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Hususi komite dün bir ictima ahdetti , 
Deniz bank 

'İŞARETLER! 

Müşahidlerin mühim iza
hat verdikleri söyleniyor 

Hakkındaki layi
ha Devlet Şurasına 

gönderildi 
/stanbul, 8 (Hususi mu

habirimizden) - Bütün 
denizcilik işlerini idare 
etmek t1e teşkilatı ıçıne 

almak üzere teşkil edile
cek olan "Denizbank,, ın 
projesi lktısad Vekaletin
ce hazırlanmış t1e tetkik 

-----·------
Fransız postaları, (Hatay) kelimesi yazılı diye 

gönderilmek-istenen mektupları kabul etmiyor 
Ankara, 8 (Hususi muhabiri· 

nıizden] - Cenevredcn bildiriliyor: 
Hatay teşkilatı esasiye kanu· 

nunu hazırlıyacak olan milletler 
cemiyeti komitesi, bugün toplan· 
tııış Ye Hatay'da tetkikler yapım 
nıüşahidlerin verdiği izahatı dinle
nıiştir. :Müşahiıllerin, ,komite top· 
lantısında verdikleri izahat burada 
ll:ıerakla bekleniyor. 

İBtanbul, 8 {Husu i muhabiri· 
ıniıdeu] - Fransız po tıı teşkila· 
tının llatay'a 'önderil<>n mektup· 
1-rda [Hatay] kelime i yazılı olma· 
llndan bu mektupları kabul etme· 
diği haber alınnıışlır. Bu haber, 
11lemlekctimizde çok fena bir tetıir 
husule getirmiştir. 

Uoma, 8 (Hususi) - Cenevre· 
den haber vcrilivor: , 

Hatay temel yasasını tanzim 
~cek olan hususi komite, Türk 

r~~ 
1 

ı 

B. N. Rifat Menemencioğlu 

Avusturya, mukaddera
tına kendisi hakimdir. 

llay Şuşnig, Avustar;a işlerine başkaları
Jaın karışmasına~ müsaade edilemez, diyor 

çıkaracak olan bir(lıarekete de te· 
şchlıiis edemez. Çünkü lıerşeyden 
sn rfınnzur kendi coğrafi vaziyeti 
itibarile Löyle bir ihtilafın bir kur· 
Lanı gene kendisi olacaktır. 

Viyana, 8 (A.A) - Avuıturya 
n_kerleri tarafından teşkil edilt>n 
kralcılar cemiyetinin lıimayesimle 

olarak Ucuz sirkinJe saltanatın av· 
deli lehinde biiyük bir nilmayi~ 
yapılmış ve hu sırada imparatorluk 
hayraklan çekilmiştir. 

delegasyonunun da iştirakilc bugün 
toplanmış, üç saat müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Aliikaılarlar, toplant,da ne ko· 
nuşulıluğunu matbuat mümessille· 
rine bildirmekten ihtiraz etmiş· 

!erdir. 
Mügıhidlerin, ı;ayet mühim 

izahatta bulunduklart söyleniyor, 

edilmek üzere Şurayı Dev
let riyasetine t1erilmiştir. 
Denizbankın sermayesi 50 
milgon Türk lirası ola-

l ~aktır. _,) 

B. Baldvin istifa mı ediyor? 

lngiltere'de işçi parisi ik
tidar mevkiine- gelirsew. 
Partinin icra komitesi dün akşam 
beş senelik bir program neşretti. 

Londra, 7 (A.A) - İşçi partisi 
icra komitesi parti iktidar mevki· 
ine geldi~i takdirde naeıl hareket 
edece~ine dair bu akşam beş sene· 
lik bir program neşretmiştir. 

Bu programa göre, İngiltere, 
hankaeı, bütün nakliyat vasıtalan, 

könıür, silôlı, elektrik ve gaz sana· 
yii milltleştirecek, büyük nafıa it· 
lerinc giri~ilecek ve tıun'i petrol 
ynpıl:ıı-aktır. 

Bu programda altın eeasına 

avdet reddedilmekle beraber ticaret 
Te iktısad için azami Lir ietikrar 
vadolunmaktadır. 

Gıda madıleleri istibsalatı ten· 
ıik olunacak ve ithalat ııııkı bir 
kontrola tabi tutulacaktır. Sosyal 

sahada 'Ücretler arttırılacak, bayram 
ve tatil günleri tediye edilecek, iş 
saatleri azaltılacak ve tedrisat rnüd-
deti l 6 yaşına kadar uzatılacaktır. 

Siyasi sahada eilih yarışına 

bir gem vurulacak, memleketin 
müdafaasına kafi bir ordu bulun· 
durulacak ve muahedelere müste· 
nid taahhüdler vüeude getirilecektir. 

Londra, 8 [Radyo) - l\"iyöz 
.Kronikl gazetesine göre Bay Bald· 
vin taç giyme merasiminden sonra 
istifa edecek ve yerine Sir Nevil 
Çemberlayn geçecektir. Maliye 
Lordluğuna da Bay Suçiman tayin 
edileeeektir. Sir Con Simon'uD 
Lord Halifaka'a halef olacağı anlı· 
tılmak.tadır. 

(Anadolu) kupasını Altay kazandı 

Altay-Göztepe maçı çok 

D. D. Y. halkın ihtiyacını 
niçin düşünmedi? 

Gaziemir'e gidebilenler bin müş· 
külat ve sıkıntı geçirdiler 

Diğer vatandaşlar ise ellerinde biletleri 
ile istasyonlarda kaldı. Bu ne haldir? 

Gaziemir hava bagramına iştirak edenlerden bir grup 
Pazar günü, İzmir, havacılık mak demektir ki, hunun da verdiği 

terbiyesi, havacılık faaliyeti ve maneYi inşirah \"e saadet çok bfl· 
gençlerimizin aldığı neticeler bakı· yüktür. 
mından hakikaten: hususi bir hava Hükumet ve hava kurumu, 
içindeydi ve bütün İzmir, mülha· gerek milli müdafaa, gerek genç· 
kattan gelen binlerce ntanılaşla lik, hava terbiyesi gibi mıksadlır· 
beraber Gaziemir sabasına doldu, la attığı her adımın, halk tarafın· 
boşaldı. dan görülmesini ve halkın manevi 

Fili, altmıo hin kişinin böyle al5kaeına mazhar olmamnı iıtiyor. 

bir günd müştereken yaşamak ve Sebebi ikidir: 

göklerimizde kısa bir zamandan· - Sonu 5 inci sahi/ede -
beri uçmakta bulunan Türkkuounun -------
muvaf fakı yetini görmek buııusunda 
göıterdip alika, İzmir'lilere ve 
Türk evladına hıis büyük bir ouuru 
ifade eder. Çünkü berkesin; hava 
müdafaasının kıymet ve ehemmi· 
yetini takdir ettiğini, gençliğin bu 

Başvekilimiz 
Ereğli mensucat f ab. 
rikasını açacaklar 

yolda mükemmelen hazırlanahile· Ankara, 8 [ Radyo J - Baove• 
ceğini, hava sporu sevgisinin de kilimiz lemet İnönü, Ereğli'deki 
bizde doğub inkioafa haşladığını mensucat fahrikanoı açmak üzere 
görmek, qağı yukan, milli kal· yakında İktıııad Vekili Bay Celil 

Hıncahınç dolu olan sirkde 
hükumet «>rkıinından başvekil mu· 
a\•ini I•'eld Mareşal llulgertlı ile 
nıüşteşnr Bay Hoth hazır bulun· 
muşlardır. 

CC'miyctio reısı B. Steineu 
Avııetur}a halkı için saltanatın av· 

kınmımızın sağlam temeller üze· Bryar'la birlikte Ercğli'ye gide· 

heyecanlı oldu~~ _ri_nde_yü_k_sel_mi_ye--::b=aşl-.ad=ığın=ı =anl=a·=ce=kler=d=ir. ==------

Milli küme güre; secmesi y~pJd:: Kudüs'te vaziyet yeni-

B. Şuşning 
.ı\.\"u Paris, 7 [A.A] - Soir gazetesi 
lı 9turya haş,·ckili Day Şuşnigin 
l • Sauerveinle vaptı~ı bir müJfi. 
-.;lltı J o 

neoıetruektedir. 

lir L?ııy Şuşnig ezcümle demiş· 
ııı.ı: 

ltıi -Avusturya, Anupa'nın umu· 
~a1t"aıiyetini ınütalea ederek en 
lıiıı ul ~ekilıle hareket edecektir. 
'1,h •erıı.ley b hiç kimsenin endişeye 

•ltıe · t11 h sıne mahal yoktur. A\·ustur· 
d~ iikuıneti memleketin mukaıl· 
~:~le. alakadar olan herhangi bir 
'b11di etı ecnebi devletlerin müte· 
li.tıe Yen değigen kayd ve hevesle· 
. tlb· 'titri 1 tutamaz. Avusturya kendi 
~t'i ne başkalarının müdahalesini 
~ ~n. reddeder. Ancak ~ura11 

dir ki Anapa'dı bir ihtilaf 

fleti prensibi lehinde kurar Yermek 
hakknıı istemiştir. 

ümayişçilcr Otto Von Ilabs· 
burgu uzun uzadıya alkıglamışlnr· 

dır. Sonra sokakta bir alay te§kil 
ederek: 

- Yaşasın Jlabsburg'lar!. 
Diye bağırmışlardır. Alay Ç4• 

buk dağılmıştır. Naziler nümayi~i 

ilılfil ctmiyc teşebbüs etmişlerse de 
hunlnrın iı;inden fena kokulu fi· 
şekler ntnn dört tanesi te~kif edil· 
miştir. 

Beşiktaş - Güneş 
.Berabere kaldılar 

lstanhul, 8 [Husu!!il - Lik 
müsabakalannda f inala kalmış olan 
Beşiktaş ve Güneo takımlan dün 
Taksim stadyumunda kar§ılaşmı§· 

lardır. iki takımın berabere kalma· 
sımlnn dolayı müsavi puvanla küme 
9ampiyonu olmaları tekırar eyi• 
mittir. 

l den fenalaşıyer 

Alsancakta karşılaşan delerli giUeşçilerimiz 
Pazar günü hava çok gü· kararlaşbrılan hususi maç, bu 

zeldi. Lik maçlarında müsavi güzel havada, Alsancak saha· 
puanla lzmir küme şampiyon· sında binlerce seyirci önünde 
luğunu kazanan Altay-Göztepe çok zevkli ve heyecanlı oldu. 
takımları arqında yapılmua - Sona 6 ıncı sahifede -

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

Sokaklarda devriyeler geziyor. Seyyahlar 
karaya çıkmağa cesaret edemiyorlar 

------
Kudüs. 8 (A.A] - Geçen haf· mahallesinde ilci Arab'ı hücum et· 

ta Filiatiu'de Arab'lar ile Yahudi· mi~tir. El ile yapılmıo bir bomba· 

ler arasında çıkan kanlı hidiseler· - Sona 3 ncü sahi/ ede -
den dolayı örfi idare illınna karar 
verilmiotir. Ayni zamanda bir ta· 
kım ihtiyati tedbirler de ılınacak· 
tır. Bu tedbirler eeyriseferio dur· 
ması, mağasalınn, einemaların ka· 
panmaaı, dörtyol ağzına atlı müfre
zeler ikamesi gibi oeylerdir. 

Örft idarenin illnı ılınacak 
pek giddetli tedbirlere bir ba§lan· 
gıç olduğu söylenmektedir. 

Kudils, 8 (A.A) - HAdiseler 
çoğalmaktadır. Dün açılan birkaç 
el silibtın bir Arab ölmfif ve bir 
çocuk yaralanmııbr, Halk Yahudi 
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!Jt~Q 
Tarif ve tasnife dair 

K. Ô . 
Bilgilerimizi mutlaka laroif veya bildiklerimizi tarif etmiyc mec. 

bur muyuz? .. 

Saylav/arı· 
mızdan bir grup ...... 

LERI 
üzüm kongresini Bay 
Ceıaı Bayar· açacak. 

Bir mOuevver arkadoııma göre, herşeyi tarif etmek illetine mfiptelll 
olan ( all4m"ler) e itibnr edilmemelidir. Hele akideden fdsefeyo geçen 
dar kafnlı (ulemayı musannif in) dünyayı focil g6:riy1e gördilğn için ıöz
leri bAtıldır • kT_et~ikJler .için eldv~1el. Üzüm ihracatçıları~n bazıları Ankara-

ı gun zmıre ge ı er ·ıı·ı v ü .. .. k 
K t K t t

.
1
. d ya gı ı er. n.ongre c gun surece . 

Tn nif öylo dnr bir çerçevedir ki bunun içinde 11kı1ıb kalan :ıeki· 
nın faaliyeti için zararlı bir e aret te.§kil eder ••• 

amu ayın 1ş a ı ın en , 
istifade ederek yurdda bir tet· Üzümün standardize edil- seçilecek, ikinci gün raporlar 

Ben bu fikirde değilim, Filhakika, ııkolaııtik fikirlerin revaç bul
dul,11 devirlerde. bu tanda ak ülAmeller, :tekAııın, taharriyatın zaferine 
yol açmııtır. Fakat mua11r ilimde, tarif ve ta1nifio uran yoktur. Bu, 
mfiıtakbel fikirlerin inkiıafına , bfidiıclerin mOnakapama engel olan bir 
( Seddiçin) değildir. Di1Akiı bilgilerimizin hazım Te ıcm ıülilne, ihlisaıa 

kik gezisine çıkmış olan Edir· mesi hakkında tanzim oluna- tedkik edilecek ve alakadar-
ne meb'usu Dr. Bayan Fatma cak nizamnameyi hazırlamak ların beyanatları dinlecek, 
Memik, Samsun meb'usu Ba- üzere yarın Ankara'da topla- üçüncü gün de, encümenlerce 
yan Meliha Ulaş, Diyarbekir nacak üzüm kongresini, lktısad muhtelif raporların tedkiki ne· 

yol •çan açık bir kapıdır. ' 
Hatta hence, tarif ve tunife girmiyen herhangi bir mefhum , ilmt 

bir realite olmak iddiasını hile kaybeder. Dnn için muteber olan tarif 
ve tasnifler zamanla değiıebilir. Fakat o devrin ideolojisi üzerine tC!iri 
olmak itibarile tariht kıymeti de inkar edilemıez . lcaeHl çok yakın za· 
manlara kadar t rlıiyenin (ferdi, muhite alışbrmaktır) veya ( ebeveyni· 
nin, çocuklan Ali fan:ellikleri bir talihe hat.ırlımmalnndır.) Veyahurl 
(Melek deri hep birden ve ahenkli für ıur Ue tcklimill ettirmektir) gibi 
inandığımız tarifleri yerin ; (terbiye ; muhitin ferde, ferdin muhite 
ıeair ve akei t~ıirinden lianl olan itiyatlar ve intibak.lardır) gibi daha 
fÜDlullü ve daha dofru bir tarif in yapılıb kabul edilmesine mani 
olamamııtır, 

meb'usu Bayan Huriye Ôniz Velcili Bay Celal Bayar aça- ticesinde Vekaletin de fikri 

Ô k ilave olunarak hazırlanan ra· 
ve Bay Mustafa nsay evelki ca tır. 

1 por okunacakhr. Bu rapor 
gün Balıkesir'den şehrimize Haber aldı~ımıu göre, ktı- slandardizasyon nizamnamesi-
gelmişlerdir. sad Vekili kongreyi açarken nin esaslarını teşkil eyliyecektir. 

Meb'uslarımızşehrimizdege- bir nutuk irat ederek, üzümün Kongreye iştirak edecek olan 
zintiler yapacaklar, civar ka- standardize edilmesini zaruri şehrimizin tanınmış ihracatçı-
zaları dolaşacaklar ve buradan kılan hadiseler üzerinde dura- l arı ve üzüm üzerine iş yapan 
Ankara'ya doneceklerdir. cak ve bu suretle elde edile· tüccarları dün sabahki ekspresle 

Saylavlarımız, dün, vali Bay cek faydalı neticeleri anlata· Ankara'ya gitmişlerdir. Mani· 
Fazlı Güleç'lc belediye reisi caktır. sa'dan da bazı tüccarlar ve 

Hllocr, yanlıelığını iddia ederken doğrusunu buluh koyabilmekten 
ibaretiir. Bu itibarla , dün (hak) diye bilinen mefhumlar, eimdi ( bi· 
tıl) olduğu tahakkuk etse bile bu, sahiblerine (allamelik) adını tak.mağı 
icabettiren bir sebeb le kil etmcs. 

Bay Behçet Uz'u ziyaret etmiş- Kongre üç gün devam ede- bağcılar ayni trene binmiş-

lerdir. cek, birinci gün encümenler ferdir. 

1nunlığı taş devrinden bugüne kadar getiren müessirler arasında 
muhtelif aeU ıüzgcçlerinden geçen bu muazzam ( 1• ikir hareketleri) ni 
hatırlamalı: 14ı.ımdır. Pek uzağa gitmekeizin taınifle ilim arasındaki mil• 
naseheti kavraıaak için, oöylece akla geliveren birkaç fikir ilıtadım 

si.k.redcbiliriz • 

Fuar 
Busene çok rağbet 

giJrecek 
Enternasyonal fuar için, 

MuelG ( Darnin ) tabii ıaufa yoliyle cinslerin mcnıeini inccleyib 
biso kadar gelen ( Traıuformiatc J mezhebini kurarken mezhebine euı 

olan materyali tamif eımemiı olsaydı tarihte yeri kalır mıydı?. ihayet 
(Marki) • tarihi materyalizmi vazedeiken hidiaeleri , iktuadl bir gl>rfit 
Te tAlnife tabi tutmuı d~ğil midir?. (Sermaye J nin yilz türlü yapılan 

ıarifi yerine, [Mark J ın yeni bir tarif ile bir ihtilil lı:oparmaaına kim 
mini olabilmiıtir?. Onun için ne eskilerin tarif, yahud ne de yenilerin 
wnifi insan zekasını tahdid eden çemberler olmadı#& ıibi bunlu mut· 
laka ya bir kilise adamının veya bir medrese boıuntuıunun ukalilığı da 
delildir. 

belediye şimdiden bazı ted
birler almağa başlamışhr. 

Oteller, hanlar, pansiyanlar 
ve lokantalarda yapılması icap 
eden tesisatın biran evvel 
ikmal edilmesi alakadarlara 
bildirilmiş ve iki ay sonra 
yapılacak bir muayenede bir 
noksan görülürse, otel, ban 
ve pansiyon sahiplerinin ce
zalandırılacağı tebliğ olun
muştur. 

İçlerinde bayleleri bulunsa bile , ortaya atılan fikirler ( u ut, tarif ve 
tamif J kofluğu sabit oluncıya kadar ilinin ve inYnlığın mOoterek eseri 
,erefini muhafaza edecektir . 

Zırhh otomobiller 
Sade harpte dekil, bau 

bazı şehir işlerinde de kulla
nılır .. 

Geçenlerde Bostan şehrinde 
bir zırhlı otomobil F erst Na
siyonal Banka tam 25 milyon 
dolarlık elmas, esham ve bank-
not nakletmiştir. Bu 25 mil
yon, geçen sene Haziranda 
ölen maruf zengin E. Gran'ın, 
80 milyonluk mirasının bir 
kısmıdır. 

Zırhlı otomobil sayesinde 
Boston şehir haydutlarının ter· 
tip ettikleri baskın yapılama

mıştır. 

En bUyUk miraslar 
En zengin lngiliz, geçenlerde 

ölen Con Ellermon'un 26 ya· 
şındaki oğludur. Bu bahtiyar 
gence takriben 42 milyon ster· 
linlik bir miras düşmüştür! ln
giltere hükümeti takriben 20 
milyon lira veraset ve intikal 
resmi almıştır. 

Son senenin ikinci büyük 
mirasını da kendi adma tesbit 
edilen emniyet kilidini icad 
etmiş olan Sir David Gial hı· 
rakmışhr. Bu miras da 25 
milyon Sterlin'dirl 

Lord llvil'in de Sir Corç 
Uile bıraktığı miras 11 milyon 
lngiliz lirasıdır. 

Radyo ve f arelerl 
Danimarka'h bir emlak ve 

akarat sahibi, tesadüfen mü· 
bim bir keşifdt bulunmuştur. 

Bir müddet evel apartmanının 
kilerlerinde vesair yerlerinde 
fareler çok büyük zarar ver
meli:te iken son zamanlarda 
bu zarar asgari hadde inmiş
tir. Adamcağız yıptığı tetki-

Yataklı vagonlar şirketi, iz. 
mir fuarına gelecek olanlar 
için yüzde 25 tenzilat yapa· 
cağını haber vermiştir. 

Bazı tanınmış vapur acen
taları da fuar komitesine mü· 
racaat ederek, enternasyonal 
fuarın açık bulunduğu sıralar-

kat neticesinde, radyonun fa- du lzmir' e fazla seyyah gele--
releri kaçırdığını anlamıştır. ceğini bildirmişler ·ıe fuar ko-

Danimarka'lı, byni tecrübeyi mitesinin kendilerine kolaylık 
diğer evlerde de·. yapmış ve göstermesini iştemişlerdir. 
bu mükemmel neticeyi elde 
etmiştir. Bundan başka seyyahların 
20 Sene ihtiyarl dilsizlik para bozdurmak için güçlük 

Prag' da Arpad Palasti is- çektikleri de alınan mektup· 
minde bir dilsiz, bir pastacı· lardan anlaşıldığından, busene 
da pastasını yidikten sonra fuarda hususi bir büro teşkil 
birdenbire: olunacak ve bu büroda para 

- Çok güzel bir pasta! De- bozdurmak istiyenlerin müra-
miştir. caatları derhal is'af oluna· 

Senelerdenberi dilsiz olarak caktır. 
tanınmış olan bu adamın söz Memleketin muhtelif yerle· 
söylemesi hayret uyandırmıştır. rinden fuara busene pek fazla 
Fakat Arpad: rağbet gösterilmektedir. Kü-

- Bundan yirmi sene evel tabya, Gaziantep, Mardin ve· 
cephede en müşkül ve tehli- sair vilayetlerimizin mamulatı 
keli bir siperde bulunuyordum. geçen sene çok rağbet gör-
Buradan sağ çıkbğım takdirde müştü. Buscne gelecek olanlar 
yirmi sene söz söylememeğe bu gibi mamulatın tekrar teş
lcarar vermiştim. Bu kararı tat· hir edilip edilmiyeceğini sor
bik ettim. Müddet bitti ve muşlardır. ----artık konuş~yoruml D~m~ştir. Şubat ayında 

Vakıa mulcemmel bır mad L' I 
amma Allah biraz da akıllar ımsn1ımıza gde ednl 

. 1 lvapua ar1n a e .. 
versın . . 

( Tıcaret odasının son bır 

B Ü 
J ğ k istatistiğine göre; Şubat ayı için· 

ug n ao aca de limamza ı 79 vapur gel-

çocuklar •• 
Bugün 1.uhal iki makua teair 

yapacaktır; birinci merihin ikinci 
de 1.fibrenin iıtirakilc ve 1.ühre 
ile mil§lerek teair iyi olacaktır, 

Bunun için t.icaTette, f iill İf• 
!erde muvaffakıyet elde edilecek 
fakat a,k ve günfil iılerinde ft.li· 
kctli hatliseler çıkabilecektir. 

Bugün doAan çocukların öğ· 

renoıek kabiliyetleri çok, kuvveüi 
bafızalan olacak r ikrf mesaide 
il erli yebileceklerd1r. 

\. ) 

miştir. 
Bunlardan 131 i Türk, S i 

Alman, 3 ü Amerikan, 4 ü 
f elemf'nk, 3 Ü Fransız, 11 i 
lngiliz, biri Macar, 10 u ltal· 
yan, 2 si Norveç, 2 si Romen, 
biri Rus ve beşi Yunan vapu· 
rudur. 
Konya saylavı Bay Ali 

Riza Törel 
Konya saylavı Bay Ali Riza 

Törel, dün lzmir vapuru ile 
lstanbul'a gitmiltir. 

Almanya piyasalarında 
üzümlerimizin vaziyeti. 

Berlin Türk ticaret odası, bu hu
susta bir rapor neş~etti. 

Berlin Türk Ticaret odası, 
muhtelif mahsullerimizin Al
man piyasalarındaki durumu 
ve Almanya' da bizi de alaka
dar eden ticari değişiklikler 
hakkında bir rapor hazırla
mıştır. Şehrimiz Odasına ge· 
len bu rapora göre; Alman 
hükumetinin aldığı yeni bir 
kararla takasa; takasa tabi 
tutulabilecek Alman malları· 
nın cinslerini ve bir de takas 
üzerinden iş yapılacak mem
leketlerin miktarını (Almanya 
ile olan ticari mukavelename 
vaziyetlerine göre) yeniden 
tahdit etmiştir. 

Bir şayiaya göre, Almanya 
ile Fransa arasırda bir tica
ret muahedesi akdi için Ber
tin' de müzakerelere başlan· 
mış bulunmaktadır. Bu mua· 
hedeyi, bir ödeme mukavele
sinin takib edeceki söylen
mektedir. 

Mahsullerimizin Alman pi· 
yasalarındaki durumuna gelin· 

ce; fındık üzerine işler kuv
vetlenmiştir. Kuru üzüm piya
sasında geçen haftada mühim 
değişiklikler olmamışsa da, 
Hamburg'ta hazır mallar üze
rinden muamelelere devam 
edilmiştir. 

Söylendiğine göre, Türkiye
Almanya kleringinde görülen 
bazı güçlükler dolayıaile bir 
takım Türk ihracatçılarının 

Almanya'ya bu aralık mal 
satmağa pek istekli olmama
ları, diğer ürünler arasında 
kuru üzüm piyasasını da kuv
vetlendirmiştir. Hatta bu yüz· 
den mevcud mallar, daha 
müsaid fiatlerle satılmıştır. 

Son hafta fiatleri 100 kilo 
sif Hamburg Türk lirası üze
rinden şöyledir: 7 numara 
Ekstrisma Karaburun 18,25, 
8 numara Küp Karaburun 
19,25, 9 numara Auslese Ka· 
raburun 20, 10 numara Nec 
Plus Ultra 24, 11 numara 
Ekselsior 27 liradır. 

iki tren kazası oldu 
14 yaşında bir çocuk ağır yara

landı, katar ikiye bölündü 
Evelki gün Gaziemir tayyare 

meydanındaki uçuşlardan son· 
ra binlerce halkı alıp lzmir' e 
hareket eden birinci katarda 
bir kaza olmuştur. Tren Kı
zılçullu ile Kemer istasyonu 
arasında iken üçüncü mevki 
sahanlığında . ve izdihamdan 
dolayı merdiven üzerinde du· 
ran Bay Sadık oğlu 13 yaşın· 
da Kenan yere düşmüş, ağır 
surette yaralanmıştır. Kenan'm 
trenden atlamak surctile ya
ralandığı adliyece yapılan tah· 
kikat neticesinde anlaşılmıştır. 
Kenan, başı üzerine düşmüş 
ve b~ından yaralandıktan 
başka sağ bacağı yere sürttü
ğü için etleri parçalanmış ve 
sıyrılmıştır. 

Hastaneye kaldırılan Ke
nan' a ameliyat yapılmış, par
çalanmış halde bulunan ba
cak etleri dikilmiştir. Tahki· 
katı yapan müddeiumumi mua
vını Bay Cevat Ôzpay, ka-

zada makinist ve katar me
murunun hata ve alakaları ol
manığtnı tesbit etmiştir. 

Bize verilen habere göre, 
Kenan, merdiven üzerinde 
trenle lzmir' e gelirken Kızıl· 
çullu ile Kemer arasında bir 
ayağının tel örgü tellerinden 
birine takılması yüzünden tren· 
den düşmüştür. Yaralanan ço
cuk, ifade veremiyccek bir 
vaziyettedir. Yaraları iyileşince 
kazanın nasıl vukubulduğu 
anlaşılacaktır. 

Ayni gün ikinci bir tren 
kazası daha olmuştur. 

Alsancak'tan linlerce yolcu 
alan ikinci tren Kızılçullu yo
kuşunu çıkarken sinyal veril· 
memesi yüzünden durmuştur. 
Sinyal verilince tekrar hare· 
kete geçen katar, haddinden 
fazla olan vagonları çekebil
mek için lokomotif hamleler 
yapmağa başlamış, bu yüzden 
katar, ortasındaki zincirin kop· 

Gaziemir'de 
Duyduklarım .• 

Evelki gün, Gaziemir saha
sında, belki elli bin çift göz, 
gök yüzüne dikildi ve evvel3 
Türk çocuğunun kullandığı 
planörün akrobasi hareketle
rini seyretti. Bunun ardınca, 
göge çıktığı fenle, akılla, göz
le sabit olan gencin, hurafe
lerdeki kanad yerine sırtandaki 
paraşütle hava şehitlerinin se· 
lamını bize getirdiği görüldü. 
Bence tayyarecilikte uçuş, ta
mamen şuuri, iradi ve fenni· 
dir. Paraşütle inişte ise, bütün 
bunlara ilaveten; ilahi ve se
mavi bir iniş manzarası vardır. 
Söz_qmü uzatmıyayım: 

Ben de orada idim. Bir 
genç kız, masmavi gözlerinin 
içinde paraşüt yağmuru halin· 
de gözüken bir ihtirasla bu 
manzarayı takibediyor: 

- Oh, ne güzel, ne güzel 
- diyordu - ben de uçacağım! 
Ben de alışacağım. 

Biraz ileride siyah saçları 
rüzgarda savrulan, esmer yüz· 
lü, uzunca bir genç yanındaki 
arkadaşlarına bağırıyordu : 

- Dıvara merdivenle tır· 
manan gafil insan, göge ka· 
natsız çıkıyor. Toprağı, bulut· 
lar arasından görmeğe yükse· 
lelim çocuklar! 

Genç kızm yanında bir ka· 
dın vardı. Çarşaflı, ihtiyar bir 
kadın. Paraşütler göklerin boş· 
luğunda süzülür ve genç kız, 
heyecanla söylenirken, o da 
mırıldanıyordu: 

- Aman Allahım, nasıl da 
iniyorlar?. Ne yürektir, ne ce· 
sarettir bu?. Tövbe yarabbi, 
iki merdiven bile atlıyamam .. 

Ve, genç \uz gülüyordu •. 
Diğer erkek gencin ya· 

nında da yaşlıca bir zat du· 
ruyordu. Göge bakıyor, başını 
iki tarafa sallıyordu: 

- Vaktile bize bunlara söy· 
leselerdi, çıldırm1şlar, derdik. 
Şimdi de beni kırk ikilik gül· 
le ile göge atsalar, üç ad101 
ötede mutlaka yere düşerim· 
Yeniler, yeni yetişenler neler 
yapıyorlar Allahım? 

Birdenbire, kısa bir tarih 
içinde iki nesil arasında do· 
ğan telakki, terbiye, zevk ~e 
ruh farkının büyüklüğünü kav· 
radım. Ben de kendi kendime 
söylendim: 

- Atatürk'ün çocukları ne 
bahtiyardırlar? Saime S8Jİ 

Kaskatlı gazino 
AGaçlarla süslenecek 
Karşıyaka' da Değirmend•· 

ğındaki ağaçlandırma işi, bu 
ay sonuna kadar bitirilmiş ol•· 
caktır. Orası, çam ve muhte
lif ağaçlarla bir ormanlık h•· 
line getirilecektir. Tur yolun· 
da yapılmakta olan kameriye· 
ler, sarmaşıklarla sardınlacalı 
ve burası güzel bir şekle sa· 
kulacaktır. 

Belediye, buradaki gazino>'° 
kiralıyanlara bir ihtarname 
göndererek, bazı yenilikler yap· 
masını istemiş, aksi takdirde 
mukavelenameyi bozacal1

"
1 

bildirmiştir. #' 

ması sebebile ikiye ayrıhnıştır· 
Arka tarafta kalan vagonl"• 
yokuş sebebile gerisin geti~e 
akmağa başlayınca bunlar • 
bulunan balk, feryadı basınıf 
ve kısmen trenden atlaınıtl•f1 • 

o· 
Bereket versin yaralanan • 
mamıştır. Birkaç dakika son~tJ 
Frenler sıkılmak suretile it
vagonlar durdurulmuş ve tt 
rar lokomotife bajlannııtt•f· 
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-"'\ Bu seneki programlar 

K··ıt•• B k · Franko u ur a anımız B. Saf- "k -tl---. Memlekkttcbirkokain, ero-

f t A k 1 
. ' ı · i uvve erı in, morfin, esrar iptilası var-

Bir tehlike 

e rı an zmır e e 1 or. Paris, 8 (Radyo) _ Fran- dır ki, korkunç tesirlerini bu 
ko kuvvetleri, Madrid'de yeni günün maraziyet ve tereddi------------------------------------

Programlar da yapılacak tadilat hakkın-
da öğretmenlerin niutaleası soruldu. 
lst?nbul,. 8 (Hususi ~uhabirimizden) - Kültür Bakanı Bay 

~affet Ankan, bugün Ankara'dan gelmiş, Haydarpaşa istas
yonunda karşılanmıştır. Vekilin, burada tetkiklerde bulunduk· 
tan sonra lzmir'e gitmesi çok muhtemeldir. 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimizden) - Bu sene Lise ve 
Orta mektepler müfredat programlarında bnzı değişiklikler 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu tadilat hakkında öğretmenlcr
·den mutalea sorulmuştur. 

İtalya 
lsmarlıyacagımız 

gemileri bir senede 
verecek 

lstanbul, 8 (Hususi) -iste· 
fani ajansı bildiriyor: 

Bedelleri kömürle tesviye 
edilmek üzere ltalya'ya ısmar
hyacağımız harb gemilerinin, 
bir sene içinde bize teslim 
edilmesi, ltalya'ca da kabul 
olunmuş ve keyfiyet hükume· 
timize bildirilmiştir. 

Pantellaria 
adasının tahkimi 
endişe uyandırmıştır 

İstanbul, 8 (Hususi muha· 
birimizden) - Paris'ten bil
dirildikine göre, ltalya hüku
meti, Sicilya adası ile Tunus 
arasında bulunan (Pantelleria) 
adasını tahkime başlamıştır. 
lngiltere'nin Akdeniz yolu üze
rinde bulunan bu adanın tah
kimi yüzünden mühim ihtilaf
lar başgöstermesi çok muh
temeldir. Fran a ve İngiltere 
siyasi mahfcllerinde, ftalya'nın 
bu adada tahkimat yapması 
endişe ile kar.şılanmıştır. ' 

ANADOLU - ltalya'nın 
Pantelleria adası, Sicilya - ile 
Tunus arasında üzümü ile meş· 
hur bir yerdir. ltalya'da fena 
tanınmış kimseler, bu adada 
yaşamıya mecbur tutuluyorlar. -ANADOLU ___ , __ 

Günlük siyasal gazete 
Sahip 'e başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumt n şriyat ve yazı işleri 

tnüdürü : Hamdi 'üzhct Çan~ar 

ldarehancai: -
İzmir İkinci Beyler eokağı 

Elektrik 
santral/arı _____ ,_., __ _ 

Yurdun hertaf ı 
elektriklenecek 

Ankara, 8 (Hususi muhabi
rimizden) -e Hükumet yakın
da Anadolu'nun üç, dört mın· 
takasında büyük elektrik san
tralları tesis suretile yurda la· 
zım olan elektrik cereyanını 
temin için inşaata başlamak 

tasavvurundadır. Mütehassıs
lara yaptırılan tetkiklere göre 
bu işin temini için otuz mil
yon lira sarfedilecek ve yurdun 
ihtiyacı olan elektrik cereyanı 
bu santrallardan elde oluna~ 
caktır. 

Bayındırlık Bakanlı~ı, mü
tehassısların verdikleri rapor
lar üzerinde tetkikat yapmak
tadır. Tetkikat biter bitmez 
lazımgelen tedbirlere tevessül 
olunacaktır. 

Kudüs'te vaziyet ye. 
niden fenalaşıyor 

- Başı 1 inci sahifede -
nın \'oktioılen cvel patlaması Iloy· 
fada 4 Arab'ın ölümüne scbeb 
olmuştur. 

Bütün nıcmlelı.ette polis müda· 
haleye hum bir ,·aziyeuedir. Karı-
~ıkhk ikinci 1 iinundn kraliyet tah· 
kik komisyonurnııı Lonılra'ya hare· 
ketinılcn sonra ll'krar başlamı~tır. 

Komi yon kurorları nıayıo;;to neşre· 

dilecektir. Hükumetin hulnca~ı kafi 
bal şekline intizaren zabıta oeayişi 

temin etmiyc u~raşmaktadır. Bir 
ihtar mahiyetinde olmak üzere 
şimdilik örfi idııre il5n edilmiştir. 

. . Mcmlckı t ikt~ ndiyııtı OU)~· 
&iilıktcn mfitec ır olm ktodır. 

Seyyahlar meınlekcti g zmektense 
Hayfa limanında \apurdo kalmayı 
tercih etmt>ktcdirler. 

Tıı~ık~k. .ko~ieyooun~n raporu 
zaoııedıldığınt• gorc Yuhudı ajan ile 
yükePk Arab komitesi erk"oı tara· 
tından teklif eılilen ~ekillcrılen ve 

ve umumi taarruza geçmiş- sinden alıyor, henüz beşikte 
ferdir. uyuyan tertemiz bir istikbale 

ihtilalcilerin, (Parama) cep- veriyor. Bugün esrar kullanan 
besinde milisleri mağlubede- köylü, bugün eroin, morfin 
rek 12 kilometre ilerledikleri kulJanan şeh.rli, züppe veya 
söyleniyor. zengin sefahat hastası, eğer 

F ranko kuvvetleri, motorize bu tedrici intihnr zehirini sa-

edilmiş bir haldedir. Harp, dece kendi damarına, kendi 
çok kan1ı bir surette devam beynine ve uzviyetine verdiği-
ediyor. ni sanıyorsa, aldandığını iyice 

\. ___________ ..) bilmelidir. 

B. Rana 
Yunan hudutlarındaki gUm

rUkleri teftiş edecek. 
lstanbul, 8 (Radyo) - in

hisarlar Vekili Bay Rana, An
kara' dan geldi. Vekil, derhal 
Uzunköprü'ye hareket etmiş
tir. Oradan, Yunan hudutla-
rındaki gümrükleri gezecek 
ve teftişlerde bulunacaktır. 

Yunan kralı 
Birid'e vasıl oldu 

Atina, 8 (Radyo) - Yunan 
kralı ikinci Jorj, Girid'e vasıl 
olmuş ve Hnnya'da yüz elli 
bin kişi tarafından 'karşılan
mıştır. 

Kral Venizelos'un mezarını 
ziyat etmiştir. , ___ _ 
Kız enstitüsünde 
dünkü çay ziyafeti 

Cümhuriyet Kız enstitüsü 
direktörlüğü, vilayet umumi 
meclisi üyelerinin lzmir' de bu
lunmalarından istifade edede· 
rek dün enstitünün Göztepe
deki binasında bir çay ziyafeti 
vermiştir. Davetli meclis üye
leri ve diğer zevat kalabahk 
gruplar halinde ziyafette bu
lunmuşlar, samimi hasbıhaller 
etmişlerdir. 

Ziyafetten evel kararlaştırıl· 
mış olduğu üzere saat 13,30da 
Gazibulvarında akşam okulu 
saat 15 te Göztepe'de ensti
tünün atölyeleri gezilmiştir. 
Davetliler, enstitü talebesinin 
mesaisini takdir etmişlerdir. 

TAKViM 

Hayatımıza bile tasarrufta 
serbest ve Iayüs'd değiliz. 
Millet, fcrdlerin muhassalası 
ve topluluğudur. Ben "Neti· 
cesi bana taalluk eder,,, diye 
intihar edemem. 

Ben 11Bu vücud benimdir. 
Keyifte benimdir, binaenaleyh 
diJe .. sem morfin, dilersem ko· 
kain kullanırım,, diyemem. 
Y ttni sen de diyemezsin, siz de 
ve başkaları da ... 

Bu toprağın, bu cemiyetin 
bizi yetiştirmiş ve bize sine
sinde vatandaşlık hakkı ver
miş olmasına karşılık, bizim 
de yaşamak, temiz, sağlam, 
iyi yaşamak ve binnetice kuv· 
vetli bir cemiyet ve istikbalin 
yapısında çalışmak gibi bir 
borcumuz vardır. Bunun için· 
dir ki, kanunlar intiharımıza 
nasıl mani oluyorlarsa, esrar, 
morfin ve kokain kullanmak
lığımıza karşı da ayni müma· 
neat ve mukavemeti gösteri· 
yorlar. Çünkü arada fark yok
tur. Her ikisi de intihardır. 
Fakat isimleri başkadır, şekil
Jeri değişiktir. 

Açıkçasım söyliyeyim: 
Ben, ş hre giren morfin

den, eroinden o kadar kork· 
mıyorum. Çünkü şehirde za
bıta daha kuvvetlidir. Ve şe· 

birli, bu nesnel~rin tahribatını 
daha iyi bilir ve bu bilgisi, 
bir nevi tereddüd ve muka
vemet te temin eder. Keıa, 
bunlar bahalıdır da ... 

Fakat esrar, mideye inen 

Rumi - 1353 1 Arabi-1355 politikacı mefkure gibi, ucuz 
~ubat 2l Zillıiccc 25 bir metahtır. Köy yolunda 

_ daha serbestile işler. Eski ve 
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3 
7 

MART 

9 
Salı 

1 
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3 
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kirli bir torba içinde dolaşır. 
Daha çok tesiri olduğu için, 
bahalılığı göze batmaz ve maa· 
lcsef köylünıliz, bu katil nesne 
hakkında İrşad edilmiş te de· 
ğildir. Şunu da ilave edebiliriz: 

Diğer içkiler, bilhassa rakı 

B 
' 

Yahudi ve Türkçe 

·d a b·r dav 
ne sokulmalıdır! 

• a ... 

B top kta Y ahudinin ne ka-~ 
nı, ne de alınteri vardır! .. 

Or. un psikalojisine göre ceza lô:zımdır:.
PAPA CEZASI! .. 

Musevileri Türkçe konuşturma heyeti 
{Bundan birkaç sene evvel İzmir use,ileri ııra ındn t~ekkül etmi~ti. 

llnynt ve mematı 'imdilik meçbuldilr) 

Yahudi'lerin Türkçe konuş· vün sistemi ve herşeyi ile ta-
maları için, hakikaten kanuni mamen ayrı bir madde, ayrı 
bir mecburiyete lüzum olup bir tip .. 
olmadığını dün, münevver bir Evet, dünya yahudi:;inin mu· 
arkadaşımızdan sorduk. Bu· ayyen olan vasıflarından baş· 
lunduğu mevki dolayısile ismi- ka vasıflara malik bir tip .• 
nin gazeteye geçmesini istemi· Herkes bilir ki, Fransa'da ya-
yen bu arkadaşımız: hudi Fransızce konuşur. Al-

- Hakikaten -diye başladı· manya' da yahudi, Alman har· 
yürüyen ve tam milli mahiyet sini mükemmelen benimsemiş· 
arzeden musaffa bir cemiyetin tir. İtalya' da da basbayağı bir 
böyle bir derdi oJmamalıydı! ltalyan'dır. Onların dili ile 
Herşeyimize milli bir renk konuşur, onların teşkilatına ta· 
verdik. Her çalışmamızda milli bidir, onların içtimai, milli ve 
bir hedefimiz vardır. Bütün harsi hareketlerine iştirak eder, 
bir inkılap, "milliyet" Şuur ve adeta tarihi verasetini kaybet· 
ahengi ile doludur. fşte tarih· miştir. Fakat bizde öyle midir? 
çiliğimiz, işte dilciliğimiz, işte Maalesefi .. Zeytinyağı ile su 
kültür.ümüz, san'atımız, herşe- arasırıdaki imtizaç kabiliyetr 
yimiz. Diyoruz ki; Türkiye, sizliğine benzer bir vaziyet, 
tam bir topluluktur. Hayır, Türk'le Yahudi arasında asır· 
değildir ve olamamıştır ve bu lardanberi hükmünü sürüp 
olamayışın yegane mes'uliycti, durmaktadır. Ecdadımızın yük-
yahudi vatandaşlara hakim sek uluvvü cenabı bugün ta· 
komplekstedir. Bir cemiyetin rihin kefenini yırtarak ortava 
tam hamur haline gelmesi çıkmış olsaydı, lspanya'dan 
için, cemiyetl~r.i . l~t~n bütün denize dökülürken kucağını 
unsurların bırıbAırı ıle. tama- açıp elini uzattığı Yahudi va· 
men karışması lazımgelır. B~ tandaşın hiç değişmediğini, bi-
hamurun maya~ını da, man:vı lakis günden güne mazifine, 
kı~metler teşkıl eder. Tur~ hem de bu mazinin en koyu 
yıgım, olgu_nl_aşmağa ve yenı zihniyetine döndüğünü görüp 
kabının_ ~~klı.nı a!mağa çn.lışır- başını yumruklardı. Asıl hay· 
ken, Turkıye dekı yahudı va- ret edilecek nokta Yahudi va-
~a~daşı, tarihin taşlaşı~ış ve tandaşın, kendisin'i toprağın· 
ı~tıbak kabul etmez mulecer- dan kovan bir milletin, (lspan· 
rıd vasfını aynen muhafaza . 
t kt d

. y h d. T .. k. yolların) lısanını konuşmakta 
e me e ır. a u ı, ur ıye- t ·d· E J 
d b

. dd d' C ısrar e mest ır. vet, ya s· 
e ayrı ır ma e ır. emaat 1 k 

h k b
. · t'ğ. k. panyo ca onuşur, ya Fran-

ayatı, me te ı, mıs ı ı, ıta- B ·k· · · · k 
b 

• · "kt d' t sızca.. u ı ıncısını onuşması, 
ı, an ;mesı, ı ısa ıya ı, tea- y h d. t d hAk• l a u ı va an aşa a ım o an 

C. Halk Partisi bina ı içiode 
Telgrar: İzmir - ANADOLU 

'l'elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 

bilhnsııa ,\lavrrai [Şcria Enıiri Ab
dullahın tav iyclerinclen mülhem 
olacaktır. fakat Ezan asat Evk t Ezıııı \'osat bahalıdır ve bizim köylümüz, sokanı, köy meydanında Isa hayat ve ekonomi mülahaza· 

sındandır. Daha doğrusu be
zirganlık endişesindendir. Yok· 
sa, F ransızıcayı bir "Kültür,, 
mülahazasile konuştuğunu kim-~ 
se kabul edemez. 

'tıllı&ı 1200, altı aylığı 700, üç 
aylığı 500 kuru:tur. 

l' ahancı m mlekctle.r için enclik 
abone ücreti 27 liradır 
Beı y rde 5 kuru~tor 

Emir 1ngihere'niıı kontrolü al· 
tıoda ,.c şahsi rejim çerçeve i da· 
bilinde Yahudi Arab mü\'azcne ini 

Güneş 12,13 6';2:! kşaml2,00 18,09· maalesef, rakı yerinC' şaraba gibi çarmıha gerer k yakmak, 
ö~lc 6•15 12•2 ~ yauıı ı,3o 19•39l alışamamıştır. Binaenaleyh, es- böyle bir suçun en rahinane 
ikinci 9,31 15,39 imsak 10,39 8,-44 

rara sanlır.. Bir köyde, her· cezasıdır. 
temine motuf bir ııiznmnamenin sokaklarılo askeri koınyoıılar deY· h 
tıttbı.kinı· 1

• ıemektedı·r. 
1 

angi bir köylü kardeşin ağ- Bence, evvela torba içinde 
riyc gezıııiyc ba~ amışlnrclır. 

Kudüs, 7 (A.A) - Gece sant Yeni karışıklıklar olmasından zındaki sigara dumanında gizli köye giden esrarın karşısına 
ANADOLU MATBAASINDA 21 den ertesi günü şafo~a .kadar korkuluynr. Bugiln bir Aralı iilmü~ bir esrar kokusu sızıyorsa, daha şiddetle, daha hassasi- Fransız'ın gazetesini okur, 

.BASILMIŞTIR sokağa çı ·nıak ya8ak eılilmiftir. ve bir Aralı ile bir YalıuıH ağır bence, oraya kolera girmiştir, yetle dikilmeliyiz. fakat Fransız edebiyat ve kül-

flııü 6 çmiş nfi hnlnr 25 kuru~tur. 

..,...._ __________ mAast1k•er•le•rmmıkmı·1111.ı.ad111ıı_ıll!lılıii'lk•on•u•lm~uşamv•c lllİılllilsu•rncı•tcmyiliJar111aI•a•nı•nlİıt•Lı•r.____ veba girmiştir. Hastalığı oraya Orhan Rahmi Gökçe - Sonu 6 ıncı sahifede 
.... ElllliiBl!lllmil~ ............ !Eliilmlilll!:mllU&211D11Im!1111İımlllm: .... rlllll ....... aı11İıa .. .. 

Atlıspor balosu, cumartesi akşamı Ankarapalas salonlarında verildi 

Atlıspsor kulu""bu'·nl·ı·n yıllık balosu, t · k - A k l 1 1 d ·ı · k ' cumar esı a şamı : n arapa as sa on arın , a verı mış, ço neşeli ve fevkalade : mükemmel olmuştur. Çiftler snbaha kadar eğlenmi~lerdir. Çok nezih 
geçen baloda muhtelif eğlenceler tertib cdilıııiştir 



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

Parti ve belediye başkanları çok 
iyi çalışıyorlar 

Buca Pazarı 
Buca, (Hususi) - Buca' da Buca gibi bağÇve zeytin mm-~ 

son zamanda görülen birlikll\ takasında bulunan bu kadar 
ve çalışma gayreti, herkesin fazla keçinin, ziraat işlerimize, 
takdirini ~ celbetmiştir. bilhassa zeytin vesaire fidan·J 

Buca ~belediyesi yakında, larına ve çiçeklere yapbl<lan 
Buca halkını güzel bir suya zararların ne derece fazla ola· 
kavuşturacaktır. Buca'ya kan cağını takdir etmek çok ko· 
gölden gelmekte olan içme laydır. Buca dışında ve sürü 
suyu tesisatı, arasıra bazı halinde ayrıca beş altıyüz ke· 
kimseler tarafından tahrip çi daha vardır. 
edilmekte idi. Belediyece alı· Suca'nın Parti ve belediye 
nan tedbirler neticesi olarak işlerinde son zamanda görülen 
son zamanda bunun önüne vaziyet, çok takdire şayandır. 
geçilmiştir. Fakat Buca, de· Parti başkanhğile belediye re· 
mir borular içinde gelecek te- isliği, elele vererek çalışıyor-
miz ve sıhhi suya biran evel lar, Buca'da birçok iyi işler 
kavuşmalıdır. yapmak ve halkı memnun et-

Buca belediye reisliği, bu mek için uğraşıyorlar. 
mes' ele üzerinde uzun zaman· Bir snyfiye yeri olan Buca-
danb~ri durmadan çalışraış, nın birçok yolları yeniden yap· 
son zamanda projeleri Nafıa tmlmıştır. Bir kısmı da yap-
Vek~letine tasdik ettirmiş ve tmlacakbr. Bağların tımarına 
projede görülen küçük nok· ve çapalama işlerine başlan· 
sanlar da ikmal edilmiş, son mışbr. İkinci mektubumda (Kan 
defa tetkik ve tasdik için Na- göl), (Kozağaç) dan ve Buca· 
fıa Vekaletine gönderilmiştir. nm ihtiyaçlarından bahsede-
Projeler yakında tasdik edile- ceğim. ** 
rek gelecek ve Buca içme su· -

yunun, demir borular içine 01 ORSA; 
alınması için tesisata başlana-
caktır. 

Buca zirai kredi kooperatifi 
geçen yıl ortaklarına mühim 
yardımlarda bulunmuştu. Bu 
yıl, yardım daha genişletile· 

cektir. Belediye reisi B. Nazım 
APık, ayni zamanda zirai kre
di koperatifinin de reisidir. 
Karabağlar ve Bozyaka 'da ki 
müstahsilleri de içine alan 
kredi kooperatifinin ikraz ve 
tediye işleri çok mükemmeldir. 

Buca'da hiç hoşa gitmiyen 
bir mesele vardır: Keçi bes
lemek .. 

Yalnız Buca içinde bulunan 
halkın evlerinde besledikleri 
keçi miktarı 500 den fazladır. 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
94 Alyoti bira. 12 
49 Kazım Taner 11 

7 inhisar 10 50 
150 Yekun 
417824 Eski satış 
417974 U. satış 

incir sallşları 
Çu. Alıcı K. S. 

11 L. Alharal 10 
18110!1 Eski yekun 
181120 U. salış 

K. S. 
12 50 
11 50 
10 50 

K. S. 
10 

Zahire sahşları 
Çu. Ginsi K. S. 

112 B pamuk 44 
83 Ken. pala. 210 

K. S. 
44 

390 

Tarihe mUstenid zabıta romans 

27 
Arden'de Servifon'da Tavrel· 
voça aid idi.,, 

Lük hayret ve sevinçle: 
- Şimdi hcrşey tavazzuh 

etti. Se1.ar'ın latincesinde 
Servifon "Geyik pınarı,, de
mektir. Bugünkü Serfontayn, 
bu kitaptaki Servifon'durl Bu 
karmakarışık yollu orman ve 
bu acayib şato da bu kasa
bacıktan pek uzakta olmı· 
yacaktır. Atilla'nm Tavrelvuş'u 
bu kadar asırdan sonra To
relvoş olabilir. Atila'nın ha· 
zinelerinden birisi de bura
dadtr. 

Nakleden : F. Ş. Benlioilu 

Burada Lük'ün tüyleri Ür· 
perdi. Maamafih okumağa 
devam etti: 

"Alm2mya ve Avusturya'nın 
muhtelif cnsliklerinde bazı 
mücevheratçılarm ve bazı 
kimselerin hatıratında ve bil
hassa Hollanda ve lngilterc 
kralı üçüncü Gilyom'um leva
zım müdürü Mişel Mierveit'in 
kitabının bazı fasıllannda, 
Atilla tarafından Tuna, Ren, 
Muzel ve Arden'de bırakılan 
ve adamları tarafından büyük 
bir dikkat ile muhafaza edilen 
dört hazine muhtelif zaman· 

Hırsızlık 
Hükumet karşısında Anka· 

rapalas oteli önünde Tevfik 
oklu Refet, şoför Hüseyin'e 
teslim ettiği bir palto ile bir 
şapkasının çalındığını şikayet 
eylemesi üzerine derhal tah· 
kikat ve taharriyata başlan
mış ve bunu çalanın (sabıka-
lılardan Mehmed olduğu tes· 
bit edilerek yakalanmıştır. 

Fuhşa tahrik 
Mersinli'de oturan Ali oğlu 

Süleyman, karakola müracaat 
ederek kızı 17 yaşlarında Ha· 
tice'nin, Ahmet kızı Ayşe ta· 
rafından kaçınlarak lzmir' de 
bazı yerlerde fuhşa sevkediJ-
diğini bildirmesi üzerine Ayşe 
yakalanmı~tu. 

Parka girmek 
Kültürparkında mektep ta· 

lebcsinden lô yaşlarmda Fet
hi ve arkadaşı Halil, kapıdan 
ücret mukabilinde girmiycrek 
memnuiyet hilafına telörgüleri 
atlamak suretile içeri girdik· 
lerinden yakalanmışlardır. 

Umum'i eve taarruz 
Kemer' de umumi evler so· 

kağında İbrahim oğlu Ali, 
sarhoş olarak umumhaneci 
Emine'nin evine taarruz etti-
ğinden vak'aya gelen polis 
memurunun vazifesine de filen 
müdehale ve tecavüzde bulun· 
duğıindan yakalanmış ve meş· 
hud suç kanunu tatbik edil
miştir. 

Para çalmışlar 
Kömürcüler içinde lsmail 

insan oğlu Mehmed ve Ab
bas oğlu Derviş tarafından 
kahveci Abdullah oğlu Lati
fin ceketi cebinden 15 lira 

............................................. 9.llll!J 

Almanya müstemlek Jey; 
İ&temekten vazgeçmelidir 
Müstemlekeler, ne Uluslar Sosyetesine iade edi .. 

lecek ve ne de Almanya )la verilecektir 
bel bir harbde bu müstemle· Bunun için Almanya bunların 
keleri harb istinatgahı yap- iadesi hususundaki ümidini 

mamasını temin için yapılmıştır. kesmelidir.,, demektedir. 

Yarışa Çıkmışlar! 

Bir otobüs, tramvayın 
camlarını parçaladı. 

Hadise yerinden kaçan şoför, 
zabıtaca derhal yakalandı. 

Dür. akşam saat yirmide 1 sökmüştür. Şoför bugün ~ad· 
Köprü mevkiinde iki otobüsün liyeye verilecektir. 
biribirile yarışı, bir kazaya se· • 
bebiyet vermiştir. Vatman Bay Bır lıadın 
Selahiddin'in idaresinde 11 lzmir vapurunun 
numaralı tramvaY, Güzelyahya güvertesinde dofturdu •. 
doğru giderken karşından iki Dün \imanımızdan hareketle 
otobüs görünmüştür. Fazla İstanbul'a giden lzmir vapu-
yolcu alabilmek emelile her runda, bir doğum vak'ası ol· 
iki otobüsün şoförü de idare· muştur. 

}erindeki otobüsleri gayet hızlı Kızılca köyünden Mehmcd 
sürüyor ve biribirini geçmeğe klZI Fatma, lstanbul'a gitmek 

Sir Nevi[ Çember/ayn çalışıyorlardı. üzere vapura binmi~tir. Vapu· 
Paris, 8 (Radyo) - lngil- Vatman, öndeki otobüsün run güvertesine çıkan kadın, 

tere'nin sabık müstemlekat ba· gelişinden kaza vukubulacağmı birdenbire doğum sancıları 
kanı Lord Emer'i "Britanya anlamış, fren yaparak tramva- hissetmiş ve Clerhal getirtilen 
imparatorluğu ve Almanya" yı durmuştur. Fakat buna rağ- belediye ebesi tarafından do-
serlevhasile bir müstemleke men kazanın önüne geçeme· ğurtulmuştur. 
mecmuasında neşrettiği maka· miştir. Önden gelen otobüs, Fatma, bir kız çocuğu do-
lesinde escümle diyor ki: bütün şiddctile tramvayın sol ğurduğu için kıza (Bahriye) 

"Bazı neşriyat ve iddialar tarafına çarpmış, camları adı konmuştur. Kadın, Memle· 
veçhile müstcmlekelerin bize parçalamış ve tramvayı kısmen ket hastanesine kaldanlmışhr. 

parası çalınmıştır. emaneten ve muvakkaten ve· hasara uğratmıştır. Otobüsün v·ı li i 
Sarhoşluk rildiği doğru değildir. Bu müs· cllmları da parlanmıttır. Ka- 1 ayet mec 8 

Alaybey caddesinde Hasan temlekeler bir daha Uluslar zadan sonra şoför, otobüsün Vilayet meclisi, bugün saat 

h t · ·ı · k fenerlerı·n·ı so-ndu··rmu··ş, bu··tu-n 15 te vali Fazla Güleç'in reis· oğlu fınncı A med fazla sar· sosye esıne verı mıyece ve 
hoş olarak mahalle arasında bittabi Almanya'ya da iade hızile hfidise yerindenden kaç· liğinde toplanacaktır. 
nara attığından tutulmuştur. olunmıyacaktır. mıçtır. Fakat travay biletçisi, Samsun saylavı Bay 

§ Basmahane önünde Meh· Bu davada söz ve salahiyet otobüsün 411 numaralı oldu- Etem Tuncay 
mcd km Hanife sarhoş oldu· sahibi yalnız lngilterc değil· ğunu tesbit etmiştir. Az sonra Samsun saylavı Bay Etem 
ğu görülerek yakalanmıştır. dir; şarki ve cenubi Afrika bu otobüsün şoförü Bay Hüs- Tuncay, şehrimize gelmiştir. 

~ Çorak kr.pı bedava soka· devletleri bunların Almanya'ya nü yakalanmıştır. Bay Etem Tuncay, lzmir müd· 
ğında oturan Kemal oğlu Ali iadesine hiçbir veçhile müsa· Kaza esnasında tramvay ve deiumumisi Bay Asım Tun· 
sarhoş olduğu halde karısı ade etmiyeceklerdir. otobüsteki yolcular büyük he- cay'm ea,rdeşidir. 
Hafize'ye bıçak çektiğinden Böyle bir teşebbüs, lngil· yecan ve korku geçirmişlerdir. 
yakalanmışlar. tere'yi ve imparatorluğu şid· Otobüslerin fazla yolcu ala· 

§ Alsancak tren deposu detle müteessir eder. bilmek için biı ibirlerine reka-
önünde Hasan oğlu Mustafa, iptidai mndde ihtiyacına bet etmeleri ve yarışa ç.ıkma-
sarhoş olduğu halde Recainin gelince: Almanya bu manda- ları, lzmir'de bir türlü önüne 
üzeerine bıçak çektiğinden terliği bize verilen müstemle- ge;ilemiyen tehlikeli bir vazi- Bu ak•amki prograd' 
yakalanmıştır. kelerden zaten arzu ettiği ip· yet şeklini almıştır. Bu gibi r 

§ Sürmeli sokağında Mehmed tidai maddeleri bulmuş de· vak'alara nihayet vermek za- lstanbul radyosu 
oğlu Nuri, sarhoş olduğu halde ğildir.,, mam çoktan gelmiş ve geç· 12,3044 Halk türküleri, h•" 
Mehmed kızı Emine Seherin Sir Üsten Çemberlayn da miştir bile. herler, Hafif musiki, 18,30 
umumi evine taarruz ettiğin· Pari Suar gazetesinde çıkan Kaza, Köprü'de belediye plakla dans musikisi, 19,.30 
den yakalanmıştır. bir makalesinde: reisi Bay Dr. Behçet Uz'un konferans, 20 Türk musikisi, 

§ Kahramanlarda Rifat:oğlu "Alman müstemlekelerini evi önünde olmuş ve otobüs 20,30 Arapça haberler, 20,45 
Muzaffer sarhoş olarak yoldan Loid Corç değil, Cenubi Af- burada belediye tarafından Türk musikisi, 2), 15 Orkestr•ı 
geçen Rahmin kızına sarkın· rika generalı Smit almıştır. yaptırılan yaya kaldırımın ke· 22,l 5 Ajans ve borsa haber 
tılık ynptığından yakalanmıştır. Bu da, Almanya'nm müstak- nar taşlarından bir kısmını da leri, 22,30 S 'olar. 

............................................ 11111 ...... llİIİIİllm .... lllİ~S~2 .......... ~ 

Iarda Fransa aleyhine harp· Kitabı okumağa devam el· gözü ortasına müthiş bir yum· Diye bağırdı ve seri bit 
!erde kullanılmıştır. Bilhassa ti. Artık bahsin sonlarına ruk indirdi. Kont bu ani ve hareketle Kontun üzerinde" 
Gilyom d'Oranj ile 14 üncü gelmişti; tam bu sırada bitişik ~iddetli darbenin tesirile ayak· ileri fırladı, elindeki küçil~ 
Lüi arasındaki harplerde Trol· odan: ta duramadı, yere yıkıldı ve tabancayı Konta çevirdi: . 
veş kvvvetleri mühim bir rol - lmdad ... Lük, imdadl.. Lük üzerine atıldı. Lük'ün de - Kont han-etleri, dedı, 
oynamıştır.,, Feryadı duyuldu. bu sukut ile müvazenesi bo- sizi; kızınızı hançerlemek "e 

Lük: - 1 O - zuldu, ve yerde müthiş bir öldürmek üzere iken gördi.ilfl• 
- Vay ·dedi- fakat Gilyom Çifte mücadele mücadele başladı. Halbuki bu kız sizi esarette" 

d'Oranj'dan sonra 1793, 1814, Lük, yerinden fırladı, iki Lük, vaziyete hakim olmak kurtarmış, bağlarınızı çöırıı~: 
1815, 1870 ve 1914 harpleri üç adımdan sonra, sesin gel· mecburiyetinde idi, bunun tü. Vahşet ve zulmünüz t _J· 

var.. diği odada bulundu. Gördüğü için de: minimin üstündedir. Şi~' 
Biraz düşündükten sonra: vaziyet feci ve mühimdi; Kont - Bu adamı ölmiyecek şc· vaziyete gene hakim bul~11.~ 
- Fakat Arden'in bu mm· Trolveş, elinde bir hançer kilde yaralamaktan başka yorum; beni iyi dinleyı"'.; 

takası 1850 senesindenberi olduğu halde kızanın, Gizel'in çare yok. Elimin birisini kur· Eğer bana itaat etme~"'" 
Belçika'ya tabidir. Belçikalılar üzerine atılmak ve hançeri tararak kalçasmdan yaralıya· sizi burada kuduz bir . k~i 
ve kral o zamandanberi Fran· arkasına saplamak üzere idi. cağım. gibi öldürürüm. Enurle';,e, 
sa'nın dostu ve müttefikidirler. Kız da can korkusile babası· Dedi ve seri bir manevra ifa etmenizi istiyorum; ,,. 
Şu halde bu Trolveş'lann ha- nın hançerinden kurtulmak yaph. emir ve sualimden sonra ~.,,, 
reketine ne mana verilebilir? için kaçıyordu. Gizci, bayılmak üzere idi. cak beş dakika bekliyeeefi ıs 
Maamafih herşey olabilir, fa· Lük, sol elinin seri ve ha· Bu amansız mücadeleyi heye· beş dakika sonra hat•:~ 
kat bu Atilla tarihi buradan kim bir hareketi ile Gizel'i canla takip ediyordu. mevzuubahs olacal.tır. hn 
ba~ka hiçbir yerde yok mu? tehlikeli vaziyetten kurtardı Bu sırada Luk, sevinçle: çağırmıyacaksmız. Ali .. 

Dedi. ve sağ elile de Kontun iki - Buldum! - Suna oar -



-~ 'J/31931._ __________________ ANADOLU------------------- Sayla~ 
Havacılık bayramı çok parlak oldq 1 Ş A R E TL E R ! F eshane yQnl'(I 

Kartal gibi Süzülen planör, akrobasi D. D. Y. halkın ihtiyacını dokuma fabri .. 
uçuşlar yaparken halk coştu niçin düşünmedi? kaıı faaliyeti, 

~~------· ... 
~·Halktan istiyenler, tayyarelerle uçuruldu. Hava Gaziemir'e gidebilenler bin m'iiş· Gittikçe inkiı.af etli. 

bayramına 60,000 kişi iştirak etti külat ve sıkıntı gecirdiler. y:r,1aa1tış vekımdalat 
. Manisa dal)cıları .. Köylü ile komutan arasmdaki görüşme .. Kır çiçekleri 

arasmda geçen neş'eli gün - Trenlerdeki izdiham • TUrkkutu filosu Tire 
ve Ödemişte • Bugün lstanbula gidiyor - Kamp tepecikte kurulacak. 

Pazar günü Gaziemir tay· 
· yare meydanında altmış bin 
kişinin iştirak ettiği ( Hava-

" cılık bayramı ) , görülmemiş 
derecede parlak ve halkın 
yüksek alakası içinde geçti. 
Havanın güzel oluşu, havacıhk 
cıhk gününei ayn canlıhk Ve 
fevkaladelik vermiıtir. Yıl· 
nız lzmir'liler deA-il, Manisa, 
Ôdemiş, Tire, Bayındır, Kuş· 
•dası, Torbalı, Seferihisar, 
ilrlaJ ve Menemen' den bile ge• 
ne.a .h.alk ve köylü pek çoktu. 
lzmir"de muhtelif tarihlerde 
)'~alan bayramlarda hiçbir 
'Vakit bu kadar kalabalık gö
rülmemiştir. 

De~let demiryolları sekizinci 
işlebne müdürlüğünün tahrik 
ettiği hususi trenler öğleye 

kadar Gaziemir istasyonuna 
binlerce yolcu taşıdıkları gibi 
otobüs ve arabalarla giden
ler de pek çoktu. Manisa 
Dağıpor kulübü üyeleri, Halk
evi mensubları başlarında Tuğ 
komutan Albay İsmail Hakkı 
Alpan olduğu halde otobüs
lerle gelmişlerdi. Manisa Or
tamektep kız ve erkek tale· 
hesi de büyük bir kalabalık 
tekil ediyorlardı. 

Nakil vasıtalan bulamıyarak 
~aziemir' e gelememiş, fzmir' de 
ıatasyon ve durak yerlerinde 
tren ve otobüs bekliyenler de 
Çoktu. Bunların mikdarı on bin 
~dar tahmin edilmektedir. 
Kır çiçeklerinin güzel koku· 

1-ı içinde hava bayramını ya-
11Yanların yüzlerinde büyük bir 
&evinç ve neş' e okunuyordu. 
9irçok aileler, küçük çocukla
tını da getirmişler ve hazırla
dıldarı soğuk yemekleri, kır 
Çiçekleri arasında yimişlerdir. 

Merasim, sonradan tahrik 
tdii~n iki tren halkın yetiş· 
~İsi için bir saat geri hıra· 
1 lllıştır. 
Meydana giriş yerinde süel 

~Uzilc:a ve bir tayyare kıt'ası 
'2ırdı. Vali 8ay Fazlı Güleç 

"c T ~ •yyare Alay Komutanı 
v •bay Şefik gelirken muzika 
~ kıt'a tarafından merasimle 
rşılanmışlardır. 

ır. .. ! •yYarecilerimiz, gelenleri 
;'J•hyarak yerlerini gösteriyor 
~ c büyük bir nezaketle hare-
~t ediyorlardı. 

) l'u,k kuşu filosunun iki tay
J)~tsi ve G: 2 sistemindeki 
ttl "Örü meydandaydı. Tayya· 
~ trde.n biri iki kişilik, diğeri 
~ lcı~ilik ve büyüktü, tek 
)t •tlı olan bu tayyarelerin 
ı~:1nda paraşüt takımları bu· 

11Yordu. 
~ 8-.t onikide planör uçuşu 
~"-----

~"i köfesi: 
l 

tiirı .. - 10.3.937 Çarşam ha 
t~rı ul lialkevinde spor kolunun 
)~ ~ toplantısı vardır. Yeni 
lt~~~~ -~e eskiden yazılı olan 
)tdi~ uyelerin o gün saat on 

2 t Halkevine gelmeleri. 
~ .... - Bugün müze ve sergi 

"Qıtea· . 
)tclid· ının toplantısı saat on· 

ır. 

~!.;:-. ~ ann sosyal yardım 
la d •ının toplantısı saat 

•dir. 

--başladı. Türkkuşu öğretmeni 
tayyareci Bay Vecihi ile Bay 
Nevruz, iki kişilik tayyareye 
bindiler. Bu tayyareye römork 
olarak G: 2 planörü hazırlandı 
ve planöre öğretmen Bay Fe· 
rid bindi. Tayyare ile planör, 
yüz metre uzunluğunda kalın 
bir _!elle biribirine bağlandı. 

Bu vaziyette Ankara' dan 
Bursa'ya ve Bursa'dan da iz
mir' e gelen ve 2500 metre 
yüksekten dağlar aşan tayyare 
ve planorün bu uzun mesa
fede ne kadar büyük: bir dik· 
kat ve itina ile sevki lazımgel
diğini okurlanmızm tayin ede· 
bilmeleri için planörün daima, 
tayyarenin pervanesinin tesir 
sahasından yukarıda durması 
icabettiğini kaydetmek lazım
dır .. 

Bir tel iple ıayyareye bağlı 
planör, Bay Vecihi'nin idare· 
sindeki tayyarenin bir hamle
sile derhal havalandı ve al
kışlar arasında meydan üze
rinde kavisler çizerek yüksel
me2e başladı. Az sonra bü· 
tün halk susmuş, mevcudiye
tini gözlerine vermiş, tayyare 
ve planörün bu uçuşunu sey
retmekle meşguldü. Koca mey
danda altmış bin kişi sanki 
tek kalp ve gözdü, tek ses du· 
yulmıyordu. 

Planör, bin metreye yük
selince planörist tayyareye 
bağlanan teli salıverdi. Şimdi 
meydan üzerinde büyük bir 
kartal gibi süzülen planör, 
başını yukarıya dikti ve üç 
takla attı, halk coştu, alkış 

tufanı, ufuklarda akisler hıra· 
kıyor: 

- Yaşa! Sesleri ortalığı 
çınlatıyordu. Bay Ferit, pla
nörle muhtelif akrobatik ha
Teketler gösterdikten sonra 
kendisinden daha eve] mey· 
dana inmiş olan tayyareye 
biraz uzakta yere indi, halk, 
muvaffakıyetli uçuşlar yapan 
öğretmeni bağrına basmak, 
kolları üzerinde gezdirmek 
için polis ve asker kordonu
nu yarmağa çalışıyordu. Halk, 
güçlükle sukunete irca edile· 
bildi. 

Bay Ferid'in uçuşunu, Türk
kuşu öğretmenlerinden Bay 
Tevfik ve Bay Ali'nin uçuşları 
takip etti. Bay Ali, İnönü kam· 
pında planörle havada ondo· 
kuz saatlik bir rekor tesis 
eden ve tahsilini Soyyet Rus
ya' da yapan değerli bir Türk 
gencidir. 

Çok alkışlanan akrobasi 
uçuşlarından so ra gene bu 
üç değerli genç Türkkuşunun 
beş kişilik büyük tayyaresile 
ve Türkkuşu filosu komutanı 

yüzbaşı bay Zeki'nin kuman· 
dasında havalanmışlar, 600 
metre yüksekten paraşütle atıl
mışlar, halkın coşkun tezahü· 
ratı arasında muvaffakıyetle 
yere inmişlerdir. 

Paraşüsçülerimizin söyledik
lerine göre yukarıdaki hava 
cereyanı ile aşağı tabakalarda 
esen rüzgar ar ~ sında 90 dere
celik bir fark vardı. Bu yüz· 

den paraşütçülerimiz, asıl mey· 
dana inemiyerek fundalıklar 
içine inmeğe mecbur kalmış
lardır. iki otomobil, giderek 
kendilerİ"İ almıştır. 

Daha sonra halktım istiyen· 
lerin uçurulmasına başlanmış
tır. Uçmak istiyenler, binlerce 
idi. Burada filo komutanı B. 
Zeki ile bir köylü arasında 

Bursa'da geçen bir vak'ayı 
kaydetmeden geçemiyeceğiz: 
Bir köylü, B. Zeki'ye yaklaşa
rak: 

- Ben köylüyüm ve köylü 
olduğum için beni uçurmazsı
nız değil mi? Diye sormuş 

yüzbaşı B. Zeki, köylüye şu 

cevabı vermişti: 
- Ben de köylüyüm. Bu 

tayyare, senin malın ve ese· 
rindir. Gel! 

Köylü; hiç de beklemediği 
bu samimi cevap ve hareket· 
ten sonra tayyareye binerek 
uçmuştu. 

Pazar günü, uçmak istiyen
ler tehlikeyi hiç düşünmiyerek 
sür'atle dönmekte olan tayya
renin pervanesi altına sokulu
yorlar, tayyareye binmek isti· 
yorlardı. Bilhassa Bayanları
mızdan uçmağa :talip olanlar 
çoktu. Vaktin gecikmesi yü
zünden yalnız (16) kişi uçuru
labilmiştir. Bundan sonra ha· 
zırlanan salonda (100) kişilik 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Türk genci havada uçmanın 
tadını, havaya hakim olmanın 
ehemmiyetini anlamıştır. Onu, 
havacılık yolundan alıkoyacak 
hiçbir mani tasavvur ' etmi
yoruz. 

Hava bayramından dönen· 
lerin yüzlerinde geçen büyük 
günün neş' eli izleri kolayca 
okunuyordu. 

* * * 
Türkkuşu filosu, dün yüz-

başı Bay Zekinin kumandasında 
şehir üzerinde uçtuktan sonra 
Ödemiş, Tire, Bayındır ve 
Torbalı'ya gitmiş, bu kazalar 
üzerinde uçmuş ve dönmüştür. 
Halk, Türkkuşu filosunu teza· 
hüratla karşılamıştır. 

Filo, bugün yalnız Bursa
da benzin almak için inmek 
suretilc lstanbul' a gidecektir. 

Hava kahramanlarımıza ha· 
yırlı yolculuklar diler, kendi-
lerini candan uğurlarız. 

* * * 
Şehrimizde bulunan Türk· 

kuşu filosu komutanı Yüzbaşı 
Bay Zeki ile Türkkuşunun 

diğer öğretmenleri, Tepecik'te 
Alman kulesi mevkii civarın

daki tepelerde tedkiklerde 
bulunmuşlardır. Burada gerek 
poyraz, gerek inbat rüzgarla· 
rının daimi surette estiği an· 
]aşılmıştır. Türkkuşu kampı 

kurulmasına çok müsait görü· 
len bu yerde lnönü Türkkuşu 
kampının kurulduğu yere göre 
suudi ve termik daimi hava 
cereyanları vardır. lnönün'de 
ise yalnl'>: poyraz rüzgarı var· 
dır. Onı.. için bu seneki 
Türkkuşu kampının Tepecik 
civarındaki tepelerde kurula
cağı kuvvetle söyleniyor. Ted
kikat yapan Türkkuşu öğret-

' TOZ a afma ta ır 
Diğer vatandaılar lise ellerinde biletleri 
ile istasyonlarda kaldılar. Bu ne haldir? 
- Başı 1 inci salıi/ede -
1 - Çünkü havacılığımız ve 

müdafaamız, halkın fedakarlığı 
ile mütenasip bir inkişaf al· 
mıştır. Binaena]eyh, ona "işte, 
senin a\ınterinden böyle çelik· 
ler yükseliyor, böyle gençler 
ye~tiriliyor., demek, hem bir 
borç ve vazifedir, hem de on· 
dan beklenen daimi yardım 
için bir zaruret, bir faydadır. 

2 - Hava sporunun ve tay
yareciliğin yükselmesi, genç· 
lerin alakasına bağlıdır. Bina· 
enaleyh, ona da, "işte, gök· 
lerde uçacaksın. Kendini yetiş
tirecek ve vatana da en büyük 
yardımı yapacaksın" demek la
zımdır. 

Türkkuşu'nun ;hat/acılık bay· 
ramı, işte bu düşüncelere ve 
bu maksatlara istinad etmiştir. 
Türk milleti, seve seve verdiği 
paranın, kısa bir zaman sonra, 
haysiyet, namus, istiklal ve 
devletini koruyacak kuvvetler 
haline inkılap ettiğini gördükçe 
onun feragatinin sırtı yere gel
mez. Binaenaleyh, yüksek mak
satlar taşıyan böyle bir spor 
gününde, halkın tamamen ve 
rahat rahat gidip gelebilmesi 
için, bütün nakil vasıtalarının 
ona göre organize edilmesi 
lazımdı. Halbuki maalesef, 
Devlet demiryollarının lzmir
deki teş'kilatı, evelki gün bu 
işi tanzim değil, bilakis ber
bat etti. Gaziemir'e kadar gi
debilen vatandaş, bir taraftan 
kendini bahtiyar saymakla be· 
raber yorgunluk, ter ve ıztırap 
içinde kaldı ve kendisini an
cak hava hareketlerinin neş' esi 
ve zevki ile avutmağa çalıştı. 

20 kişilik bir vagonda elli 
yolcu vardı. Tasavvur edilmez 
bir izdiham, istasyonları, gişe 
önlerini sarmıştı. Vatandaşlar, 

adeta balık istifi olmuşlardı. 

Lokomotiflerin, vagonların ki
fayetsizliği meydanda durur· 
ken, ne diğer hattan, lokomo· 
tif ve vagon getirtilmek ci· 
betine gidildi, ne de gişeleri 

kapayıp bilet vermemek dü· 
şünüldü. Saat onu biraz geçe 
kalkan tren, Alsancak istas· 

menleri, tedkikat neticesini 
raporla alakadarlara bildire· 
ceklerdir. Türkkuşu kampına 

çok müsaid olan bu yerde 
tayyare ve planörlerin hava· 
lanıp inmesine mahsus bir 
saha yoktur. Bu saha da te· 
min edilecektir. 

Devlet hava yolları umum 
müdürlüğünün Almanya'ya ıs· 
marladığı büyük posta ve 
yolcu tayyareleri yakında An· 
kara' da tesellüm edilecektir. 
Bu tayyarelerden dört tanesi 
25 Haziran'da lzmir'e gelecek 
ve Türkkuşu öğretmenlerini de 
getirecektir. O ·vakit lzmir 
Türk hava kurumunun teşeb· 
' üsile İzmir' de ikinci bir (Ha
vacılık günü) yaşıyacağız. Bü
tün halkın kolaylıkla iştirakini 
temin için 25 Haziran'da ha· 
vacılık günü Halkapınar mey· 
danında yapılacak ve o gün 
Türkkuşu üyesinden otuz kişi 

bu tayyarelerden paraşütle at· 
lıyacaktır. 

yonundan az ötede durdu. 
Çünkü vagonları çekemiyordu. 
Burada zabıta kuvvetinin de 
mevcudiyetine dayanılarak yol· 
cuJardan bir kısmı indirildi .. 

Halka Alsancak istasyonun
da gişede mütemadiyen bilet 
veriliyordu. Bir tren da\ıa gel· 
di. Fakat Kemer istasyonun· 
dan yolcu aldığı için Alsan· 
cak istasyonundakilere gene 
yer kalmadı. Gişenin önünde 
feryadlar yükseliyordu: 

- Mademki yer yoktur ve 
bizi nakledemiyeceksiniz niçin 
bilet kesiyorsunuz?.. Alın bi
leti, verin paramml 

- Yapamayız, böyle bir: 
salahiyetimiz yoktur. 

- Ya ne olacak? 
- işletme müdürlüğüne ba~ 

vurmak lazım .. 
Münakaşa gittikçe ;tıyordu. 

Bir ses duyuldu: 
- Ne bağrışıyorsunuz, bu

rası yabancı bir şirket mües
sesesi değildir? 

- Bu da ne demek? Bu
nu ne maksatla söylüyorsunuz? 
Burada memleketin birçok 
münevver evladı vardır, kapı· 
sını çaldığı müessesenin ne 
olduğunu sizden iyi bilir? 

Gerek Kemer istasyonun· 
dan, gerekse Alsancak istas
yonundan, bilet alanlarla bi-
let alamıyan, kadınlı, erkekli 
binlerce kişi böyle bir vazi· 
yetle karşılaşmaktan mütevel· 
lid, derin bir teessür içinde 
ayrıldı. Biz de hadisenin biz· 
zat şahidi olduk ve bizim ce-
bimizde de, biletlerimiz vardır. 
Yani, gerisin geriye dönen 
vatandaşlar arasında biz de 
varız!.. 

Şu intizamsızlığı, Nafıa Ve
kilimiz Bay Ali Çetinkaya'nın 
bizzat görmesini çok isterdik. 

Halkın maruz kaldığı müş· 
külat, zahmet ve akıbet, ha
kikaten insanı çileden çikart· 
mağa kafi idi. Vatandaşları 
havacılığa alıştırmak ve bu 
yüksek, milli ve vatani işte 
halkın manevi iştirak ve sev
gi sini artırmak gibi bir mak· 
sat, lzmir' deki Devlet demir· 
yolları memurlarının kavrayış· 
sızlıkları, beceriksizlikleri yü· 
zünden belki yarıyanya akim 
kaldı. Devlet, bu işte bu ka
dar masraf yapıyor. Halk, 
keza, herşeyi vermiştir ve ver
mektedir. Çoluk çocuğu ile 
de sahaya gitmeğe • hazırlan

mıştır. Bu şartlar altındaki bir 
işe hiç şüphesiz ona göre bir 
ehemmiyet vermek lazımdı. 
Hatta ve hatta, böyle bir yere 
halk bedava bile götürülse 
yeri idi. Nerde kaldı ki, halk 
yollara döküldü, halk elinde 
bileti ile istasyonlarda kaldı, 
halk biletinin parasını da ala
bilmek için şu veya bu mü
dürlüğe baş vurmak külfetine 
düşürüldü . Bu alakanın balta· 
]anması değil, beslenmesi, teş

vik ve teşci edilmesi lazım 
iken vaziyet, idaresizlik yüzün· 
den maalesef tamamen tersine 
oldu. 

Bu hadiseyi teessür ve te· 
essüfle kaydetmek suretile 
vazifemizi yaptığımıza kaniiz. 

ANADOLU 

Sermayenin en mühim kı•' 

mı Sümerbanka aid olan Fe~ .. 
hane yünlü dokuma fabrikas\ 
1936 yılını çok müsaid bir 
vaziyette bitirmiş ve bu yıl 

zarfında, geçen senelere naza. 
ran çalışmalarında kuvvetli 
bir inkişaf kaydetmiştir, Fab. 
rikalarının bütün imalatında 

geçen seneye nazaran göze 
çarpan yükseliş bunun bariz 
delilidir. 

Fabrika 936 nın ilk 11 ayı zar· 
fında geçen yılın ayni devresine 
nazaran % 18 noksan olarak 
571 ,066 kilo yerli yapağı sa· 
tın almış fakat kamgarn mü· 
bayaası bu esnada % 228 ar· 
tışla 72.116 kilodan 236,725 
kiloya yükselmiştir. Bu da, 
kamgarnla dokunan iyi kalite, 
mallara piyasada günden gü· 
ne rağbetin artmakta olduğu· 
nu ifade eder. Bursa' da kurul· 
makta olan Merinos yün iplik 
fabrikası çalışmıya başladığı 

zaman, Feshane'nin şimdi ha· 
riçtt:n getirmek zorunda kal· 
dığı kamgarn ipliği o zaman 
Sümerbankın bu yeni fabrika· 
smdan temin edilecek ve ha· 
rice giden mühim bir para 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

F eshane fabrikasının yerli 
yap"ğıdan imal ettiği iplik 
miktarı 1936 nın ilk 11 ayın· 
da, geçen yılın ayni devresine 
nazaran % 11 bir yükselişle 

800,000 kiloya çıkmıştır. Bu 
müddet zarfında fabrika ipli· 
ğinden kumaş imali °'<> 2 ar· 
tışla 548,448 metreye, Avrupa 
ipliğinden kumaş imali ise % 
37 arttşla 205,661 metreye 
yükselmiştir. Bu onbir ay zar· 
fında fabrika 90,424 liralık 
battaniye yapmıştır ki geçen 
sene ayni müddet zarfındaki 
imalattan qo 215 bir fazlalık 
vardır. Ayrıca fabrika 86,548 
liralık kilim de imal etmiştir. 

Bu suretle onbir aylık umum 
imalat yekunu 1,870,213 lira-
yı bulmuştur. Geçen seneye 
nazaran bu rakam % 24 nis· 
betinde fazladır. Bu imalat 
kesafetini temin için fabrika· 
da vasati olarak binden fazla 
işçi çalışmıştır. 

Tetkik ettiğimiz 1936 mn 
ilk onbir ayı zarfında fabrika· 
nın umum satışları geçen se· 
nenin ayni devresine nazarım 
% 0,66 nisbctinde bir arlı~ 
arzetmektedir. Fakat doğru· 

· dan doğruya piyasaya yapılan 
satışlarda bu artış nisbeti % 40 

50 dir ki, asıl sevinilecek rakam 
budur. Çünkü fabrikanın piya· 
sada gitgide kendine doha 
mühim bir itibar temin ettiği· 
ne delalet etmektedir. Bu rağ
bet fazlasının tabii bir neti· 
cesi olarak fabrikanın piyasa 
için hazırlanmış stoklarında 
geçen seneye nazaran vasati 
~o 40 nisbetinde bir azalış 
kaydedilmiştir. 

Feshane fabrikası, milli en
düstrimiz içinde kendine temin 
etmiş olduğu şerefli mevkii 
hf"rgün biraz daha ~takviye 
edecek bir muvaffakıyetle ça· 
lışmasına devam etmektedir. 



me müsabakaları başlıyacak ve 
heriki takımımız en kuvvetli 
kadrolarile karşılaşacaktır. 

Güreşler 

Bu müsabakadan evci ku· 
lüp güreşçileri arasında yapıl· 
ması mukarrer olan seçme 
müsabakaları yapıldı ve çok 
heye.canlı geçti. 

56 Kiloda: Muhtelif kulüp· 
lere mensup 6 güreşçi karşı· 
laştı. Seçmelerde Göztepe' den 
Mustafa mağlup, Altay' dan 
Muzzafer ve Hüeyin, Göztepe· 
den Narin birer mağlubiyetle 
finale kaldılar. 

61 Kiloda: 6 :güreşçi karşı· 
laşdı. Altay' dan Osman ve 
Fikret, Demirspor'dan Fatih 
ve Ali rakiplerini yendiler ve 
finale kaldılar. 

66 Kiloda: 3 güreşçi kar
şılaştı. Bunlardan Demirpor
dan İbrahim Tahsin finale 
kaldı. 

72 Kiloda: 6 gür~çi kar· 
şı1 aşdı. Bunlardan Altay'lı Ne· 
cati Demirspor'lu Torak ve 
Mustafa finale kaldılar. 

79 Kiloda: Ancak Altay' da 
İsmail Demirsor' dan Abdiir· 
razak güreştiler ve güreşi Al· 
tay' dan lsmail rakibini tuşla 
mağiiip ederek kazandı. 

87 kiloda: Altay'dan Zeynel 
Demirspor'dan Hasan'a tuşla 
mağlup olarak müsabakayı 
kaybetti. 

Önümüzdeki haftada milli 
küme müsabakasından evvel 
finale kalan güreşçiler karşı· 
!aşacaklardır. Giireş aıanı 
Bay Safi mezuncn Urla· 
dan gelmiş ve müsabakaların 
idtsresine nezaret l'tmiştir. 

En iyi damızlıklardan aşılanmış ıneyva fidanları (15-1 O) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidnnlnr (5) kuru~lan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktırde ayrıca 
0 o 10 tenzilat yapılacaktır. İstiycnlcrin lzmir' de Başdu
rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva sntış kooperati· 

fine müracaatları. 

- .....,..._ . ._...__ 

Manisa daimi encümeninden: 
1 - Yeni yapılmakta olan memleket hastanesi rontken, 

yeni lavabolar ve poliklinik dairesinin tadilatı sari 
koğuş ve karo ve fayans vesair inşaatı 9981 lira 'l9 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden açık eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid keşif evrakı parasız olarak nafıa müdür· 

3 
lüğünden alınabilir. 
Eksiltme 25/3/937 perşembe günü saat 11 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 748 lira 60 kuruştur. r# 

lzmir harici askeri satın alma ilanlar~ 
Burnava tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Burnavadaki topçu alayı hayvanlarının ihtiyacı olaJJ 

3 Nolı 20000 adet mıh pazarlık suretile satın ab· 
nacaktır. 

2 - Pazarlığı 11/3/937 perşembe günü saat 10 da '!'' 

3 

4 
5 

pılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 40 lira olup muva :kat temin'tı 
3 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
ı ~ steklilerin muayyen vaktindP- Burnava' daki askeei 
tın alma komisyonuna gelmeleri 670 ,,,,,,,,/ 

Burnava tümen satın alma komisyonundan: 1 
1 - Gaziemir' de inşa edilecek olan hangarın 6 mart 93. 

cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile y•P'. 
lan münakasasında talip çıkmadığından pazarlık sd 
retilc münakasası yapılacaktır. d• 

2 - ilk pazarlığı 10 mart 937 çarşamba )(Ünü saat 10 
yapılacaktır. İ' 

3 - Umum tahmin tutarı 35000 lira olup muvakkat telli 
natı 2625 liradır. · ~ ,,. 

4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki asker• 
tın alma komisyonuna gelmeleri 681 _/ 

lzmir Komutanlığı ilanları _/ 
f zmir mustahkem mevki satın alma komisyonundan: tt' 
1 - Beher merresine biçilen ederi 8 lira olan 7000 JPeoıı· 

2 
3 
4 

5 

kurşini kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmete k 
muştur. 

ihalesi 26 mart 937 cuma günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 4050 liradır. if' 
Şartnamesi 280 kuruşa M. M. V. satın alma k0111 

yonundan alınır. I~ 
Eksiltmeğc gireceklerin ticaret odasında kayıtlı 0 e' 
!arı şart olmakla beraber 2490 sayıla kanunun 2 5~~ üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıl~ ,,e ;_ 
!arla birlikte teminat ve teklif mektuhlarını ıhale ,1.,,. 
tinden en geç bir saat evvel M. M. V. satı: 66!/ 
komisyonuna vermeleri. 9 14 19 24 ~ 

lzmir nıustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
5
ett' 

1 idareleri lstanbul levazım amirliğine bağla müe55egu"il 
için (25) ton zeytinyağı 25 mart 937 perşembe ,,11dl 

• · orı .. saat 15 te lstanbul tophane satın alma kom1sY 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. ( 1 31ıl 

2 - Tahmin bedeli (17500) lira olup ilk teminatı 

3 

4 

lira (50) kuruştur. ortJ,,. 
Şartnamesi tophane satın af ma komisyonunda g 
bilir. rt el: 
lst,..klilerin ticard odasında kayıtlı olmaları .. ~Ü "''d, 
makta beraber 2190 sayılı kanunun 2 ve 3 un birli~, 
dclerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikala~laciell ,~q 
reminat ve teklif rncktublarını ihale saatın 

23 
"1' 

saat evvel komisyona vermeleri 9 14 19 



~9~m---------------------~~ow ~b7~ lzmir Sicilli fih menfaat mülahaza adilen Bu mukavelename suretinin lzmı·r lthalaA t Gu·· mru··g"" u·· Mu·· du··rıu·· g"" u·· nden.· 
ahvalde şürekanın ittifakı ara· dairede saklı 1898 genel sa-

ticaret memur siyle başka çeşit mallar üze- yılı aslına uygun olduğu tas- Tesbit Kapların 
rine de ticaret edebilecektir. dik kılındı. 1937 senesi Şubat No. Adet Nevi Markası 

luğundan: M. 7. - Şerikler araların· ayının yirmi altıncı Cuma 612 1 Çuval P M 
[ Hulusi Zeral ve ortakları da yapılan tetkik ve hesap gunu. 26 Şubat 1937 562 2 Balya L R A 

neticesinde müddeti biten T. C. lzmir ikinci noteri 571 1 Sandık C P C 

No. 
1 

1·2 
o 

Sıkleti Kıymeti 
Ki. gr. Lira 
67 700 50 

188 500 36 
18 .54 

Cinsi 

Kına 
Adi boş fişe 
fotin lastiki 

Deri Türk koll
1
ektif şirketi ] şirketlerinin matlubat ve zim· M. Emin Erener resmi F B 

ticaret unvanile zmir'de Büyük G J B A/BR mematı ile mevcut nukut, es- resmi mühür ve namına 671 1 Sandık 
Arap hanında 5 numarada her 

2 11 50 Alkolsuz esans n ham, emval ve demirbaş eş· imzası okunamadı 712 4 Sandık M J T 
türlü ham ve işlenmiş deri ve k l . kd" K h 715/16 2 Sandık L K/V B 

838/41 596 
949/50 296 

150 Demir perçin çivisi 
290 Pamuk mensucat yanın ıymet erı ta ır ve 80 uruş arç pulu 

palamut ticaretini yapan işbu bilıttifak kabul olunarak Ha- 40 k T l 
şirketin ticaret unvanı ve şir· uruş ayyare pu u 
ket mukavelenamesi ticaret ka· lilin nakdi ve ayni sermayesi 30 kuruş Damga pulu 

10,500 onbin beşyüz, Hulusi- f 
nunu hükümlerine göre sicilin zmir Ahkamı Şahsiye Sulh 

sinin 9000 dokuz bin, ve 
1935 numarasına kayt ve tes· Hukuk Mahkemesinden: 

·ı d"ld"ği "l" l Rüstemin 5,500 b~şbin beşyüz Hakkı karısı ve Mustafa 
cı e ı ı ı an a unur. 

1: Mukavele liraki işbu şirketin sermayesi kızı Ölü Naimenin emlak ve 

ızml·r Sı"c"ıllı" Tı"caret n1en1urluğu ceman 25;000 yirmibeş bin E B k · t kl" J Türk lirasıdır. ytam an asına ıpo e ı o an 
resmi mührü Karşıyaka' da Osman zade ma· 

ve F. Tenik imzası M. 8· - Şeriklerden Hu· halJesinde lsmetpaşa sokagvın-
lusinin kar ve zarardaki his-Bugün bin dokuz yüz otm: da 9 sayılı ev ile lzmirde Pa· 

yedi yılı Şubat ayının yirmi sesi % 37 yüzde otuz yedi, saport karşısında maltızlar ma-
altıncı Cuma günüdür. Halil in % 33 yüzde otuz üç, hallesinde sisli sokağında 1 

Türkiye Cumurluğu yasala· ve Rüstem in % 30 yüzde sayıh ev açık artırma iJe mü-
otuzdur. d k 1 t K rına dayanan ve örneği tas· zaye eye çı arı mış ır. arşı· 

dikli aşağıdaki mühür ve im· M. 9. - Şirketin müdürü yakadaki ev altlı ve üstlü ol-
zasını kullanan iz.mir İkinci umuru şürekadan Hulusi Ze- mak üzere 6 oda iki mutfak, 
Noteri Mehmed Emin Erener, raldır. ihtisasına binaen alım kiler taşlık salon ahır dam yel 

ve satım işleri mur.ıaileyhin dolaplı kuyusu. elektrik. hava 
vekili Raif Giray Bahçeliler 
hanındaki daı"rcmde ve 

1 
... 

1
.min emrü nezareti ile yapılacak gazı ve yamanlar suyu ve ge-

.. b d b k · k k niş bahçesi vardır. Kıymeti 
başında iken saat on bitde ve un an aş a şır et a· 
yanıma gelen, adı ve sanı iz· sasını da kullanarak tediyat ve muhıımminesi altı bin yüz alt-

mı.r'de fkı"ncı· Karatac;: Şehı"t makbuzat mumaileyh tarafın· mış liradır. fzmirdeki ev ise 
y altlı ve üstlü 6 oda iki mut-

Nusret Sokağında 20 No. lu dan icra edilecektir. Diğer f k b l l d a • ir ki er ve taş ığı var ır. 

evde Oturan Ahmed Mumcu şerikler de mevzuu şirketle B l d' · · l"k tt•v· 3 e e ıye ıstım a e ıgı met· 
V G .. t H t dd . d iştigal ve icap ettikçe müstc- roroyu aldıktan sonra kıymetı" e oz epe a ay ca esın e 
401 No. lu evde oturan ~eh- mirren bu işleri ifa ile mükel- muhamminesi bin liradır. Bu 

leftirler. k b d med Güventürk adlı şahitlerle i i evin irinci müzaye c günü 
beJli olan lzmir'de Karşıya- M. lO - Şirketin devamı 9 Nisan 937 yedi cuma saat 
ka'nın Nuhbey sokağında 20 müddetince hiçbir şerik şir- 15 te başlıyacaktır. Müzayede-
No. lu evde oturan Nuri oğlu ketten ayrılamaz. Kanuni ve iştirak edecek olanlar kıymeti 
Hulusi Zeral ve ayni evde mücbir esbap bulunmadan şir· muhamminelerin yüzde yedi 

ketten ayrılan şerik şeriklik buçuk nisbetinde peşin vere
oturan Hüseyin oğlu Halil Ber- h kk . d k . k k ceklerdir. Belediye rüsum ve 
kit ve lzmir'de Çiçek mahal- hak ındı zayfı e ere şır edttde i teJlaliye alana ait olacaktır. 
lesi Türbe sokaıt.ında 18 nu- u un an eragat etmiş a o· 

0 lunur. Kıymeti muhamminenin yüzde 
maralı evde oturan lbrahim yetmiş beşini bulmadı1r-ı tak-M. 11 - Hastalık, askerlik lS 
oğlu Rüstem Berkit baştan d" d f 1 t h kk ~ibi arızı sebeplerle şirketten ır e en az a ar ıranın a ı 
aşağı tarafımdan yazılmak üze· baki kalmak üzere 15 gün muvakkaten ayrılan şerikin 
re anlatacakları gibi bir mu· hakları mahfuz ve kendisi filen sonra kat'i ihalesi yapılacaktır. 
kavelenama yapmaklığımı iste· ikinci müzayede ve ihale günü 
diler yasanın aradığı ğibi ken· şirkette mevcud imiş gibi me- de 26 Nisan 937 Pazartesi 
dl.lerı"nı· ve şah"ıtlerı"nı' ergı"n ve nafii şirketten müstefit bulu· günü saat 11 de yapılacaktır. 
1 nacaktır. Vefat vukuu takdi· f f 

0 gun gördüm. isteklerinin ne stekli olanlar zmir Ahkamı 
oldug" unu sordum. rinde müteveffanın veresesi ilk Ş h . lh h k k hk a sıyc su u u ma eme· 

Benim ve şahitlerin yanında senei hesabiye sonunda ya sine müracaat etmeleri ilan 
Söz aldılar ve dediler ki: şirketin tasfiyesi veya halefi· olunur. H,lş.1167 

Atideki şartlar dairesinde yet tarikile mukavelenin de-
akti mukavele eylediklerini be- vamı karalaştırılacaktır. 
Yan ve ikrar etmişlerdir şöyleki: M. 12 - Her senenin safi 

M. 1. -f zmir f kinci Noter- karısermayei şirkete ilave edi-
litinden resen yazılan 1/11/927 lecek ve hitamı şirkette veya
ta 'h hut ölüm sebebile · yapılacak 
1 

rı ve 17902 numaralı ara· 
iltında münakıt şirket muka- tasfiyede hisseler nisbetinde 
~tl taksim ve tevzi olunacaktır. esinin müddeti hitam bul-
llıasına ve şirket unvanı ile Bu mukaveleye dahil bulun-
~cvzu ve sermayesine.le tadilat mıyan hususatın temini Hasını 
1Ct d 1 b l b" gfütermek üzere ortaklar ara-a e i miş u unmasına rna· 
en sında hususi bir nizamname 
CJ('.; müddeti biten " ZERAL tanzim edilmesi ittifakla karar· 
~A. LU HULÜSI ve ŞORE- laştırılmıştır. 
l Si . DERi TÜRK KOL-
c~l<TIF ŞiRKETi " nin bil· M. 13 - Her sene Kanun 
i ~fl'ıle matlubat ve zimamatı evvelinin sonunda o seneye 
t4hu Yeni şirket tarafından de- aid bilançosu yapılacaktır. 
91J
3 

le edilmek ~artile 26 Şu bat M. 14 - Şürt!ka arasındaki 
g I tarihinden itibaren beş münasebattan mütehaddis ihti· 
:~e müddetle akti şirket edil· laflar işbu mukavele ahkamına 
'<IJŞtir. tevfikan hallolunur. Mukavele 

~c ~· 2. - Teşkil edilen bu sarahat bulunmadığı halde ara· 
dah'·ışirkete başka bir şirket larında ekseriyetle verilecek 

1 değildir. karar dairesinde ve bu da 
~0~· 3. - Şirketin nev'i: mümkün olmadığı takdirde 
l~.ektif ve merkezi ticareti, ekseriyetle ittihaz olunacak ha-

ırdir. kemler marifetile halli masla-
' M A ş· k · hat olunacaktır. 'i-f t,j -ı. - ır etın unvanı: 
~~ LUsl ZERAL ve OR~ Şirketin tasfiyesi de kıyasen 
lt~ARI DERi TÜRK KOL bu veçhile yapılacak ve müm· 
~~· 

1 
tF ŞİRKETİ,, olup mer· kün olmıyan ahvalde ticaret 

~ ~ıl\~ Zmirde Büyük Arap ha· kanunu hükiimleri tatbik edile-
~ ~ a S numaralı dairededir. cektir. 

~._.a· S. - Ht:r şerik şirket Taraflar başka bir diyecek-
l~bb:nı kullanarak şirketi leri şlmadığını beyan ve ikrar 

t' b~ttü ~~ altına koyabilecek etmelerile bu mukavelename 
'4U11f t u akıt ve müameleleri resen tanzim, okunarak tefhim, 

1• tııe~ueriden ımza ve ıcraya münderecat ve mazmununun 
6' ~ lldur. talep ve ikrarı vakıa mutaba-

}ıtk · 6· - Şirketin mevzuu: katı tasdik olunduktan sonra 
tt b·ı· ~ıtı· 1 umum ham ve iş· zırı imza ve tahtim kılındı. 
ış d . 

ti İle .erı ve palamut tica- Genel sayı Özel sayı 
ıştiğal eder. Maama- 1898 2/173 

Satılık 
Mobilya .. 
Varipati mobilyaları satı

lıktır. Arzu edenler 

Burnova istasyon 
caddesinde 55 

N o. ya müracaat. 
• 

Akhisar kayma-
kamlığından: 

Akhisar kazasının kır ve 
köy bekçilerine yüz ila yüzeHi 
kat elbise münakasaya kon· 
muştur. 

ihale 16 mart 937 sah gü
nü saat 15 te Akhisar kay
makamlığında komisyonu mah-
susu müvacehesinde yapılacak 
tır. Talip olanların şartnameyi 
jandarma ve muhasebei husu
siyede görmeleri ilan olunur. 

İzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

İzmirde Selimiye mahalJe
sinde Halil Rifat paşa cad· 
desinde 53 No. lı evde oturan 
Hüseyin kızı ve Ahmet Nazif 
karısı Eminenin çekmekte ol
duğu akıl hastalığından dolayı 
vasiliğe muhtaç bulunduğu 
mahkemece tahakkuk etmiş 

olmasına binaen Türk medeni 
kanununun 355 ve 359 ncu 
maddelerine tevfikan hacrine 
ve kendisine vasi olarak ko· 
cası ayni evde oturan Ahmet 
Nazif Altınobanın tayinine 
22· 12-936 tarihinde karar ve
rildiği ilan olunur. 

504 
31 

1 
57 

718 

67 

66 

58 
64 
72 

751 

548 
445 

1 
10 
1 
4 
2 

1 

1 

2 
2 
5 
6 

1 
1 

Sandık s 
Sandık R A W 
Paket 
Sandık OR 
Sandık AC 

Balya BCT 

Sandık E R R 
MJB 

,. L M W 
,. J E M/AD 
,, S D/A H T 

" J B F J 

E 8 No. 

" MS 

104764 3 500 
11-20 465 

14 900 
1·4 71 740 
1-2 175 

3 291 adet 

956 113 500 

3775·76 213 
10·11 275 800 

3283·84 1324 
1044-1056 420 
1048-1339 
1054-1058 

42 
8515 26 500 

9 500 
4622 640 

50 Ültra Viyole lambası ~ 
.ı:ı. 

100 Elma şarabı ' ~ • 
50 Yün ince mensucat 

\O 
VJ 

90 Komple radyo makinesi 
-...:ı 

o(") 

100 Kağıt üzerine yapışık almin· °' ... 
o(/t 

yom varak l» 
3 

100 Keçe taslak şapka a-• 
100 Pamuk mensucat 

~ 

40 Porselen elektrik sigortası "' 
309 Pamuk mensucat w 

1195 Pamuk mensucat \O w 
50 Boyalı demir soba °' n 

c 
8 
Si) 

100 Radyo 12 a 
oq 
c: 

50 İpekli pamuklu mensucat 
::s 
c: 

5 Pamuk mensucat -2969 
Xukarıd~ yazılı eşya 23:-24-.26-3-937 günlerine rastlıran günde saat 14 de aç1k arttırma 

suretıle dahıle ve satılmadıgı taktırde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere satı· 
lacağından işine gelenlerin İthalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunnr. 620 

lızmir b~lediyesinden Tashih 
1 - Beher metro murab· 

baı üç yüz kuruştan bin yedi 
yüz yetmiş üç lira bedeli mu
hammenele 61 sayılı adanın 
beş yüz doksan bir metro mu
rabbaındaki 17 sayılı arsanın 
satışı başkatiplipteki şartna· 
me veçhile 23/3/937 Salı gü
nü saat on aitıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. İşti· 
rak için yüz otuz üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
cümene gelinir. 

2 - Bher metro murab
baı iki yüz elli kuruştan iki 

bin yüz altmış lira bedeli mu· 
hammenle 61 sayılı adanın 

sekiz yüz altmış dört met;;
murabbaındaki 19 ve 20 sayılı 
arsalarının satışı başkatiplik
teki şartname veçhile 23/3/937 
Sah günü saaat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cek!ir. iştirak için yüz altmış 
iki Jiralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ~e 
saatte encümene gelinir. 

3 - Beher metro murab
baı iki yüz elli kuruştan iki 
bin doksan bir lira otuz yedi 
kuruş bedeli muhammenle 62 
sayılı adanın sekiz yüz otuz 
altı metro murabbaı ve eJli beş 

desimetre murabbaındaki 18 
ve 19 sayılı arsalarının satışı 

23/3/937 Salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz elli 
yedi liralık muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - Beher metro murabbaı 
iki yüz elli kuruştan bin yüz. 
yirmi lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın dört yüz kırk 
sekiz metre murabbaındaki 
32 sayılı arsanın satışı baş 
katiptikteki şartname veçhile 
23/3/937 Salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için seksen 
dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

5 9 12 ı7 634 

Gazetemizin 6 mart 937 tarih ve 7159 sayılı nüshası 6 ıncı 
sahifesi 5 ve 6 ıncı sütunlarında (neşredilen Devlet Demiryol
ları 7 inci işletme müfettişliği balast Hanının 17 inci satırın· 
daki (bu her) kelimesi (beher) 20 inci satırındaki (gelen) keli
mesi (genel) 27 inci satırındaki (kanun) kelimesi [(kanuna) 37 
inci satırındaki (şehir) kelimesi (Akşehir) dir. Tertip hatası 
olarak yanlış çıkan işbu kelimeleri düzeltiriz.. 

Devlet demiryolları Afyon 
7 inci işletme müdürlüğünden: 

1 - Aşağıdaki cetvelde gösterilen 2 gurup balast evvelce 
ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmışsa da (1) 
no. lı guraba zuhur eden talibin verdiği fiyat haddi 
layikinde görülmediğinden ve (2) no. lı gurubada talip 
zuhur etmediğinden işbu guruplar 2490 sayılı kanu· 
nun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf 
usulile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast 
alınacak yerler ve buralardan alınacak miktarlarile 
muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktar
ları ve teslimat müddetleri aşağıdaki cetvelde göstc· 
rilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile iki guru· 
ba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale olunacağından 
beher gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme: devlet demiryolları mukavelenamesi, kapalı 
zarf usulile balast eksiltme şartnamesi ve bayındırlık 
işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istek· 
liler bunları Afyon 7 inci işletme müdürlüğünde görüp 
öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler ve izahat iste
yebilirler. 

5 - Eksiltme 19·3·937 tarihine tesadüf eden cuma günü 
afyon şehir istasyonunda 7 inci işletme binasındaki 
komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler 2490 
sayılı kanuna ve 4 üncü maddedeki şeraite tevfikan 
hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını 
havi zarflarını mezkiir tarihte saat 15 e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. ~-----=-------;:;;... ________ __:;...._ _________________ ___ 

Muham· Mu-
Ocak ve Balast men vakkat Tes· 

Gurup Bulundu· toplanma mik- Bedel teminat lim Balastın 
No. ğu hat yerleri tarı Lira Lira müddeti cinsi 

KLM. m. 3 ay 

1 Afyon 2'27 + 900 3000 3900 292,5 6 ocak kırma 
Akşehir balast. 

2 lzmir 223-282 8000 8000 600 
Afyon 

8 Toplama ve 
kırma balast 

6 9 12 16 638 

Bmlak ve eytam bankasından 
Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 

C.107 izmir natır zade mahallesi müftü 11 
Birinci çıkmaz1. "Ada 119 parsel 2" 

Depozitosu 
Ev 200 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkul peŞin veya taksitle tak· 
sitler % 9 1/2 faize tabi olmak kaydile 13/3/937 cumartesi 
günü saat onda pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

istekli olanlann yevmi mezkiirde yukarıda yazılı depozitoyu 
gişelerimize yartırarak satışa iştirakleri ve yanlarında birer fo. 
toğraf getirmeleri ilan olunur. 9 10 11 680 
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o/o 40 = Vapur Acentası A. e 1 ay = 

ROYAL NEERLANDAIS Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları = 
KUMPANYASI ktısad etmek istiyen· _ 

SiS "HERCULES,, vapuru Ier, ışığı bol, ömrü Birinci Sınıf Mutahassısı = 
15 marta doğru bekleniyor, uzun ve sarfiyatı az (Verem ve saire) 
yükünü tahliyeden sonra BUR olan : 
GAS VARNA ve KÖSTEN- M JI 
CE limanlarına hareket edecek eta Um 

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

SVENSKA ORIENT 
LlNIEN KUMPANYASI 
SiS "ISA,, vapuru 15 mart

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

M/S "AASNE,, motörü 30 
marta doğru bekleniyor. Yü-
künü tahliyeden sonra ROT-

TERDAM, HAMBURG, ve 
SKANDINAVIA limanlarına 
yüklecektir. ---SERViCE MARITIME RO-

UMAIN KUMPANYASI 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

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

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

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

Telefon: 414214221/2663 

W. F. H. VA -
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN
TE LINİE. GmbH 

HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru li

manımızdadır. HAMBURG 
ve ANVERS'ten yük tahliye 
etmektedir. ---AMERICAN EXPORT Ll· 

NES 
Thc EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
NEW-YORK 

"EXMOUTH,, vapuru 19 
marta doğru bekleniyor. NEW· 
YORK için yük alacaktır. 

PIRE AKTARMASI SEY
Ri SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 12 
martta PiRE' den BOSTON 
ve NEW-YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDA11 vapuru 
26 martta PIRE'den NEW-
YORK ve BOSTON'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 9 
nisanda BOSTON ve NEW
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 

PiRE - MDW-YORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUGAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda KÖSTENCE, SULl-
NA, GALATZ ve GALATZ 
aktarması DUNA limanları 
için yük alacaktır. 

ClE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME BU

DAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 mart

BEOGRAD, NIVISAD, BU
i VA 

Olivire ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"EGYPTIAN,, mart ibtida

sında LIVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gdip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER~ 
POOL ve GLASKOV için 
yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 
martta LONDRA1 HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 

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

ViY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---DEN NORSKE MIDEL-

HA VSLINJE OSLO • 
"SARDINIA,, vapuru 20 

martta PİRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA DIYEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
martta BURGAZ, VARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LA TZ, ve IBRAILE yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi- J 

lemez. Telefon No. 2007 2008 

uruf 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

• 
HELLENIC LIMES LTD. 
"GRIGORİOS,, vapuru 14 

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

"GERMANIA,, vapuru 29 
31 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO lNC. 

NEV-YORK 
"BRETGNE,, vapuru mar

tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

'' Lambalarını heryer<le 
aramalıdırlar. 

... 11111 ... llllllDlftmall~Cz.!113~1 

Acele satılık 
değirmen 

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

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

" • ~1-;--&L. ( , ... 1 ~ ':ı .. ·- •• '• • • y •• .. 
..... ,,.. ••• ~ <• ·.,ı. 

, •• ,. ..... ,~ .. \,t •• 

OTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kaymakam 

Nihad bey caddesi No. 20 

a•ıım:ıı-ıııaı:!::!E.'.ii~a _, __ ,v 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

hakkında bir taahhüde girişi- Dr. Demir Ali 
lemez. 

ğ .. den: 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye 

muktedir bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 
937 sonuna kadar Umum müdürlüğe• müracaatları. 

27 1 3 5 7 9 11 13 531 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar 

sıra No. Lira K. 
150 Şehitler 2 inci Altın çıkmazı 21 taj N. lı ev 60 00 
151 Kahramanlar Mortakya S. 197 eski N. lı ev 40 00 
152 Karşıyaka Yemişçipaşa S. 32 N. lı dükkan 36 00 
153 Darağaç Paralı koprü tramvay C. Havai S. 144 00 

517 eski 5 A. taj No. lı iki depo. 
156 Hatzniye Dikilitaş S. 13 eski ve taj N. lı ev 120 00 
157 Birinci kordon balıkhane altında 3N.lı dükkan 130 50 
158 Karşıyaka Donanmacı Kemalpaşa C. 141 276 00 

eski, 137 taj No. lı ev 
159 2 inci Tepecik Kocatepe S. No. 21 dükkan 18 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

attırmaya konulmuştur. İhalesi 15 131 937 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müra-
caatları. 28 8 577 

T.N. K 
BÜVÜK 

SIHHAT BA AGI ~ 
...ıı 

Norveçya balıkya~larının en lialisidir. Şerbet giLi içilir, 2 defo süzülııtll• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ecza e i 

Birinci kordonda "UMDALıı Kamçı oğlu 

. UMUMİ DENiZ ACENTA- Cilt ve Tenasül hastahk- 1 Maliye vekaletinden: 443/58.4 1 

LiGi LTD. vapuru acentalı· ları ve elektrik tedavisi ı ı cağ 
l · · 1/6/937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırı a 14 ğına müracaat edi mesı rıca lzmir - Birinci beyler sokağı ,. 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 0~. de olunur. Elhamra Sineması arkasında kıırı 
N 166 ruşlukların 1/kanunuevve11937 tarihine kadar tedavül mev Riz binasında o. Telefon : 3479 . .. . , 4 6 8 1 O 

Telefon : 3171 kalmasının tekarrür etmış oldugu ılnn olunur. 2 b' 

Tesiri tabii essiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bO 
rekleri rah~t;ız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


