat. alma komisyonuna ver· 
Artırmanın yapılacağı yer, çıaılır ayrı bir kapısı vardır. meleri. 21 26 31. 4 834 
rı, saat: Karaburun icrası 600 lira kıymetinde olan bu lzmir Müstahkem Mevki satın almakomisyonundan: 
/4/937 perşembe saat 15 de evin mülkiyeti açık artırma 1 - On ila on üç pansuman çadırı ile otuz dört ila kırk 
1 - işbu gayri menkulün suretile ve 844 numaralı beş tane hastahane çadırı kapalı zarfla satın alına-
rına şartnamesi 15/31937 Emlak ve Eytam Bankası caktır. 
ihinden itibaren 34/150 kanunu mucibince bir de- 2 Beher hastane çadırına 1100 've beher pansuman ça-

ara ile icra dairesinin mu· dırıns 650 lira fiat tahmin edilmiştir. 
faya mahsus ol mak şartile · 

en numarasında kerkesin 3 [halesi 5/Nisan/937 pazartesi günü saat 11 de M. M. 
artırması 5/5/1937 çarşamba V ı k · d ı k tebilmesi için arıktır. İlanda . satın ama omısyonun a yapı aca tır. 

1 ıo- günü saat 14 de icra daire 4 ilk · 4147 ı· 50 k 1 ı olanlardan fazla malfı- -, temınatı ıra uruştur. 
t almak istiyenler, işbu miz içinde yapılmak üzere 30 5 Şartnamesi üç lira karşılığında M. M. V. satın alma 
nameye ve 34/150 dosya gün müddetle satılığa ko· komisyonundan alınır. 
arası ile memuriyetimize nuldu. 6 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
acaat etmelidir. Bu artırma neticesinde satış ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
- Artırmıya iştirak için bedeli her ne olursa olsun 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
tıda yazılı kıymetin yüzde borcun ödenmesi tarihi 2280 kalarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 

ı_nisbetinde pey akçesi veya 1 k •. saatından cnaz bir saat evvel M. M. V. komisyonuna - numara ı anunun mcr ıyete 
ı bir bankanın teminat vermeleri. 14 2 16 31 440 

b girdiği tarihten sonraya müsa· ---::1------------------------u u te~di edilecektir. (124) d'f l h b"I k zmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- ipotek sahibi alacak· 1 0 ması ase 1 e ıymetine 1 - Beher kilosuna biçilen ederi 2 50 kuruş olan 10000 

la diğer alakadarların ve bakılmıyarak en çok artıranın ila 20000 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla 
ak hakkı sahihlerinin gayri üzerine ihalesi yapılacaktır. alınacaktır. 
kul üzerindeki haklarını Satış 844 numaralı Emlak ve 2 - İhalesi 12 /Nisan/ 937 cumartesi günü saat 11 de 

Usile faiz ve masrafa dair Eytam Bankası kanunu hüküm· M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
iddialarını ı'şbu ı"la"n tarı·· l · ) 3 Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek erme göre yapı acağından ı h 

en itibaren yirmi gün k istiyen erin er gün M. M. V. sat. al. ko. nuna 
d k b l i inci artırma yoktur. Satış gelmeleri. 
e evra ı müs ite erile 

ikt peşin para ile olup müşteriden 4 - ilk teminat parası 3450 liradır. e memuriyetimize bildir-
eri icap eder. Aksi halde yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol-
lara tapu sicilile sabit ol· masrafı alınır. malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 \'e 
ıkça satış bedelinin pay- İpotek sahibi alacaLdılarla 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vcsi-
asından hariç kalırlar. diğer alakadarların ve irtifak kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
- Go··sterı'len gu'"nde ar· h kk h" 1 · · . saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna a ı sa ıp erının gayrı men-

lzmiri Sicili ticaret memurlq
ğundan: 

Tescil edilmiş olan [ lzmir Pamuk mensucatı Tiirk Anpnİl'I\ 
şirketi ] nin 23-3-937 tarihile tasdikli sirküleri ticaret kanun4 
hükümlerine 2'Öre sicilin 1949 numarqsına kayt ve tescil egif. 
diği ilan olunur. · 

ı · - Sirküler: 
lzmir sicili ticaret ınemuluj4 

resmi mühürü ve imz~~l 
F. Tenik 

lzmir Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim şirketi 

fzmir, 3 Mart 1937 
1 kuruşluk damgıı pulu 

Meclisi idaremizin 24 Bırincikanun 1936 tarihli kararı mu• 
cibince 5 Birincikfınun 1934 tarihli sirkülerimizin iptal edildi· 
ğini ve bugüııden itibaren karşı sayfadaki isim ve imzaları 
yazılı iki zatın müşterek imzalarile şirketimizin ilzam ve taah
hüt .altına gireceğini arzeder ve keyfiyetin kayt ve işaret edil, 
mesini saygılarımızla rica ederiz. 

lzmir Pamuk Mensucatı 
T. A. Ş. 

Salahiyettar imzalar 

Bay Rahmi Arslan 
Bay Harold F. Giraud 

Meclisi idare reisi 
Meclisi idare mu· 
rahhas azası. 

imzalar 
Rahmi Arslan 
H. Griaud 

Bay Edmund H. Griaud 
Bay Herhert Joly 
Bay Pierre J. de Portu 
Bay Şanlı Nafiz 
Bay Mustafa Münir Birsel 
Bay Hüseyin Fevzi tlelcr 

., it " Edmund H. Giraud 
,, ,, .. H. Joly 

Meclisi idare azası Pierre J. Portu 
it it ., Ş. Nafiz 
.. .. " 
it " " 

ve umumi katip 

M. Münir Birsel 
H. F. Beler 

Bay William Giraud Fabrika Müdürü W. Giraud 
Bay Bernard Triches Muhasebeci Bernard Triches 
Bay Faik Camat Vekili umur Faik Camat 

Umumi No. 1875 Hususi No. 1148 
işbu sirküler nüshasının; Beyoğlu Altıncı Noterliğinin l ...,, 2 

937 tarihi ile ve dairemizin 31311937 tarih ve 1399 numarası 
ile tasdik edilen yazı imzaları havi sirküler mucibince ikisinin 

aya ı'ştı'rak edenler artırma k 1 . d k h k vermeleri. 27 31 4 10 903 ·u iızerin e i a larını husu· 
namesini okumuş ve lü· İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

-~-------........ -=.::.__.=..:, __ ..:__..:..:.:. __ _.:_:-.::.__ müştereken imzaya mezun addedilen Meclisi idare reisi Bay Rahmi 

ı siyle faiz ve masrafa dair 1 B h 
U malumatı almış ve bun· - e er tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 10000 

. tamamen kabul etmiş ad olan iddialarını işhu ilan tari- tane kilim kapalı .zarfla eksiltmeye konmuştur. 
tı"b 1 1 hinden itibaren yirmi gu-n 2 IJ 1 · 3 N. 937 rt · ·· ·· 11 d A ar o unur ar. ıa esı ısan cuma esı gunu saat e n-
.- Tayin edilen zamanda içinde evrakı müsbitelerile bir- kara M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ı tnenkul üç defa bağrıl· likte meınuriyetimize bildirme· 3 llk teminatı 2550 liradır. 
n sonra en çok artırana İcab eder. 4 Şartnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 
edilir. Ancak arbrma be· Aksi halde hakları Tapu yonundan alfnır. 

llluhammen kıymetin yüz· silince lllalum olmadıkça pay- 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
)c~miş besini bulmaz veya )aşmadan hariç kalırlar. 2614 ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
ısteyenin alacağına rüç· 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
1 1937 tarihinden itibaren şart· 0 an diğer alacaklılar bu- kalar1a birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 

P ta bedel bunların 0 name herkese açıktır. Talip saatından bir saat evvel M. M. V. salın alma komis· 
menkul ile temin edıl- olanların yüzde yedibuçuk te- yonuna vermeleri. 18 23 27 31 788 

-lacaklarının mecmuundan minat akçası veya milli bir J • E f H • b l' çıkmazsa ikinci artırma banka itib:w mektubu ve zmır şre paşa astanesı aş 
1/ 937 perşembe saat 3711568 dosya numarasile İz· b• ı• "' • d 

en çok artıranın taah· mir icra memurluğuna müra- ta ıp ıgın en: 
baki kalmak üzere art- caatları ilan olunur. 596 Eşref paşa hastanesine alınacak olan 617 lira 70 kuruş mu-
on beş gün daha temdit 
k . hammen kıymetli onbcş kalem alat ve edevatı tıbbiye 19/3/937 

c yapılacak arttırmada İzmir inhisarlar Başmüdür-li . . . ' günlemecinden itibaren on beş gün müddetle aleni eksiltmeye 
satış ıstıyenın alacag" ına lüg" ünden· 957 

-il 1 d · konulmuştur. Taliplerin cins ve miktarlarını görmek ve şeraiti 
ı o an iğcr alacaklı· Çamaltı Tuzlasında. yaptın· 

o gayri menkul ile te· anlamak üzere herglin Hastane baştababetine ve eksiltme gü-
lacak Tımpanc binası inşaatı· / 

heddilmiş alacakları mec· .h 1 nü olan 5/4 937 pazartesi günü saat 9 dan on ikiye kadar 
., nın ı a esi 10 gün uzatılmıştır. an fazlaya çıkmak şar- Vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 19-23·27-31 819 
c Keşif bedeli 4881 ,03 muvak· 
&~çok artırana ihale edi- kat teminatı 366,07 liradır. 0 Yle bir bedel elde edil-

"h istekliler planlarla keşif ve 
N ale yapılmaz ve satış şartnameleri muhasebe şube· 
l 
o. lı kanun ile 5 sene 

0 unacakbr. sinde görebilirler. 
~ Gayri menkul kendi- Eksiltme 6/4/937 günü saat 
" ale olunan kimse der· l 5 de Başmüdürlüğümüzdeki 
)(a verile mühlet içinde komisyonda yapılacaktır. 
C)l Vermezse ihale kararı 
~llarak kendisinden evci lzmir belediyesinden: 
,. ıcsek teklifte bulunan Pasta satılan gazino ve dük-
ta-rzetmiş olduğu bedelle kanlarda pastaların ne suretle 
~ razı olursa ona, razı satılacağı hakkında belediye 
e "eya bulunmazsa hemen tembihnamesine aşağıda yazılı 
ş a'Ün müddetle artır- madde ilave edilmiştir. Bu 
~•karılır en çok arttı· madde hükümleri neşri tarihi 

ııJ~!c edilir. İki ihale olan 28/3/937 tarihinden iti· 
çin a ~. fark ve geçen gün- baren onbcş gün sonra tat-
cat!~z~e beşten hesap bike başlanacağı ilan olunur. 

h .. k aız ve diğer zararlar Madde: Pasta satılan gazino 
"""'cu rn.c hacet kalmak-.,, nıu ve dükkan ve emsali mahal· 

·ı 
1 

rıyctimizce alıcıdan 
0. unur. Madde (lJJ) lcrde pastaların cam kapaklı 

l'.tı nıe k ı·· kutular içinde müşteriye nü· 
tile n u un yukarda 
ar ~ 15 14/ 937 tarihin· munc halinde arzı ve müştcri-
ınd: ~rbn İ~r~ memurluğu nin kutu içinden intihap ede· 
•rtt ş u ılan ve göstc· c~ği çeşit ve miktarda pasla 
c •rrna şartnamesi da· verilmesi lazımdır. Bu usul 
lahlacağı 1lan olunur. haricinde hareket edenlerden 

Türkiye Palamutçuları Ano
nim Şirketinden: 

Türkiye Palamatçuları Anonim şirketinin senelik adi umumi 
hissedarlar toplantısı 28/Nisan/1937 çarşamba giinü saat 15 te 
İzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacağından his-~ 
scdarların toplantı gününden on gün evveline kadar şirkete 
müracaatla toplantıya girme kartı almaları rica olunur. 

f da re Meclisi 

Müzakere Ruznamesi 
1 İdare heyeti ve murakıp raporlarının okunması 
2 Bilançonun tasdikile idare heyetinin ibrası 
3 Nizamname mucibince ınüddetlcri hitam bulan iki aza

nın yerlerine kendilerinin veyahut başkalarının scçil
rnesı. 

4 - Murakıp intihabı ve tahsisatını belli cdılmesi 

·ızmir Vakıflar Direktörlüğün
den: 

Lira 
Kırım mescidi Tabak Ahmet S. .ı:tOO 
Sarı Hafız mescidi ve arsası Mc<lirıı: yokuşu 2000 

Yukarda yazılı ıncscidleıin mülkiyetleri peşin para ile satıl· 
mak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 14/4/937 çar· 
oamba ıünii saat 15 dedir. istPklilerin Vakıflar müdürlüğüne 

Arslan, Meclisi idare murahhas azası Bay Harold F. Giraud 
ve Bay Edmund H. Giraud ve Bay Herbert Joly, Meclisi 
idare azası Bay Pierre j. de Portu ve Bay Şanlı Nafiz ve 
Bay Mustafa Münir Birsel, Meelisi idare azası ve umumi ka· 
tip Bay Hüseyin Fevzi Beler, Fabrika miidürü Bay William 
Giraud, Muhasebeci Bay Bernard Triches, Vekili umur Bay 
Faik Camatın litoğrafı imza nümuneleri havi; dosyamızda alı· 
konulan nüshasına uygun olduğu tasdik olunur. Bindokuz yüz 
otuz yedi senesi Mart ayının yirmi üçücü Salı günü. 

A. H. Sokman 
lzmir Üçüncü Noteri resmi mü· 

hiirü ve Tahsin Amur 
namına imza okunamadı 

23 Mart 1937 
15 kuruşluk damga pulu 
20 kuruşluk harç pulu 
10 kuruşluk tayyare pulu 

Müflis Aksekili Mustafa Nu-
ri iflas idnresirıdcn: 965 

Mliflis Ak~ekili Mustafa 
Nurinin alacaklılar pay cedve· 
1i 30.3 .. 937 tarihinde birinci 

İtirazı olanların on gün zar· 
f ında müracaatla bildirmeleri 
ilan olunur. 
Müflis Aksekili Mustafa Nuri 
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Der ZEE& CO.a Ucuz, taze ve tem.iz iliç çeşidler.· ~ 
V. N. = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında : 

DEUTSCHELEVAN- = -
J.EM.L~1~. = H©ıınfiHdô Nü~lhH~'lt Ç©ınçaır -

" ANGORA" vapuru 29 - -

hl a doğru bekleniliyor.RO- = hh E h e = 
TTERDAM, HAMBURG ve := t s 
~!f.~EN limanları yük ala· - ı a c za an e ı 
AMERICAN EXPORT Ll· 

NES 
The EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
"EAAMLIAn vapuru 30 

martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PIRE AKTARMASI SE
. FERLERi 

11EXCALIBUR11 vapuru 9 
nisanda BOSTON ve NEV-
YORK için PIRE'den hareket 
edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PIRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYOxK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR11 vapuıu 3 

nisana doğru bekleniliyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktaı ması 
TUNA limanları için yük nla
caktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD . 

LIVERPOOL 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Tavas Kızılca Bölük Şarbay-
lığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Denizli vilayetinin Davas ka-"DROMORE11 vapuru 11 
nisanda bekleniliyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanların 
dan )Ük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB· 

- N -C
o,; ~ ~- zasına bağlı KlZllcabölük nahiyesinin meskun gayri mesicun 

kısımlarında 100 htktarının hali hazır haritasının alınmasıdır. 
2 - Bedel muhammen hektarı 18 zer liradan 1800 liradır. :f 3 - Şartname ve evrak şunlardır. .. .. 

RAlLE limanları için yük ka
bul edecektir. 

. o JI u fi~. A - Eksiltme şartnamesi 
1' / JI B - Mukavele projesi 

n
l ~ C - Şehir ve kasabaların hali hazar haritalarınm alınmasın• 

DEN NORSKE MIDDEL· '1J r 
1 ait şartname. 

HAVSLINJE ı ~ ( .&iraoal J!>_ ~NkA\t J lstiyenler bu evrakı Denizli Nafıa müdürlüğünde ger 
O S L O - • rüp inceleyebılirler . 

.. BOSPHORUS,, mCJtörü ---··---------------------------mı~ 4 - Eksiltme 12/4/937 paıartesi günü saat 15 de Kızalca· 
19 nisanda bekleniyor, ayni 'Olivier ve a111111111111mıııuının111ı,. Doktor .. 1111111m11111111m111111111~ bölük belediyesinde teşekkül edecek encümen huzuruda k•· 
gün DIEPPE ve NORVEÇ - ~ palı zarf usuliyle yapılacaktır. 
limanlarına hareket edecektir. Şürekası~ A. Kemal Tonay = 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 135 lira muvak· 

"SARDINIAıı motörü 22 Limited §g kat teminat akçesi vermesi ve bundan maada aşaAıdaki vesi· 
mayısta PlRE ISKENDERlYE V - Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları § kayı haiz olması lazımdır. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman- apar Acentası - Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 1937 senesi için harita işlerine ait Nafıa işleri müteahhitlik 
lanna hareket edecektir. Tel. 2443 - (Verem ve saire) = vesikasını haiz bulunmak. 

Vapurların isimleri gelme THE ELLERMAN LINES L TD. - Haıınıabaııe ietasyonu kar~ısındaki Dibek sokak ha~ııııla 30 sayıL := 6 _ Teklif mektuplara yukanda 4 ncü maddede yazah saat· 
tarihleri ve navlun tarifeleri "GRODNO., vapuru 8 ni· _ ev ve muayencbaneEıinde sahalı paat 8 den akşoım saat 6 ya - b l k d K 

k d t.: hh d · · · _ kad"r hastalarını kabul etler =: tan ir saat evve ine a ar ızılcabölük belediyesine getirile-ha ın a uir taa ü e gırışı- sanda LONDRA, HULL ve .. -
lem ez. Telefon No. 2007 2008 ANVERS'ten gelip yük çıka- • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• rt-k eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile· 

; • cc•ktir. Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet 4 ncü mad· 
-- • racak ve ayni zamanda LON- J • V k f) ••d • ı•• "'•• d d k d F t il S Zmlr a 1 ar mu ur ugun en de e yazılı saata a ar gelmiş olması ve dış zarfımn mühüt ra e 1 perco

1 

DRA, HULL için yük ala· 
caktır. y kf Mevkii Kıymeti mumu ile iyice kapatılmış bulunması liEımdır. Postada vuku· 

Vapur Acenfası "FLAMINIAN" vapuru 5 Kırıma ın
1

esçidi Tabuk Ahmet S. 400 bulacak gecikmeler kabul olunmaz. 21 26 '1 6 .,,,,, 

ROYALL NERLANDAIS nisanda LIVERPOOL ve SVA Sarı hafız mesçidi Medine yokuşu 2000 /zmir harici askeri aatın alma ilanları""""' 
KUMPANYASI NSEA'dan gelip yük çıkara· Yukarıda yazılı mesçitlerin mülkiyeti peşin para ile satıl· M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 

"HERCULES,, vapuru 21 cak ve ayni zamanda LIVER- mak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır ... ihalesi 14 I 4 I 937 1 _ Beher metresine biçilen ederi (57) buçuk kuruş olall 
martta BURGAS, VARNA POOL ve GLASGOV için Çarşamba günü saat on beştedir. isteklilerin vakıflar müdür· (250) ila (350) bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 
ve KÖSTENCE limanları için yük alacaktır. lüğüne müracaatları ilan olunur. 25 31 5 14 884 zarfla eksiltmeye konmuştur. 
yiik alacaktır. THE GENERAL STEAM ~ 2 - ihalesi 7/Nisan/937 çarşamba günü saat 15 tedir. 

SVENSKA ORIENT NAVIGATION C. LTD. •• •• •• 3 - ilk teminatı (11312) lira (50) kuruştur. 
LINlEN "ADJUTANT" vapuru aıi· orucu Istanbullu Kamil 4 - ~artnamesi on lira yedi kuruşa M. M. v. Sat. Alaı' 

"AASNE" motörü 29 mart- san nihayetinde gelip LON- Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 ko. dan alınır. 
ta beklenmekte olup yükünü DRA iç:n yük alacaktır. Ô k b k ·ı h k 1 5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olnı•· 

hl. d ROTTER T ~rilı ve navlunlardaki de· rücülükte i üyü mahareti ı e er esce tanınmış o an ..#. 

ta ıye en sonra - lstanbul'lu örUcU Klmil Meserret otelindeki dukkanını !arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ....... 
DAM HAMBURG SKAN ğişiklil.Jcrdcn acenta mes'u-

t 
' ve livct kabul etmez. Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 3 üneü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıla vefl' 

D NAVIA limanlarına yükle· Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku- kalarla birlikte teminat ve teklif mektupları ihale ,,.. 
yecektir. "UM DAL,, Umu- maşlardan mam61 erkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye- tından en geç bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. ıco· 

SERViCE MARITIME RO· mi Deniz Acenta. nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· misyonuna vermeleri. 21 26 31 4 83~ 
UMAIN bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 

"SUÇEAVA,, vapuru 23 lığı ltd. Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğeni!- 1 _ Beher metresine biçilen ederi 85 kuruş olan 32()00 
martta gelecek PiRE, MAL TA, ff ellenİC LİDeS miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve metre arka çantalık bez kapalı zarfla eksiltmeye koıı· 
ve MARSİL YA Jimanları için müşteriler her hususta memnun edilmektedir. muştur. 

yyk alacaktır. Limited 2 - ihalesi 7/Nisan/937 çarşamba günü saat 14 tedir. 
"PELES,, vapuru 9 nisanda l martta beklenilmekte NEV- hakkında bir taahhüde girişi- .'1 - ilk teminatı (2040) liradır. gelip PiRE MALTA ve MAR "GERMAN A" vapuru· 25 

SiL y A limanları için yük ala· nisan beklenilmekte ROTTER YORK limanı için yük ala· lemez. -4 .,_.. Şartnamesi 136 kruşa M. M. V. sat. al. komisyonull· 
caktır. DAM, HAMBURG ve AN· caktır. Birinci kordonda "UMDAL,, dan alınır. 

Yolcu ve yük kabul eder. V~S limanları için yük ala- "ARYBENSEN" vapuru 21 UMUMi DENiZ ACENTA· S - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı oı..,-· 
Daha fazla tafsilat için ikin· caktır. nisan beklenilmekte NEV- LiGi LTD. vapuru acentalı· ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 "~ 

i~ ci kordonda Tahmil ve Tahliye PHELPS LINE YORK limanı için yük ala· ğına müracaat edilmesi rica 3 üncü maddelerinde ve şartnamelennde yazıla ~ 
an binası arkasında FRATELLI PHELPS BROS & CO INC. caktır. olunur. kalarla birlikte teminat ve teklif mektupannı 1 

1 1 ha SPERCO vapur acentalığına NEV-YORK Vapurların isimleri, gelme Riz binasında No. 166 saatmdan en geç bir saat evvel M. M. V. satın •dl 
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