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Atına mü~akerelerine büyük bir ehemmiyet veriliyor 
Telefon: Z716 

Katalonyada 
• 

vazıyet 

Denizbank 
Hakkındaki kanun dii.n 

Kamutaya _ verildi 

Eski Türk eserleri için 
bir sergi açıhyor 

-:----Ba?bakanımız, dün gece 
Pıreden hareket ettiler 

vahimdir Sergi, Dolmabahçe sarayında açılacaktır. 

Bafo k.l.- · b ·--el' ımı.z, 'iJtiin Yunan ricali, sefirler ve bin-
erce halk tarafından uğurlanmııtır 

dost ve mütt .. fik devlet Baıvekilini 
en hararetli tezahüratla alkııla. 

mıotır. 

Alina, 25 (A.A.) - 'telefonla: 
Atina ajansı bildiriyor: 

Anarıistler, tuttuk
larını öldürüyorlar 

Parla, 25 (Radyo) - Kaıalon· 

yada vaziyet çok vahimdir. Anar· 
tiıtler Barbaıtroda Lerida Ye Bar· 
Hlon arasında halk partisi erkAnını 
tutarak öldürmilılerdir. 

Anaqiıtler, kendilerine muha· 
lif olanlar1 amanıız ıekilde öldür· 
mekte ve bu ıııretle tedhit hare· 
keti yapmaktadırlar. 

Bu işle Tarih Encümeni meşgul oluyor 

' 

Yunan krala .l\lajeste ikind 

lorj tarafından bugiln uat 13 le 

Türkiye BaıvekiU oerefioe bir öğle 
ziyafeti veriimittir. 
. Ziyafette Majeste ikinci Jorj 
ıle prenı Andre ve diğer Türkiye 
Ba§vekili ve Bayan lnönil, Türkiye 
elçisi Ru~n Fıref ve Bayan Unay· 
dın, İzmir aaylavı Hamdi Akıoy, 
ordu genel milfetliti Orgeneral 
Kazım Orbay, Tilrk donanma ku· 
mandanı Amiral Şülı.Or Okan, Uu. 
ıuııi kalem direktörü Vedid ve 
Elen Başvekili ve Bayan Merahaı 
Hariciye müıteoan ve Bayan Mu·: 
rudi, Kara, Deniz ve Hava müıte· 
ıarlarile refika lan \'e kral baıya· 
\'eri, Suay terrirat f("fi hazır bu· 
lıınmuılardır. 

Katalonya askert kumandaoı 

Barbastroya iki tabur asker te\'k 

et mittir. 
~~~~~---,~~~~~ 

B. Van Zeland 

Dolma/Jalıçe sarayı 
İıtanbul, 25 (Haıuıi) - Yakında, Dolmababçe 

!~k eterleri,. için mühim bir eergi açılacakhr. Bu 
ıııle, Ttlrk Tarihi Tetkik Eocilmeıri mqgal olacaktır. 

Sarayında "F.eld 
eerginin tanaimi 

istifa mı ediyor? Hatay meselesinde çıkan yeni ihtilctf 

~aportör Sandler, ekal
lıyetler meselesi hakkın· 

da teklifatta bulundu -Sancak meselesi için, ilk seçim tarihinin 
edilecektir 

Atina. 25 (A.A.) - Telefenla: 
Atina ajana bildiriyor: 
"Hugiln Elen hilklimeli adıu11 

O.ıvekil ~eneral Metakus tarafın· 
dan büyfik bir ziyaret verilmi~ıir. 

Bu ziyafette Türkiye Baıvekili 
ile refika•, Ordu m6feuiıi Kbım 
Orbay, donanma kumandam l'}llkilr 
Okan veNir Tilrk miufirler, bfl· 
devıetıifo eıÇuert, 1\atu·ı ye L't:ı.ıu c:u 

yök&ek eı kanı, daha birçok yüksek 
zeul hazır bolunmutlard.r. 

Bu ziy .. reti lir kabul rcami 
takib etmittir. 
- Sonu 3 ncü salıi/etle -

Bag Van Zeland 
Brük.el, 25 (Radyo) _ Umtı· 

UM•_ .. .,..,.. ........ - l 

leri meselesi Van Zelaod kabinesini 
mütkül bir vaziyete tokmak.tadır. 
Bu sebeple B. Van Zelandın pt"I'" 

oembe günü iatifa edece'i ıöylen• 
mektedir. 

tesbit edilmesi taleb 

Kırıklıantlan bir manzara 

Bergamada Kermes haf
tası zevk ve heyecan 
içinde devam ediyor 

Cenevre, 25 (A.A.) - Tele- 2 - Sancak meclisi içia ilk 
fonla: eeçim tarihinin tnbiti. 

Anadolu Ajamuwı huauıi 3 - Seçimleri hamhyanlt 
t....b.ı Sagın Baş6aluınımız lnönli 
~ • 25 (B.....a) - Bat- tam bir itimad bealemektedirler. 

muhabiri bildiriyor: konlrol edecek komitenin tefkili. 

'Mi... ı.... İnini, ba gece Şaheen G. İımet İaöntl ile 
~ ~ ...... ~a olan glrtıımemden azami bir mem· 
~. ala hareket etaait- naaiyet billediyoraıa. Bu temae 

a.1.._y.._ile "-''hm Genenl Me- Tilrkiye S.tvekilinin ytlklek seki· 
~ ili 1101 ve fikirlerindeki eel&beti tama· 
.. "'lıbnuı ttba Y .... ricali, Ati· mile meydana koymllfluf.,. 
!"1a te Butea Etref, Y agoe-1"' - ~ıa Atiu eefir· Atina, 25 (A.A.) - Telefonla: 

DünlıiJ eıelı lıoıuıu, binlerce halkı gül
d'iJrdlJ. Etraf tan her gün yiizlerce halk 

Bergamaya akın etmektedir 

Milletler cemiyeti koneeyinin Ba komitenin ve Sancaktaki 1111· 
gayri namt bir toplanbnnda İıken• letler cemiyeti delegelerinin ...... 
cltınm mNeleai raport6r6 lıveç Ha· rif iniu ne ıuntle tak.tim olunaeatı 
riciye Nuın Sandler, SanC9guı meeeleti. 
ıtatuıunu ve tefkiliheuıiye kanu· 4 _ Statu .e tetkillbeulİJ• 
nuna teıbite memur ekl)>Crler ko- kanununun Frama ft Talkiye tara• 
miteeinin faaliyeti hakkında mald· fından wribi meaelai. 
mat •ermiftir. 5 _ ~o tamamiyeti mile 

.... ~ L-ıL Atina Ajansı bildiriyor: 
,ı1111111a ne -... Bepekilimizi t t : ~ • Ttırk.iye Baıvekili ımet nön6 

maiyetile birlikte bag6D uıt 12.ıde 
Elen meçhal aakerinin meunna 
giderek bir çelenk k.oymuotur. 

Ba eaaada bir efzun taburu 
askeri eellm reemini yapmıt ve 
her taraf ta toplanna binlerce kiti 

Bergama, (Kermoe bayramını 
takib için g~ıulerdigimiz arlı.adap· 
mızdan) - Valimiz B. Fazlı Gille
cin baıkanlıguıda Bergama Kerm< ı 
haftan btlytk allb ile denm et· 
mektedir. Civardan hergla yilz· 
lerce halk Bergamaya gelmektedir. 

Silcthıızlanma konf eranaı 

Konferans, 29 mayısta 
içtima edecek 

~~~~-----~~~- bir Bay Eden, bu toplanmanın ameli 
___ fı_a_y,~ oerecefine kani detil 

Ruı gençlifi 
Muzır akidelerden 

uzakla9ta. 
Moskova, 2S (Radyo) -

B. Stalin, Mıretal Voroıilof 
ve kepo tefi B. Vozuf Ladini 
Merkez kulübünde nutuklar 
irat etmiıler ve Rusyada genç· 
litin eski ve muzır akideler· 
den kili derecede uzaklaı· 
bpı söylemiılerdir. 

Papa tekrar haa
talandı 

Kutel Gandelko, 25 (Rad· 
yo) - Papanın sıhhi ahvali 
bazı endi,eler arzetmektedir. 

Cenevre, 25 (Radyo} - Kon• 
•yin gidi celııaiade. cemiyetin iç· 

tima devnlinin 29 maruta bpan· 
muı takdirinde, ıU&hmlanma kon• 

,.._,aın ba tarilate derhal içaimaa 
daveti tabrrar etmiftir. Aka hal· 
de, koaferana, ha bafta içinde iç· 
timaa çaiınlacak.ur. 

Cenevre, 25 (Radyo) - lagil. 
tere Hariciye uın B. Edenin li· 
lllmdanma koafennaıada bun 
bnlanmıyacagı •e Lord Gnnforcl 
taraf'uıdan temail eclileoeAi bildi
rilmektedir. 

Mal6m oldo&u .... B. Eden; 
Almınr• Ye lwruwı iıtink etmi• 
yeceli ailllmaluıma koaferaaeındaa 
ameli bir urda bekltaeml7ece&bıi 
117ı..ttd. 

Kermetin tlçilnctl gilnfl prog· 
ramınft g6re kotalar yapılmı1t k.o
flllara Bergama taylan da iftirak 
etmiftir. Y anılar çok heyecanlı ol· 
mut, kazanan hayvanlann uhible· 
rine hediyeler verilmittir. 

Etek kotaeu çok zevkli olmnt· 
tur. Sahibleri degiftirilorek yapılan 
bu kotada aksine olarak en geri 
kalan etek mflubakayı kaunacaktı. 

SaDdler verdiAi rapnrda dil daki Terk 
meeele.ile flç nahiye hakkında kiyeai.ain garantiai bakkm • 
hali fikir ihtiliflannın mevcud Fraıı11z muahedesile;Tırkiye- s.ri• 
halondupnu bildirmiıtir. ye hududunun teca't'tlsd• maemai-

Koneeyin atağıdaki noktalar yetinin ganntiti bakbndaki TGre 
kiye-Fran .. • Seriye aa ........... 

tl.erinde birer karar alman icap ~ 
etmektedir: konseyin haberdar · 

l - Statunun ve teıkililıt1a· 
tiye kanununun meriyet mevkiine 
girmesi tarihinin teebiti. 

Sandler, eblliyed• meeeleli• 
Din hal ıareU bakkJada da ltuı 
tekliflerde balmımattar. 

Binlerce eoyirciain lnbde koıuya 
baılandı. Berkee gtılmek.ten kınlı· 
yordu. Mileabakada birinci gelene 
miiklfal verildi. Vali, k.oplan A ·ı ••t k tekıı·fı·nı· 
iftirak edenleri~ . isimlerini •eabit Si er mu a re e 
ve gelecek MM ıÇID haıarluımala· • ' 

nm ;,:.-:~ ... Akuupor ile kabul etmiyorlar 
Bergama Balk.evi ıpor kolu araaında 
yapılan maç heyecanlı geçmif, her 
iki takım glsel bir oyan pter· 
miftir. Ban rillrgirlı oldugondan, 
rüzgin aleyhine alan takım daima 
mQfkdl mevkide kelarak m6daf aa 
oyunu takib etmif, maç, 3.5 Ber· 
gamanın galibiyeti ile neticelen• 
mittir. 

Yama, Kouk gtıntıdilr. Berkee, 
hu çam beldeni g6nnote baar· 
lanmaktadır. lsmir Ralke't'i ıemeil 
kola, yum buraya pi~ Kozak 
Te Bargamada i\i ~ail verecektir. 
Bu~ Tire lı.aymabmuwı ri· 

yaaetinde bir heyet Bergamaya gel· 
mit. Kermet e&lenceleriae iftirak 
etmiftir. Heyet, yana goata gicl• 
celr.tlr. 

V a1imUı B. Fulı G6leç, bura· 
da Kerma e&lenceleriai idare 
eclerkoa ubiyeleri ve yollarcı.ki 
fulireti de tefdt etmektedir. 

11. T. 

General Mola kumandasındaki 
kuovetler, diJş mania pek yakın 

dan temasa gelmişlerdir 
En bUyUk sahne, Bilbao 

sahasıdır 
Pariı, 25 (Radyo) - Ha· 

vu ajansı bildiriyor: 
ispanyada en büyük sahne: 

yi bugün Bilbao önünde.ki 
harb sahuı teşkil etmektedır. 
Simdamlanın iıpli asileri Kal· 
dakano mevkiine hikim kıl· 
mlfbr. Bu mevkiden Bilbao
nun siperlerini daha iyi teh· 
did etmek mümkündür. Bü
tün 701lar keailmit köprüler de 

tahrib edilmiıtir. Köprülerin 
tamiri için asi kuvvetler ça.· 
lışmaktadırlar. 

B. Elvares Delvagonu 
temas lan 

Cenevre, 25 ( Radyo ) -
ispanya murahhut Bay ~va· 
res Delvayo bupn Bay Eden 
ve Bay Dclboı ile uzun t 
mular yapmııtır. 

Bay Delvayo, Uluslar 808-
yeteai sekreteri Bay Aven 
- Son• 3 ne iNlai/etl• 
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~~~iıuıtı-
Kaaın ve bazı yazı1ar Bundan bir müdc{et eve 

Lord Ladi Setanun evind 

Um""" -umAı hap·ıshanede bı·r ga~v~a~ii bir takım~~disc1. 
geçtıgını ve bu hadıselerı 

• Bazı gazetelerde, anketler ve mizah sfituulanudn kadını cemiyet 
j içinde eksikli, noksan idrak ve zekôh, knhiliyet!İz bir mabhlk. olarak 
; .göatermek gibi eski ve iptidai ze,,•klcre hitnb eden bir gayretin durma: 
, dan işlediğini görü>ornz. Modern ve mfishet kafalarda kadın hııkkmılakı 

1 telıikkinin, erke~e ııid olanından bir bnşkn türlü tezahür etmesine iın· 
ı kin görenlerden" değilim. Kadın ancak doğurması ve cinsi vaziyeti ile 
... erkekten aynlır. Fakat diğer eartlnrda aynen erkek gibidir. . 

ilmin bize öylediAi ve hakikat olıın da budur • . Fakat ne yazık kı, 

aşevi açılıyor 
Alınacak ~at'i temi. 900 mahkum ve mevkufa hergiin 

Pazarlıkla 
ihalelerde ··-- Firavunların mezarlarından al 

--·· .. ··----
nat mıktarı. • 

mış bir kemik parçası yüzü 
den çıktığını yazmıştık. 
Lord ve Ladi Seton, evlerind 
mutadın fevkinde ve harikuli 
esrarengiz hadiseler çıkmasın 
ve bu hususta gayipten ih 
vukuuna rağmen bu uğurs 
kemiği Mısıra, ehramlara iad 

ıhem do kalem nhibi muharrirler. erkeğin kadın arkadaşım, daima bir 
tezyif, bir i tibuı ve tehzil mevzuu olara kullan~aktn ~e hu _suretle , 
kadının se•iyesini dü~ürmcğe çalı~makıo tcreddüd bıle go termıyorlar. 
~er •noksan veyn fıızlamızıo bir ·l eeabını y~pmakl~ğımız l~z~ıu. ~?l· 
M!ydi, lıer iki tarafm da nlııcnkh \ 'C}ll borçlu cıhcllerı bulunabıhrdı. la· 
mamen eski içıima.i rrynta, eski .g"ri telakki \'c hodgamlığa dayanan hu 
ne\'İ mevzuları. bugünkü mü avallı ve milsbct euurlu Türk cemiyeti 
içiade yafatmak.la encl4 kendi 'Cemiyet davalarımızı inkar etmi§ 
oluyoruz. 

Pazarlık suretile yapılacak sıcak yemek Verılecek 
ihalelerde alınacak kat'i temi
nat hakkında dün Maliye Ve· 
kaletinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Bunda deniliyor ki: 

Eskiden "ıaçı uzun aklı kısa,, diyerek knhknhayn tutulan kadm, 
uçıoı kestiği ve aklının hiçbir zaman, hiçbir ~eyde erkekten gP.ri olma· 
dığıoı i pat elliği halde sene cı;ki sistemin ve zihniyetin dişleri ile di. 
diklenip duruyor. 

Galiba eski erkeğin saltıuıat postunun artık elinden gitruekte olma· 
ıudır ki, buılarını büyük bir luızımsızlıklo ha yola düşürü.yor. Fakat 
bu milcaılele, bu gayret bo~uoııdır. Kadm, yerini hulmu~ ve almıştır. 

Kendi kendini halk: eden 
General! 

Birleşik Amerikada geçen
lerde General Con L. Klem 
ölmüştür. 85 yaşında bulunan 
bu Generalın hayatı ve Gene
rallığı çok iariptir. 

Saime Sadi 

!arından birisine 5 frank tedi
yeli küçük bir paket gönder
miştir. 

Paketin sevkinden birkaç 
gün sonra, posta idaresi ber
bere şu hesap puslasını gön
dermiş ve parasını almasını 
bildirmiştir: 

2490 sayılı artırma, eksilt
me ve ihale kanununun 20 inci 
maddesi hükmüne göre; 46 ıncı 
maddesinin (A) ve (H) fıkra
larında yazılı ahvalden maada 
pazarlık suretile yapılacak ih~
lelerde, ihale günü teslim edı
lecek mevad haricindeki işler 
için kat'i teminatın ne zaman 
alınacağı hakkında bazı ma
hallerce tereddüt edilmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Pazarlıkla yapılacak ihale· 
ferde muvakkat teminat alın-
madığı cihetle muvakkat te· 
minatın kafi teminat mikta
rına iblağı için 25 inci mad· 
de ile tayin olunan 15 günün 
bu ihalelere teşmili mümkün 
değildir. Diğer taraftan alelU-
mum ihalelerde müteahhit mu· 
kavele akdine yanaşmadığı 
takdirde muvakkat teminatın 

irat kaydı 25 inci madde ik
tizasından olduğu halde, pa· 
zarlıkla yapılan ihalelerde mu
kavele akdinden imtina eden General, henüz on yaşında 

olduğu halde esaretin ilgası 
harbi sıralarında köyünden 
ayrılmış ve harbe iştirak et
koskocaman bir davul veril
miştir. 

"Paket mürseliileyhine veril
miştir. Bedeli olan beş frank 
50 santim ihbarname tebliğ 

müteahhidin kat'i teminatının 
irad kaydı 49 uncu madde ile 
kabul edildiğine göre pazarlık 
ic:l.., .. inıt,. ı..ı:ıt''i tPmİnı:ıtın mn
nan 15 günü beklemeden ya-

Con harbin devamı müdde· 
tince tabii silahından ziyade 
davulunu kullanmıştır. O za
manın cumhurreisi Lenkoln 
Conu çavuş ve sonra mülazim 
yapmıştır. 1915 de tekaüd ol· 
duğu zaman da Generaldı. 

Nevyork hakkında bir 
iddia .. 

Amerikalı tarihçi Con Cü
leye inanmak lazımgefirse, Nev
york bir Fransız şehridir. 1524 
de bir takım Fransız gemici
leri, Çine gitmek üzere Ümid 
burnu yolundan kısa ve kes· 
tirme bir yol aramak için te
şebbüsatta bulunmuşlar ve 
Manbattan adasına çıkmışlar
dır. Bu Fransızlar, burada bir 
köy kurmuşlar fakat fazla kal
mıyarak tekrar denize açılmış· 
lardır. 

Bundan 85 sene sonra aynı 
yere Hollondalı gemiciler çık
mış ve Hintlilerden ancak 375 
franga satın aldıkları sahada 
yeni Amsterdamı kurmuşlar
dır. Bugünkü Nevyork, dünün 
bir küçük kasabacığıdırf. 

r 

Bu da bir iştir! 
Pariste bir berber, arkadaş-

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

) 

Bu~ün :ıbah çok gürültü· 
lü ve mfinakn~alı geçecektir. Bu 
umumi kon~ıkLk içinde birçok 
hadiseler ve kaıı:alar da olacaktır. 
Doetlar arasında naho~ atı~malar 
da çıkacaktır. Fakat en mühimJ,·e 
hatta feci lı6diseler aile ocakla· 
rında olacaktır. 

-- " ---- ..... , 
ceman yedi frank beş santim 
masrafı verilmek şartile emri
nize hazırdır . ., 

Ne ala, beş franga muka
bil 7 frank 5 santim masraf! 
Maamafih iş görülmüştür ya ... 
Bu kadarı yeter! 

Mektepli kızın romam! 
1922 senesinde Nevyorkta 

Bayan Meri Godofski isminde 
oldukça zengin bir kadın, za· 
bıtaya müracaat etmiş ve bü
yük bir gece mektebinde tah· 
silde bulunan kızı Nelli Godofs
kinin kaybolduğunu haber ver· 
miştir. 

Zabıta bir taraftan, Godofs
ki ailesi de beri taraftan Nelli
yi aramışlar fakat müsbet hiç 
bir netice elde edememiş
lerdir. 

Aradan beş sene geçtiği 
halde ve her türlii ümitlerin 
kesildiği bir sırada Nelli mey· 
dana çıkmıştır ve bu sayede 
Nellinirı zabıta ve sergüzeşt 
romanları okuy.arak aynı ma· 
ceraları yaşamak hevesine ka· 
pıldığı anlaşılmıştır. 

Satılık volkan 
Hundoras hükumeti buh

ranlı bir devir geçirmektedir; 
hükumetin kasaları şöyle, böy
le bomboş denecek haldedir; 
o kadar ki memurlara maaş 
vermek bile güçleşmiştir. Fa· 
kat Hundoras hükumeti reisi 
B. Tiburciyo Karias, pratik 
bir adamdır; memleket gaze
lelerine şöyk bir ilan vermiştir; 

tırılması lazımgeldiği anla
şılmaktadır. 

Binaenaleyh pazarlıkla ya· 
pılacak ihalelerde kat'i temi-
nat, ihale kararından sonra 
müteahhide teveccüh eden 
bütü~ mükellefiyetlerin ifasını 
temin edecek bir karşılık teş
kil edeceğinden komisyonla 
talip arasında fiat hususunda 
anlaşma hasıl olduktan sonra 
takarrür eden bedel üzerin
den kat'i teminat alınması ve 
ihale kararının, kat'i temina· 
tın yatırılmasını müteakıb ve
rilmesi ve mukavelenin de ka· 
nunun 25 inci maddesinde ya· 
zılı müddet içinde tanzim et· 
tirilmesi Divanı muhasebat ri
yaseti ile bilmuhabere takar
rür ettirilmiştir. 

İskan işleri 
Kayas çiftliğinde ye. 
ni köyler kurulacak 

Vilayet iskan müdürü B. 
Tahsin Akgün göçmenlerin 
vaziyetlerini tedkik için Dikili 
kazasında bulunmaktadır. Şeh
rimize dönerken Foça kaza
sındaki göçmenlerin vaziyetini 
de gözden geçirecektir. Bu 
sene vilayetimize getirilecek 
5000 göçmen için şimdiden 
iskan yerleri tesbit edilmek
t~dir. Bu göçmenler, Bulga
rıstandan getirilecektir. Mü
him bir kısmı Torbalıda Ka
yas çifti iği arazisi üzerinde 
ku:ulacak ye.ni göçmen köy· 
lerınc yerleştırileceklerdir. 

Kızılay Kurumu Hazirandan 
itibaren hapishanedeki mah
kum ve mevkuflara hergün 
sıcak yemek vermeğe başlıya
caktır. 

Adliye Vekaleti idaresinde 
bulunan hapishanelerde mah
kum ve mevkuflara yalnız ek
mek verilir, ayrıca yemek ve· 
ya katık verilmez, hatta mah· 
kum ve mevkufların ekmek 
parası da -vaktü hali yerinde 
olanların- namlarına bôrq: kay
dedilir. 

Valimiz B. Fazlı GüleÇ, 
bundan bir müddet evci İzmir 
hapishanesini gezmiş, mah
kumların vaziyetlerile yakın
dan alakadar olmuştu. Bu ala
ka neticesinde mahkumlara 
hergiin Kızılay Kurumu tara· 
fından sıcak yemek verilmesi 
mümkün olup olmıyacağmı 
araştırmıştı. Adliye Vekaleti, 

İzmir hapishasindeki mahkum 
ve mevkuflar için büdcesin
den senede 20,000 lira tah· ı 
sisat ayırıp vermektedir. 

Bu para Kızılay Kurumuna 
verildiği takdirde mahkum ve 
mevkuflara hergürt sıcak ye• 
mek dağıtmak mümkün olup 
olmıyacağı aıaştırılmış, kurum 
merkeıi, buna muvafakat ce
vabı vermişti. Vekalet de bunu 
kabul ettiği için Kızılay Ku
rumu, hapishanede bir aşevi 
açmak hususunda hazırlıklarla 
meşgul olmaktadır. Bu hazır
lıklar yakında tamamlanacak 
ve Hazirandan itibaren mah
kum ve mevkuflara sıcak ye· 
mekle beraber ekmek de ve
rilmeğe başlanacaktır. Hapis
hanede (900) mahkum ve mev
kufa zamanında yemek yetiş
tirecek teşkilatta geniş bir aş
evi hazırlanmaktadır. 

etmemekte ısrar 
lerdir. 

20 Mayıs gecesi, Lord v 
Ladi Seton cam kmlmaları 
dan doğma bir gürültü il 
karyolalarından dışarı fırlamıt 
mışlardır. Şatonun müstahd 
mini de aynı şekilde tatlı 
kularından ayrılmışlardır. 

Gürültünün şekline gö 
şatoda bütün pençerelerin ca 
larmın bir anda karıldığına b" 
metmek liztmmış. Halbu 
şatoda kırılan, büyük salo 
daki şömine üzerinde bulun 
büyük cam fanus imiı. 

Bu fan usun içinde de 111• 

hud firavun kemiği bulunu)' 
muş .• 

Yapılan araşbrmalarda, 
hud ve uğursuz kemiğin d 
bu sukut neticesinde parça 

Ortaokullarda bugu•• n dığı görülmüştür. Sukut, a 
bir me-tre yükseklikten oldu 

1 k . , .. göre, kemiğin parçalan ders er eSI lyOr. çok garip görülmüştür. M" 
- ---·•-• mafih bu sukut neticesiP 

ilkokulların tatil zamanları da bu esrarlı kemik de artık 111e. 
cud olmaktan ·çıkmış gibidit, 

kararlaştırıldı. Kemiğin üzerine mevzu made~ 
• •~u,..• • •I ı .J - 1.!..J.J.,c.. 9 '- .. ;J~~ ..., ol 1 - 1 --ı,.••Ult w. T T r:: 

ad9.sı, Çeşme, Urla, Karaburun, Torbalı kazalarındaki llkmek· parmaklar arasında bükül,.jjf 
te.bler bu ayın sonunda yaz tatiline başlıyacaklardır. lzmirle gibi bir şekil aJmııbr. 
!ıre, Ödemiş, Bergama ve Menemen • kaza merkezlerindeki Zahiri görünüşe 2öre, b~ 
llk~k~ll~rda 7 Haziranda tatil başlıyacak ve son sınıflar tale- hadise de esrarlı kemiğin ye11; 

besının ımtihanları 15 Hazirana kadar ikmal edilecektir. bir cilvesidir. Bu hadisede al' 
lzmirdeki Liselerle Öğretmen okulunda ve Ortaokullarda kemiğin de kırılmış olmasııı' 

buakşam .. d~.rsle~ kesilecektir. 30 Mayısta bütün öğretmenler, göre, peri, cin veya ruhla''~ 
mekteb mudurlerınin riyasetinde toplanarak talebenin kanaat Seton malikanesini terketrnesı 
notları üzerinde konuşacaklar ve sınıf geçirilmesi lazımgelen lazım gelmiyor ~ 
talebe için karar alacaklardır. - O 

Gu 1 1 B h Karşıyaka sar ze ya 1 •• asma ane Bazı kaynaklar J~· 
tramvay seferleri v.m~:ı.,aI:::r.~' ı<··~ 

Ş · k · h yakaya akıtılan kaynak sul ır etın vazı cevabı komiserlikçe A'afıa ~ 
lYı rma daha üç kaynağın ili~e. 

Vekaletine bildirilecektir için yakında tesisata başl•~ 
Elektrikli tramvay şirketinin besi hasıl oluyor. Şirket di· caktır. Geçenlerde bunun İ~I· 

Konak - Basmahane hattının rektörlüğü, belediyenin bu hu- Şehir Meclisince karar ~eti 
inşasına başlamak üzere dar sustaki muvafakatini Nafıa ko· mişti. 
olan ikincikordon yerine birinci miserliğine de bildirmiştir. Fa- Tesisat tamamlandıktan ,oıı; 
kordondan tramvay geçirmek kat komiserlik şirket müdür- ra Karşıyaka suyu daha po 
için belediyeden müsaade is- lüğünün bu cevabını sarih gör· akacaktır. 
tediğini ve belediye reisliğinin mediği için tavzihini istemiş- • ----
de buna muvafakat ettiğini tir. Şirket müdürlüğü, müra- / stimlak 
yazmıştık. Belediye reisliği, caatını tavzih ettiği takdirde Muamelesi biti ~of 
muvafakat cevabı verdiğine Nafıa müesseseleri komiserliği, J Jr 

k 1 - ş"ırketı'n bu mu .. racaat nı N f lstanbul-lzmir arasında ir. göre, mu ave e mucibince tram- ı a ıa :ıoı~ 
h h h Vekaletine bildirecek ve ha- yecek yolcu tayyareleri w;. vay altının er alde ikincikor· ı C ()P 

d zır anan proje vekaletçe tas· umaovası istasyonu civartll_..ıı 
don an geçirilmesi mecburi- dik edilince şirket, derhal inşasına başlanan mod"' 
yeti kalmamıştır. ray ferşiyatına başlıyacaktır. h · jf 

Onun için şirket, Basmaha· ava ıstasyonu sahasının ~ 
I B l d • . . timlak mu1melesi bitıOe 

neye iş eteceği tramvay için e e ıye reısı üzeredir. 
Konak önünden itibaren Güm- ı· t' l"k · ·tt" .Bergama Kermesı·ne s ım a muamelesi bıt.ı""' 
rük önüne kadar birincikor- yolcu tayyarelerine m~~ 
dondan çifte hat döşiyecek gitti hangarın inşasına baf ... r 
ve oradan ikincikordona sa· Belediye reisi Dr. B. Beh- caktır. 
pacak, ikincikordondan Gazi çet Uz dün Bergamaya git-

. · B d Fuhuşla mücadele kO' bulvarına kadar ray döşiye- mıştır. eri'ama a Kermes 
cektir. Gazi bulvarının iki ta- eğlencelerini görecek ve bu· 
rafında da tramvay hattı zaten gün Kozak yaylasına çıka-
eskiden döşenmiş oldugu için 

caktır. 

Bugün Bergamac.Ja bulunan 
ci~ar vilayet ve kazalardan gel
mış olan heyetler, Vali Bay 

misyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüzü~~ 

bulaşık hastalıklarla mücad~r 
~~~isyonu, dün sıhhat ':?ad~ 
luğunde sıhhat müdüru Bugün doğan çocuklar faal, 

ve zeki olacaklar, fakat ıuilcadelc 
ve münaka§ayı seveceklerdir. Er· 
kek Ç<>i!uklar eanoyie meraklı ola· 
eaıklar, kızlar da iyi aile kadını 
o1abiieeeJd rdir. 

"Halen mükemmel surette 
İşlemekte olan hakiki bir vol· 
kan sahlıktır. Kıymeti muham
minesi 5 milyondur, maamafih 
makul hertürlü teklifler na
zarı dikkate alınacaktır. Talib-

de ne varsa satılığa çıkarabi· 
Jir; fakat... Bir volkanı alacak 
çıkar mı, acaba? Soma, hir 
volkaıı neye yarar ki? ... 

şirket, en kısa bir zamanda 
Güzelyalı· Basmahane arasında 
tramvay işletmeğe başlıya
caktır. Fazlı Gülccirı riyasetinde Ko

zak yaylasına çıkacak ve-. ak-

B. Cevdet Saracotlunun ri~ 
setinde topJanmış, bazı k•~t 
ların fuhuş hayatından ~ 
!aşmak için vukubulan Ol"'~ 
caatları üzerine bu ~adın~ 
zabıtadaki kayıdlırının ., 
mesine karar vermi i . 

Jer Hariciye Nezaretine mü
racaat etmelidirler.,, 

f lan ve fikir alil insan elin-

Hundoras hükumrti, bunu 
da izah etseydi, fena olmıya
caktı, !anıyoruz! 

Belt•diycnin muvafakat cc
vabilc-, şirketin imtiyaz muka
velesindeki mecburi hatlardan 
Basmane hattının inşası veci-

~ama kndu oradaki çam or· 
manlarında <·ğleneceklerdir. 

Bel<'diye reisi, akşam üzeri 
lzmire dönecektir. 



Bpaşvekilİmiz·, dün gece 
ireden hareket ettiler 

Başvekilimiz, biitiin -Yunan ricali, sefirler 
Ve binlerce halk tarafından uıurlandılar 
- 8~ı 7 inci •ahi/ede -

. Atina, 25 ( A.A. ) - Tür· 
lcSıyc Baıvekili ismet lnönü, 

e)2 ·ı. 4nı~ten hareketinden evel 
ın~tbuata yaptığı beyanatta 
foıterilen hüınij kabulden mii-
tevellid . . . B M memnunıyetını ve . 
d etıksaı ile mülaki olmaktan 
d uyduku sevinci bildirmiş ve 
emiştir ki: 

• - Yüksek me7.iyetleri ni da
ima takdir ettiğim güzide dev· 
et adamı B. Metaksasla şah· 
ıen. temasa gelmek için ilk 
~eaıleden iıtifade etmeği ha· 
raretle . f arzu edıyordum. Bu 
ırıat benim için şu noktadan 
~ole kıymetlidir ki kral Ma· 
ıeıte ikinci Jorja tazimatımı 
•rzedebileceğim. 

t. 
0
8
oat ve müttefik memleke· 

ın aş k·ı·ı . fi ve ı ı c ıki memleketi 
~ ~n doğrudan doğruya ala· 

1 
ar eden bütün meselelerle 

umumi politi'- ... . ııta çerçevesı ıçıne 
rırcn m 1 1 " .. ese e er hakkında go· 
l'Ufeceğim. Çolc derin bir 
•enıp r b ta 1 1 eslediğim Yunanis· 
ıi na bundan evel yaptığım 

Yaretlerden en iyi hatıralar 
~uhafaza ediyorum. Milletle
rını · · y ız.ın dost ve müttefik asil 
ğ Unan milletine olan dostlu· 
u;~. if~de etmekle bahtiyarım. 

Urkıye Başvekili Yunan 
ltıatbuatınan hClth harPkPtini 
~k- meziyetini medhüsena ve 

1 memleket matbuatının mev· 
C~d dostluğun takviyesi eserine 
0 

an hizmeti kaydettikten son
ra sözlerini şu suretle bitir· 
rniştir: 

d - Cumhur başkanımıza 
boğduğu evi hediye eden ve 
~ suretle hütün Türk milleti· 

nın d · h '- enn eyecanını celbede-
reııt S l~ 'k e anı halkının ve alel· 
~~~rn. ~ unan milletinin dost h: .etımıze karşı en iyi teza· 
d uratına vesile veren Selanik· 
isW dgeçme~ için bu fırsattan 

8 e ettım. 
.. Bütün güzergahta Türkiye 
ve on 'd 
k u 1 are edenler lehinde 
cndT · 1 ığınden halk tezahüratı 

vukubulmuştur. 

1 blianocladi istasyonunda ka· 

ra dalık bir halk kütlesi başla· 
ın a L . b 1 d' .. ld amıa e e ıye reısı 

1° .. uğu halde General ismet 
nonün.. Ik 1 • h u a ış amış ve Başvekıl 
eyecanlı bir surette teşekkür 

ederek: 

[;: Yaşasın Yunanistan! 
B ıye bakJrmıştır. 

., elgrad, 25 (Radyo) 

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

s hi • P ve bıt§Yazganı 

o Haydar Rüşdü ôKTEM 
Qı(i~Utnt llC§riyat ve yazı i:leri 
t Grü : Hamdi Nüzhet Çançar 
darebıneai : -
lıtnir fL! i B C. .ıunc , . c~ler ı!Okağı 

1' llalk Partıe.ı hına&ı içinde 
.., elgrar: İzmir - ANADOLU 
ıeltfo . 2 n • 776 - Poıta kutueu 405 

1' ABONE ŞERAiTi 
lllııı 1200, altı aylı~ 700, üç 

l b Ylı!ı 500 kuru~tur. 
1 •ncı memleketler için senelik 

•bone fic.reti 27 liradır 
lleı yude 5 kuruıtur 

... 

~6ıaa -::::::::;..... gcçınio nflehalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
.__ BASILM.IŞTIR 

Türkiye Başvekili general is
met lnönü, Yugoslav-Yunan 
hududunda Politika gazetesi 
muhabirini kabul ederek be
yanatta bulunmuşlar, Londra 
ve Paris seyahatinden mem
nun olduklarını, lskenderun
Antakya sancaklan meselesi· 
nin esas itibarile halledildi
ğini, mutahassıs enclimenlerin 
Sancağın idari hususatını tes· 
bit ile meşgul olduklarını, 
Sancak işinin yakında 8. Del· 
bos ve B. Rüşdü Aras ara· 
sında kat'i olarak bitirilece· 
ğini söylemiştir. 

General lnönü, Ankara· 
Londra yolunda, Milanoda 
doktor Arasla görüştüklerini 

ve Türkiye Hariciye Nazı· 
rının Sancak meselesinin 
şimdiki safhası hakkında 
kendisine izahat verdiğini 
beyan etmiş, Belgradda Bay 
Stoyadinoviçle aktuel mesele· 
ler üzerinde müdavelei efkar· 
da bulunduklarını, Atinaya 
kendi şahsi sevgileri ile bir· 
likte Bay Stoyadinoviçin de 
sevgi ve saygılarını götürmek
mekte olduklarını bildirmiştir. 

Türkiye Başvekili, muha· 
bir ayrılırken Yugoslav ulusu
na ve Politika gazetesi tahrir 
heyetine sevgilerinin bildiril
mesini rica etmiştir. 

Belgrad, 25 (Radyo) - ue· 
neral ismet lnönü, Atina ga· 
zetelerine de beyanatta bulu· 
narak: 

- Samajeste kral Jorja 
hürmetlerimi sunmak, başvekil 
general Metaksasla temasta 
bulunmak için Atinaya gel
mekten derin meserret duy· 
maktayım Burada, Türkiye 
ile Yunanistanı alakadar eden 
bilumum mes' eleleri görü
şeceğiz. 

Demiştir. General lnönü, 
eski ziyaretlerinin kendileri 
için gayet kıymetli hatıralarla 
dolu olduğunu, dost Yunanis· 
tanı çok sevdiğini, bu suretle 
bu sevgisini izhar edebildi· 
ği için kendisini bahtiyar ad
dettiğini beyan etmiş ve: 

- Selanikten geçerken fır· 
saltan istifade ederek Reisi· 
cümhur Atatürkün evini ziya· 
ret ettim. Selanik belediyesi, 
bu evi mübayea etmekle Türk 
ulusuna büyük cemilekarlık 
göstermiştir.,. 

Demiştir. 

Kral Zogo 
Vreme gazetesi muhabi· 

rine fotoörafım verdi 
Belgrad, 25 (Radyo) -

Arnavudluk Kralı Zogo, Er-
geri isyanını mahallinde takib 
eden Yugoslavyanın Vreme 
gazetesi muhabirini kabul et· 
miş ve kendisine imzalı bir 
fotoğrafını takdim etmiştir. 

Yugoslavya 
Harbiye Nazırı Çekoslo

vakya silah fabri
kalarım gezdi. 

Belgrad, 25 (Radyo) 
Prağda bulunan Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye Nazırı 
General Labormariç, bugün 
teslihat fabrikalarını gezmiş 
ve şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmu§lur. 

ANADOLU 

Kamu tayda 
Ankara, 25 (Hususi) - De

nizbank kanun layihası bugün 
meclise verildi. 

Büdçe müzakerelerine bu· 
gün de devam olundu. 

Muamele vergisi kanununda 
yapılacak olan değişmelerin 
müzakeresine başlandı. 

Filistin 
Tahkik heyetinin raporu 
yakında neşrolunacak, 
Londra, 25 (Radyo)- Avam 

kamarasında Müstemlekat Na
zırı B. Horsbigor, son Filistin 
hadiseleri hakkında beyanatta 
bulunarak: 

- Tahkik heyetinin verdiği 
rapor Haziranın üçüncü · haf· 
tasında neşredilecektir. Rapor 
kralın imzasından sonra halka 
bildirilecektir. 

Demiştir. 

Yat yarışa iştirak 
edecek 

Nevyork, 25 ( Hususi ) -
Kalkankinden harr.ketinden 
sonra fırtınaya tutulan ve bir 
kaç kaza geçiren Elbaor yatı 
buraya gelmiştir. Büyük yarışa 
iştirak edecektir. 

Habeş murahhasları 
gorünmedi 

Cenevre, 25 ( Radyo ) -
Haile Selasenin Uluslar sos
yetesine murahhas gönderip 
göndermiyeceği henüz malum 
değildir. Dün, bir Habeş mu· 
rahhas heyetinin Londradan 
Cenevreye hareket ettiğine 
dair bir şayia çıkmıştır. Ga-
ı.eu:\:ııt:ı ucı ucu ldJ yaı... .. .... ı 

danlarına koşmuşlar, fakat 
gelen hava postalarından hiç 
bir Habeşli çıkmamıştır. 

Küçük itilaf 
Hariciye Nazırları Cenev· 

rede bir konferans 
aktedecekler .. 

Cenevre, 25 (Radyo) - Çe
ko!lovakya Hariciye Nazırı B. 
Krofta, Belçika Hariciye Nazırı 
B. Spark bugün Cenevreye 
gelmişlerdir. 

Cenevre mehafiline göre, 
haftanın sonlarına doğru küçük 
itilaf Hariciye Nazırları B.B. 
Krofta, Antonesko ve Yugos· 
lavya murahhası B. Puriç bir 
konferans aktedeceklcrdir. 

B. Baldvin 
En son söylevini verdi 

Londra, 25 (Radyo) - B. 
Baldvin dün en son nutkunu 
irat etmiştir. Bu nutuk Do· 
minyonlar murahhaslarının ve 
İngiliz ricalinin bulunduğu bir 
ziyafette söylenmiştir. 

B. Baldvin söylevine şu söz
lerle başlamıştır: 

" Britanya imparatorluğu· 
nun umumi fikir ve emel bir· 
liği şerefine söz söyliyorum.,, 
B. Baldvinin bu sözleri şid· 
detle alkışlanmıştır. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 

Mayı11 13 Rcbiüle,·cl 15 

Londra mektubları 

Türk tütünü ingiltere pi
yasasına girmelidir. 

lngilterede ferdi hareketler, artık 
hamlelerin en zayıfı olarak telak· 

ki edilmeğe başlanmıştır. 
. Yazan: lzmir mebusu Hamdi Aksoy 

Londra, 19 (Hususi) - Adanaya lıcadar en büyük va· 
lngilizlerden birisi demişti ki purlar gelebilir, Taymisin bil-
.. Londra nsıl lngiltere değil, mem neresine •kadar Hod Su· 
onun şimalidir.,. Londra bin· per dretnotu giriyor. ( Nev-
bir milletin sığındığı bir şehir.. kastil) de aynıdır. (Nepton) ve 
Hayatını kazanmak için ken• (Armstrong) tersaneleri hep o 
disini buraya atan milletler ağızlardadır. 
kazanç bulmuş, refah görmüş, Tütün mevzuu üzerinde ıı-
bazı sınıf işçiliğini kendilerine rarla duracağız. Burada yalnız 
inhisar ettirmişlerdir. Kabu- tütün deki) herşey ve herşey 
ğundan dışarıya çıkmak iste· (reklama) dayanır.. Bir gün, 
miyen, sanki biz kalmışız. beş gün, bir ay, bir sene 
Görgü ve bilgiyi artırmakta değil, mütemadiyen reklam 
en birinci amil olan yüksek yapacaksınız. Ancak o suretle 
medeniyet ülkelerine akın et· halkın kafasına g'rebilir .. Türk· 
mek; bugün bir zarurettir. tütününü içirebilmek için, se· 
Her milletin lokantasına uğ· nelerce bilerek, anlıyarak ça· 
radım. Sonra bir Türk lokan· lışmak gerektir. Ve bu uğurda 
tası istedim. Beni otuz sene yüz binlerce lira sarfetmek te 
evel buraya gelmiş Antalyalı behemehal lazımdır. Tütünü 
bir rumun izbe lokantasına yeti~tirmek kafi değildir. 0-
götürdüler. Türk yemeği diye nun istihlakini, sarfını temin 
önümüze atılan patlıcan mu· etmek icab eyler. Yalnız ekib 
sakkası bir çamurdan başka yetiştirmek, büyük kapitalist-
birşey değildi. Türk sigarası lerin çiftçiliğini yapmak de· 
diye verdiği sigara Yunan si· mektir. Amelelikten çıkmalı-
garası idi. yız. 

Türk sigarası behemehal in- Edimburgdaki sudan ele\c-
giltereye girmelidir. Fakat şu trik istihsalinin yeni tarzı beni 
şartla: Evel beevel halkın umu· hayret içinde bıraktı. Ufak 
mi zevki dışına çıkmamalı. çaylarla sun 'i göllerin biribi· 
Halk tattığı, hoşlandığı siga· rine barajlarla bağlanarak ınüt-
rayı terkedemez. En kibar ze· hiş bir kuvvet yaratmaları tet· 
vata verdiğim Türk tütünün- kike ve takdire değer bir iştir. 
den zevk almadıklarını gör- 2,200 metro tulündeki şi· 

1 " A ' I -.l-- --1-- ,,:_ t•r 1" " " " il' 

jina tütünlerini seve seve içi- evel kuran İngilizler bunu eski 
yorlar. Virjinanın içinde Türk sistem bir eser olarak görü· 
ti.tünü vardır. Fakat onu in· yor. (Liverpol) daki nehir al
gilizlerin alıştığı, benimsediği tında yapılan yeni tünel fen 
şekle uyarak, meyankökü usa· ve san'atın şaheseridir. Sene· 
resi ve bir miktar şeker ilave nin dörtte üçü kapalı ve yağ-
ederek içirmektedir. murlu geçen lskoçyanın ziraati, 

Mesela (Gemel) ve (Lafist· tavukçuluğu da çok müte· 
rabik) Amerikan sigaralarını rakkidir. 
ben dahi seve seve içtim. Bir Tomatcs açık havada ken· 
noktaya saplanıp kalmamalı, disine lazım olan harareti ala· 
behemehal o zevke uymalı.. madığı için serlerde yetiştiri· 

Biz Türk tütününü lngiltereye liyor. Edilen zahmet ve mas· 
sokarken bu noktayı düşüne· rafa karşı değerle alıcısı bu· 
rek yapacağız. Başka çaremiz lunduğu için tomates ziraati 
yoktur. (Niçin ve neden) i yok- mühim kazanç işi olmuştur . 
tur. Bu, böyledir, böyle ola· Her iş bir limited şirkete 
caktır. inhisar idaresi Türk bağlıdır. Ferdi hareket ham· 
sigaraları hakkında burada lelerin en zayıfı addediliyor. 
esaslı etüdlerdc bulunmalıdır, Otuz beş sene Amerikada 
gelici geçici tarzda değil.. Ay· büyük bir demir fabrikasının 
larca bu iş etrafında esnafla içinde hayat geçirmiş ve ni-
görüşerek, sendikalarla temas· hayet İngiltereye gelerek yeni 
lar yaparak meseleyi hallet· bir (Panitet) le demir sanayi-
melidir. Tütün işi bizim haya· inde yeni ve mühim bir eser 
tımızdır. Bunun üzerinde dur· vücude getiren ( Brasser ) in 
malıyız. Bana (Liverpol) lima· (Korbey) deki fabrikasına da· 
nım gezdirenler muazzam bir vet edilmiştik. Muhterem Baş· 
bina gösterdiler. Bu bina vekil ismet lnönü, general 
15,000,000 milyon kilo tütün Kazım, Amiral Şükrü Okan, 
alırmış. Liverpol limanı, dok· sefirimiz Fethi, iş Bankası mü· 
ları harikulade otomatik ve dürü umumisi Muammer Eriş 
tahmil ve tahliye kolaylığı iti· olduğu halde Korbeyi ziyaret 
barile Amerikadaki (Miyamey) ettik. insan zekasının kudret 
den sonra dünyada ikincidir. ve azametini gösteren bu eser 

Beş milyon İngiliz lirasına Brasserin kafasından çıkmıştır. 
çıkan bu limanın küçük bir Fabrika son sistem yenilik· 
nümunesini, kendi ihtiyacımıza lerle doludur. 

- - göre Türkiyenin herhangi bir Fabrika amelesiz, sessiz gi· 
noktasında yapabiliriz. Behe· bi... Ancak makinelerin gürül· MAYIS 
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Çarşamba 
Evkat Ezan Vasat E,·kal Ezan Vııeat 

Güne~ 9,27 4M ;.;:;anı 12 l 9,li 
ögle s,:>3 12,10 yataı 1,50 22,06 
ikindi 8,48 16,06imeak 7,24 2,41 -

mehal yapacağız ve mutlaka tüsü insan varlığını ifade edi-
yapacağız. Başvekil İsmet in· yor. Fakat ortada amel? uğul· 
önünün azmi kat'idir. Diye· tusundan eser yoktur. Üç beş 
bilirim ki Avrupada ve lniil· elin kumandasilc (devler) bo
terede bütün limanlar nehirler yun büküyor, dağlar secdeye 
ağızlarında yapılmış ve yapıl· kapanıyor. Zavallı demir eri· 
maktadır. Yani bizim eski te· yor, kalıp haline geliyor, bir 
lakkimiz gibi değildir. Mesela emirle bin şekle gırıyor. 
Adana limanı.. Seyhan ve ( Karabük ) te yapılmakla 
Ccyhanın aktığı mahal dan ta olan demir fabrikamız da aynı 

Bayf'aa 

ispanya son harekat 
- Baıı 1 inci sahifede -:: 
jle de görüşmüştür. 

fspanya murahhası, lsparı:
yada bulunan yaban,:ı ııön:il:
)ülerin geri alınmasını temine 
çalışmaktadır. Aynı ~ııqumdr:t 
bir mütareke ~sa~ları da ğij: 
şünülecektir. 

lhtilalclle" sistomatl" 
ilerliyorlar 

Londra, 25 ( Radyo ) -
Deyli Meylin Biskay aeph~ 
sindeki muhabirine göre, asi 
kuvvetler teenni ve sistem il~ 
ilerlemektedirler. 

Sahilden Salatona kadar 
olan yerlerde General Mola 
düşmanla · doğrudan doğruya 
temas halindedir. Mola, Bil· 
baoya sahil kısmından gire• 
cektir. Baskların manevi kuv• 
vetleri kırılmıştır, şehirde ek· 
mek fikdanı vardır. 

General Mola, Baskıara, hiç· 
bir müzakereye taraftar olma· 
dığını ve ancak şartsız teslim 
istediğini bildirmiştir. 
Mü'areke kabul etmiyorlar 

Salamanka, 25 (Radyo) -
Resmi bir tebliğde: 

"Asi ispanya kuvvetleri mü· 
tareke teşebbüsleri karşısında 
hiçbir teklif kabul etmemeğe 

karar vermişlerdir.,, 
Denilmektedir. 
Madrid bombalandı 

Madrid, 25 (Radyo) - Asi 
bir tayyare filosu Madrid üze· 
rine kırk büyük bomba at· 
mıştır. Bu bombaların hedefi 
Manzanaresteki cumhuriyetçi 
kuvvetlerin mevzileri idi. 

Sen jan doloz, 25 (Radyo)
On iki bombardıman tayyaresi, 
Bask cephe ve siperlerini bom
bardıman ederek 5000 bomba 
atmışlardır. 

• 'I • ' •• • 

ileri hareketi devam etmek· 
tedir. Cümhuriyetci bir tay· 
yare asilerin hattına inmeğe 
mecbur kalmış ve bu tayyare 
esir edilmiştir. iki tayyare de 
bir hava harbindP. düşürül-
müştür. 

Mülteciilerin bir 
kısmı ltalyada kaldı 

lstanbul, 25 (Hususi) -
Madriddeki sefarethanemize 
iltica eden lspanyol asilzade· 
}erinden bir kısmını getirmek· 
te olan Karadeniz vapuru, 
bunlardan bazılarının ısrarı 
üzerine İtalyan limanlarına 
uğramış ve mültecilerden 
kısmı azamını buralara çıkar-
mıştır. 
--~~~~-----~~~--
bunun gibi olacak, iki sene 
sonra demir hamur gibi Türk 
çocuğunun elinde şekilden şe· 
kile girecektir. Yalnı~ şunu 
hatırlıyahm ki, s~n~yı k~rar· 
ken san'atkar yetıştırmeğı de 
düşünmek lazımdır. 

Türk çocukları liselerini bi-
tirdikten ve lngiliz lisanını öğ· 
rendikten sonra fen ve san'at 
için İngiltercye a~ın e~mciidir. 
İngiliz terbiye sıstemı ve ah· 
lak telakkisi Türkün aynıdır 
diyebilirim. Ciddi ve samimi 
olmak, bilhassa yalan söyle
memek şiarı esas terbiyelerden 
biridir. Lakırdı kavaflığını hı· 
rakarak fen ve san'ata doğru 
gitmekliğimiz lazımdır. 

Demir ve çelik fabrikala
rında, bahri tezgahlaıda Türk 
çocuklarının kafalarile, kolla· 
rile çalıştıklarını göreceğimiz 
günlerin uzak olacağını san· 
mıyorum. Medeniyet çok pa· 
halı... Onu kazanmak çok 
güç ... Fen ve san'at çok çetin 
ve sert ... Yani, edebiyat ve 
hukuk gibi his ve laflan ibaret 
dciil.... Hamdi Alcsog 
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~arihi tetkikler: 

Manisada 
Mezar kitabeleri 

Manisa ilbayı sayın Dr. Bay 
Lüt/i Kırdara saygılarımla 

Yazan: Manisa Gaziokulu öğretmenlerinden Kemal Özer 

Manisa müftüsü Evliyazade 
Hacı Ali Rıza Efendi 

Merhumun kabir taşı 
Manisanın Nişancıpaşa ca· 

mii mezarlığında gömülüdür. 
Alim, fazıl bir zattır. Mani!&· 
lıdır. Kabir taşında şu kitabe 
yazıhdır: 

HÜVELHALLAKULBAKl 
Manisa müftüsü Evliya 
Zade fehametlu elhaç 
Ali Rıza efendinin 
Ruhiçün fatiha 

SENE 
1301 

Fi 8 Şehri. R 
Evliyazade Hacı Ali Rıza 

efendi [1] (1301) tarihinde 
vcf at cdib Nişancı paşa camii 
mezarlığında medfundur. Za
feyz velmarif olmuştu. Efazıl 
ulemadan bir zat olub Mani· 
salıdır. 

Evliya zade Hacı Ali Rıza 
efendi [2] Manisalıdır. 17 ya
şında iken pederi Hacı Evliya 
ile Hacca gitmiştir. (1225) ta· 
rihinde mukaddematı ulümu 
pederi Hacı Evliyadan tahsil 
ettikten sonra, (l 235) tarihin· 
de lstanbul ulemasından ders 
vekili Denizlili Yahya efen· 
diden ulumü aliyeyi tahsil 
ederek (1249) tarihinde ondan 
icazet alıb Manisayı gelmiştir. 
Orada Kara Osman oğlu 
Hacı Eyüb ağanın bina ettiği 
medreseye icazet müderrisi 
olub orada tedris ve üfta ile 
meşgul oldu. 

(1263) tarihinde icazet ver· 
miş, badehu (1272) tarihinde 

ikinci ve ( 1282) tarihinde 
üçüncü ve ( 1293 ) tarihinde 
dördüncü ve (1300) tarihinde 

de beşinci olarak icazet ver· 
miştir. Halkai tedrisinde pek 

çok ulema ve fuzala yetişmiştir. 
(1301) tarihinde irtihal ederek 

Nişancıpaşa kabristanına defn· 
olunmuştur. (Melceülmütfiyyin) 

isminde dört büyük cild yaz· 
ma fetva kitabı vardır. Büyük 

yangında (Çeşnigir) camiindeki 
fetvahanede yanmıştır. 

- ... .U l_OJmanla mü .. llH ı.,,.; r.ild 1 

(2) Bu bilgiler ManiH Mura
diye kütüphaneai memuru B . .Ah· 
dullabtan ahnmıotır. 

Nişanlısını yaralıyan 
amele Cemal -----------"Beni mütemadiyen tahkir ediyorlardı, 

fakat öldürmek istemedim.,, diyor 
Celal Bayar bulvarında ni· 

şanlısı Serveti üç yerinden ve 

Denizlide 
Bir stadyom 
yapılacak 

Denizli, 21 (Hususi) 
Uzun zamandanberi Sarayköy 
belediye reisliğinde bulunmak
ta olan ve dört, beş ay evel 
felce uğramış olan Denizli 
saylavı B. Emin Aslan Toka· 
dm büyük biraderi İhsan To· 
kad bu hastalıktan kurtulamı· 
yarak vefat etmiştir. Sarayköy 
belediye reisliğine de Saray· 
köy gençlerinden Süleyman 
Tok seçilmiştir. 

§ - ilimiz ziraat müdürü 
B. Esat Bırakmanın Ziraat 
Vekaleti üçüncü şube müdür-
lüğüne tayini hasebile Bilecik 
ziraat müdürü B. Hasan F eh· 
mi tayin olunmuş ve işe baş· 

lamışhr. 

§ - Denizlide 35 bin li
rası merkezden yardım edilmek 
suretile 75 bin lira sarfilı: bir 
stadyom yapılması tekarrür 
etmiş ve bu stad için göste· 
rilen üç yerin ölçi.ılmesi için 
alakadarlara emir verilmiştir. 
Şimdiki saba ihtiyacı karşıla· 
mamakta ve sporcular bu sa
hadan şikayet etmekte olduk· 
lanndan sporcularımızın bir an 
evci yeni stada kavuşturulma
larını temenni ederiz. 

anası Sakineyi de beş yerin· 
den bıçakla yaralıyan amele 

Cemal, dün müddeiumumiliğe 
verilmiş ve hakkında dava 

açılmıştır. Birinci sorgu hakim· 
liği, maznun Cemali isticvab 

etmiş ve hakkında tevkif ka· 
rarı vermiştir. Cemal, gerek 

müddeiumumilikte, gerek sor· 

gu hakimliğinde nişanlısını ya· 

raladığını itiraf etmiş ve: 

- Beni mütemadiyen tah· 

kir ediyorlar, evlerine almıyor· 

!ardı. Halbuki ben evlenmek 

istiyorum, onlar evlenme mu· 

amelesini mütemadiyen gecik· 
tiriyorlardı. Kendilerini görüb 

son sözü söylemelerini istedim. 
Erkenden, çalıştıkları Alsan· 

caktaki sigara fabrikasına gi· 
derlerken gördüm. Kız, bana 
hakaret etti: 

- Seni istemiyorum artık. 
Dedi. Ben de kendisini kor· 

kutmak için bıçakla hafifçe 
dokundum. Annesi üzerime 

tıldı, kız da annesi gibi üze· 
rime çullanmak istedi, ovakit 

annesine de hafifçe hıçağın 
ucunu batırdım. Öldürmek 

isteseydim herhalde bıçağı 
hafif batırmazdım. 

Haber aldığımıza göre, Ser· 
velin yaraları kasığında ve 

çok hafiftir. Anası Sakinenin 
yaraları iıe ağırcadır. 

Sarhoşluk 
Tuzhane sokağında oturan 

Hasan oğlu Ahmed, sarho~ 
olarak Süleyman oğlu Osmanı 
dövmüştür. 

Busene sivrisinek mücadelesi iyi 
ve devamlı gidiyor 

Mahkemede kavga 
olur mu? 

Dün, Sulhceza mahkeme· 
sinde bir hakaret ~ak' ası ·ol· 
muştur. Bir dava için orada 
bulunan Yakub oğlu Hüseyin 
ve Ahmed kızı Güliüzar, Sah· 
ri kızı Nigarla kavga etmişler 
ve hakarette bulunmuşlardır. 
Derhal zabıt tutulmuş ve suç· 
lular adliyeye teslim edilmiştir. 

Evi cebhaneliğe çevirmiş 
Burnavada Postane soka· 

ğında 4 numaralı evde oturan 
Salih ve Pakizenin harekatı 
şübheli görülmüş ve evlerinde 
zabıtaca taharriyat yapılmış· 
tır. Araştırma neticesinde bir 
mavzer ile 109 aded fişek 
ve bir kütüklük bulunarak 
müsadere edilmiştir. 

Kaçakçılık 
Burnaçada Postane soka· 

ğında Hasan, Hatice, Yıldız 
ve Salihin evlerinde araştırma 
yapılmış, tam takımtı bir tak· 
tir aleti, iki şişe kekik suyu 
ve bir deste iskambil kağıdı 
bulunmuştur. 
~~-~~---~~~~~ 

Geçenlerde lzmire gelerek 
bataklıkları gözden geçiren 
ve lzmir hava\isindeki kaphca 
sularını tetkik eden Sıhhat 
Vekaleti mütehassıslarından B. 
Dr. Vaytın tetkikleri neticesine 
dair bir rapor hazırlıyarak Sıh· 
hat ve içtimai Muavenet Ve· 
kaletine verdiği Ankaradan 
gelen haberlerden öğrenil· 
miştir. 

Karşıyada Bostanlı bataklı
ğının kısa bir zamanda kuru· 
tulması sayesinde Karşıyakada 
sivrisinek mücadelesinde mü· 
him bir muvaffakıyet elde 
edilmiştir. Diğer taraftan be· 
lediye teşkilatı da muntazam 
bir şekilde her eve mazot da· 
ğıtarak sivrisinek mücadelesine 
ehemmiyet ve intizamla devam 
ve yardım etmektedir.,Belediye 
memurları, yalmz Karşıyakada 
değil, aynı zamanda lzmirde 
de ev ev dolaşarak kilosu altı 
kuruştan mazot vermekte ve 

mücadelenin bu şekli çok fay
dalı olmaktadır.'.Geçen yıllarda 
halk, mazot almak için çarşıya 
inmek ve mazot satan yerleri 

A d arayıp bulmak mecburiyetin· 
y gır eposu deydi. Şimdi, belediye bunu 

/zmir civa. halkın ayağına kadar götiir· 

k mekte, su çukurlarına, helalara, 
rtnda kurulaca .. birikintilere hazan parasız ma· 

Torbalıdaki aygır deposun· zot dökmektedirler. 

mirde ve Karşıyakada geçen 
yıllarda bu zamanda pek çok 
Sivrisinek görülürdü, busene 
çok az görülüyor, hatta bazı 
mıntakalarda hiç sivrisinek 
yoktur. 

Sıhhat Vekaleti mütahassı· 
sının raporunda Halkapınar 
bataklı~ının kurutulması için 
alın..ıcak tedbirler zikredilirken 
bu mühim ve büyük batak
lığnn devlet yardımile kuru· 
tulması mütaleası ileri sürül
mektedir. Çiinkü Hatkapınar 

bataklığı, lzmir ve civarındaki 
diğer bataklıklardan çok ge· 
niştir. Belediyenin, daha uzun 
yıllar bu bataklığı kurutma· 
sına imkan yoktur. Devlet 
büdçesinden yardım edilecek 
olursa bu bataklığı birkaç. sene 
gibi kısa bir zamanda kurut· 
mak mümkün olacaktır. 

lzmirin yanıbaşında Çiğli 
köyü civarında deniz suların· 
dan husule gelen büyük bir 
bataklık, 45 bin dönüm ınikta· 
rında geniş bir araziyi kapla· 
maktadır. 

Bu bataklık sahasının kuru· 
tulınasile elde edilecek geniş 
arazi, vilayetimizde iskan olu· 
nacak göçmenlere tevzi edi· 
lecektir. Bu bataklığın da dev· 
let büdçesinden tahsisat ayrı
larak kurutulması için vila
yetçe alakadar makamlar nez· 
dinde teşebbüslerde bulunul· da bulunan hayvanların kışlık Bu şekildeki mücadenin iyi 

ot ihtiyaçlarının temini için tesirleri de görülmüştür. iz- muştur. 
Şehitler ve Arpacı köylerin· ·-----....;..._-===-====~. ----=-----.-.-
A.lri 6~Y)tlArtlAn ot hirt1rilm•- ı:'---- :>•.Q.•~am 1 /h.,..--.-f.~.J-•. C<fl'n 
snre 'a~ıanmışıır. ı ---·•+--~~ bir emir 

Haber aldığımıza göre, Tor· Maliye Vekaleti JOO 
balı aygır deposu bir şube Ruhsatname numarasını 
halinde bırakılacak ve depo, Bin Lira Gönderdi. yazacaklar 

lzmire yakın bir yerde tesis Maliye Vekaleti biitçesinden ihracat işlerile meşgul ol· 
olunacaktır. f mak üzere ruhsatname alan zmir Fuar komitesine 100 

Dahiliye Vekaleti
nin bir emri 

bin lira yardımda bulunul· tacirlerin, firmalarının yazılı 
muştur. Başbakanlığın enırilc olduğu bütün ticari kağıtlarına 
Maliye Vekaleti bütçesinden ruhsatname numarası koyma· 

Vekaletlere gönderilen bazı verilmiş olnn bu para, ko- ları kanuni bir mecburiyet ol· 
yazıların paket halinde bulu· miteye gelmiştir. duğu halde ruhsatname almış 
nan merbutlarının, hangi tarih B ..., l firmalardan bazılarının ticari 
ve numaralı tahrirata ait ol- ag ar kağıtlarına henüz ruhsatname 
dukları gösterilmemesinden bir u·· .. . . . . nuınarasıoı ilave etmemiş ol· 
çok yanlışlık ve uzun muamele- zum ıyı _yetışıyor 

dukları görülmektedir. 
lere sebebiyet verildiği anla- Havalar bağlar için çok İktısad Vekaletinden şehri-
şılmıştır. Dahiliye Vekaletin- müsait devam etmektedir. 

mizdeki alakadarlara gelen Gir 
den vilayete gelen bir emirde Mahsul teşekkül devresinde 
b 'b k h ı· d k tamimde alakadarların dikkat u gı i pa et a ın_ e i evrak bulundui!u ve yağmur yağma· 

b h ., nazarlarının çekilerek ticari mer utatının angı tahrirata d ğ · · b ·· .. h 
't ld ğ ) b 1 ı ıçın usene uzum ına · kag" ıtlarına ruhsatname numa-aı o u unun yazı ması ildi- 1_ .. f k ı~d t• 1 . . . su unun ev a a e ne ıs o a· l ·ıA rılmıştır. Evrakı sevka memur ra arını ı ave etmelerinin te· 

olanların dikkatsizlikleri yü- cağı mütahassis bağcılar ta· mini ve ruhsatname numarası 
zünden birçok yazılar da im- rafından söylenmektedir. bulunmıyan ihracatçılara ait 

zasız gönderiliyormuş. Bu gibi İki günlük c. ocuk kağıtlar üzerinde odalarca hiç 
hallere meydan verilmemesi bir muamele yapılmaması bil-
de emredilmiştir. Çakurçeşmede terk dirilmiştir. 

Cevap olarak yazılan yazı- edildi. 
lara da hangi dairenin hangi 
tarih ve numaralı evrakına ait 
oJduğu da zikir ve tasrih olu· 
nacaktır. 

Nazillide spor 
Nazilli, (Hususi) - Bu haf

ta Nazilli sahasında iki he
yecanlı maç yapılmıştır. 

Birincisi Aşağı Nazilli (ld
manyurdu ) spor takımı ile 

Hamzallı köyü (Y eşilyurd) 
takımı arasında olmuş 2-2 be
rabere kalmışlardır. 

ikinci maç Nazilli (Mende
res) takımı ile (Ortaokul) ta-

kımı arasında yapılmış 2-1 ile 
(Menderes) takımı galib gel· 
miştir. Maçlar çok heyecanlı 
olmuş, sporun köylerde uyan· 
dırdığı alaka sevinçle karşı· 
lanmıştır. 

Dün Çukurçeşme mevkiinde 
bir sokak başına iki günlük 
bir çocuk bırakılmıştır. Ço-

cuk, Belediyenin Çocuk yuva· 
sına götürülmüş ve terkeden· 
lerin zabıtaca araştırılmasına 
ba~lanmıştır. ----
Noter memurları 
Haber aldığımıza göre, fz. 

mir ikinci Noter memurları 
arasında "Noter memurları 
yardım birliği,, adile bir bir
lik teşkil edilmiş ve esas ni
zamnamesi de vilayete veril· 
miştir. 

Bir mesleğin ihtiyaçlarım 
karşılamak gibi bir gaye ta· 
kib eden hu teşebbüsü kutlu
lar ve bu işe önayak olan 
genç memurlarımıza muvaffa
kıyetler dileriz. 

Karşıyaka şosesi ar. 
tık sık sık bozul

mıyacak 
izmir ·Karşıyaka arasındaki 

şosenin inşaatı, önümüzdeki 

hafta sonunda bitecektir. Bir 
tarafı deniz olan ve kışın sü
rekli yağmurlar esnasında de
niz suları üzerinden aşan bu 
şose, her yıl bozulmakta idi. 
Bu sene, Nafıa müdürlüğü, 
bu mühim yolun sık sık bo-

zulmasına mani olmak için 
şosenin iki tarafına duvar çek· 
tirmiş ve orta kısmı da bir 
metreye yakın yükseltilmiştir. 
Muhtelif manilerin araya gir
mesi ve son zamanlarda da 
silindir makinesi kazanının 
patlaması yüzünden inşaatı 

şimdiye kadar uzayan bu şose, 
yakında bitirilecektir. 
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Dün, saat 8,20 de Alipaşa 
caddesinin Palancılar mevki
inde B. Kazım Demirtenin 23 
sayılı ayna imalathanesinde 
yangın çıkmış ve faal itfaiy~
mizin seri tedbirleri sayesinde 
derhal sönciünilmüştür. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
ateş, imalathanenin döküm· 
hane kısmmda ııyna imaline 
mahsus mahlulle benzinin bir· 
dcnbire harlamasından çık· 
mıştır. 

Zarar çok ciiz'idir. Mahlülü 
parlamasında B. Kazımın yan· 
masından ramak kalmıştır. 

imalathane sigortalı değildir. 
itfaiyemizin gösterdiği gay· 

ret sayesinde civar dükkanlar 
muhakkak bir tehlikeden kutul 

muştur. 

Ödemiş haberleri 
Ödemiş, (Hususi) - Öde· 

mişte Kızılay Kurumu çok iyi 
çalışmakta müsbet işler başar· 
maktadır. Ödemiş Kızılay kolu 
dün, Ödemiş Halkevinde 57 
yoksul çocuğu sünnet ettir· 
miştir. Kurum bu çocukları, 
kunduralarına varıncıya kadar 
baştan aşağı giydirmiştir. 
Akşamına, Kızılay H'llkcvinde 
bir suvare vermiştir. 

Kızılay, yarın halka mec· 
canen sıhhi {ilimler gösterecek, 
aynı zamanda, Kızılayın tertip 
ettiği piyango çekilecektir. 
Ödemiş Kızılay kurumu ôde 

mişte 5000 liralık bir dispan· 
ser yaptıracaktır. Dispanser, 
bölgenin ciddi bir ihtiyacın~ 
önliy~cektir. Kudsal ödevler• 
uğrunda tam bir tesanüd ve 
feraQ"atle çalışan kurumun 
idare heyetini takdirle kaydet· 
meği borç bilirim. 

Oda ve Borsa bUdceleri 

Şehrimiz Ticaret Odası ile 
Borsasının 937 senesine ait 
yıllık büdcelerinin bugünlerde 
lktısat Vekaletince tasdik ve 
iade edilecekleri haber alın· 
mışlır. 

Borsa idare heyeti 

Borsa idare heyeti yarın 
toplanacak, Borsa satış işleri 
hakkında bazı müzakerelerde 
bulunacak, kararlar alacaktır. 

Çirkin bir hareket 

Karaburun kazasının Ahırlar 
köyünde bir vak'a olmuştur. 
Giridli Mehmed Remzi adında 
biri, Murad Naci oğlu yedi 
yaşında Adnanı iğfal ederek 
Saip adasına srötürmüş, kir· 
letmiştir. Mehmed Remzi za· 
bıtaca tutulmuş, adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Lord Harding 
lngiltereye neler tavsiye 

ediyor? 

Londra, 25 (Radyo) - Hin· 
distan sabık umumi valisi Lord 

Harding neşrettiği bir maka· 
lede, Taymis gazetesinin yaz· 

dığı yazıları tenkid ve lngil· 
tereye Almanya ile ltalyay• 
dost bir siyaset takibini tavsiye 
etmektedir. 

Hammalbaşı katibi 
Bir amelenin tecavüzüne 

maruz kaldı 

lstanbul, 25 (Hususi) -
Dün burada kanlı bir hadise 
olmuştur. Hammal Yusuf adın· 
da biri, işinden çıkarılmasın• 
sebeb olduğunu zannettiği 
hammallar cemiyeti katibi Hü· 
seyini yedi yerinden bıçakla· 
mıştır. Katibin hayatı tehlike· 
dedir. Hüseyin adliyeye ve· 
rilmiıtir. 
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Görülmesi lazım yerler: 

KOZAK 
ANADOLU 

Çeşmede Resimli y A YLASJbirmüsamere Memleket Haberleri 
Yaylanın eteklerind~bir medeniyet yatıyor. 
Burayı ilk defa olarak sanatoryom yapan 

Bergamos namındaki hükümdardır. 

Göklere yükselen- çam ağaçlannda 
köylü Tarzanlar keyelerle sallanıyor 

Solda:Kozak köylülerinden bir grup nahiye müdürü ile konıışurken, 

)( Bugün Kermes bayramının 
1 ozak günüdür. Kozak yay
ası, 500.600 rakımında, dün· 
Yanın en güzel çam ormanla-
rının o-ök .. .. d .. b .. .. k 6 yuzune ogru u· 
yu b· .. f ır ıntızam ve olgunlukla 
ışkırıp çıktığı bir toprak j.'ar· 
~.s~dır ki, Tanrmın dört ki
l 80 

a vadettiği cenneti hatır
atıyor .. 

rn· Bu ormanın hususiyeti, ze· 

lın kısmının arızasız temiz ou • 
iunda başlıyor. On met-

~e en kırk metreye kadar fır· 
'Yan çam 1.. 1 • • k Ye .1 . a6 aç arı, ırı, oyu 
ı.~1 bırer şemsiye gibi, dal· 
k ?1n alttndan geçen yolları 
esıf ve . b' ··ı ·ı ~ serın ı r go ge ı e 

Oft'" ae ~Yorlar .. Derelerinden akan 
r rıl n pınarların sesi, bülbül· 
ere b b b d era er, u yaylanın 
Gcstanlarını okuyor gibidir. 

eceleri "k .. .. k d Yak • go yuzu o a r 
üsr~nlaşır ki çam dalların n 
"ıkUndcn yıldızları loplamağa 
r ınak Y arzusu uyanır .. 
•ıtt aylanın denize doğru olan 
ta n:~. ~t~kleıinde, bir taraf· 
A. ılının, diğer tarafta da 
Yvalığın tt ğ .. -1 .. Ortad ya ı ı goru uyor. 

uzak a da Altınova!. Deniz 
ta gen· . b' ,.... ış ve masmavı ır 

~rşaf h 1' 
ca M· .a ındedir. Gece olun-
d ' . ıdıllinin bir yığın ışığı, 
enıze d" 

Pant .. uşmüş muhteşem bir 
Y·atıfı hatırlatır .. 

zeı ~mi beş kilometrelik gü
Bt ır Yol ve dik bir yokuşla 

'Raın b Ztk d'" aya ağlı duran Ko· 
a,k: 

1 
une kadar yalnız kendi 

ın er· . &· ının tanıdıg" ı bir yerdi. 
ır <;ok k 

lcr iib' 1Ymctler ve servet· 
k, 1

• o da Bergamanın ar
Ritn/ara~ında gençliği boşa 
k,ı ış dılber kızlar gibi kala· 

ltlıştı c . 
tıiay · umhurıyet, onu da 

an " "h Orıu e ı maiden kurtardı .. 
hek· n <;arnlan, onun Lokman 

11tlce 
l>tıun .. medhedilen sulan, 
ihtiş ruzgarları, havası, seması, 

aını b"Ib-1·· l }'olta ' u u u, pınar arı, 

açıfı;ı artık yavaş yavaş bize 
bii b· or .. Ve burası yalnız ta-

ır ·· . ' 
litin· guzcllık ve bütün zengin· 

1 değ') deni . ı ' eski Bergama me-
bir :e~nden ve tarihinden de 
~ıy0° Şeyleri kendi sırtında 
Qll§t r.. Kozakta Mahmud 
bit Uğ h~amında genç, değerli 
"' na •ye .. d .. - d vııun b· mu uru var ır .. 
~Öre l( ıze verdiği malumata 
~"•ta ozak, Bergamanın eski 

ı:- tyomudur. 
~sk· 

tınd ı Bergama hükümdarla
.J an B 
'leşi p ergamos, küçük kar· 
l)ldu11. ergamın sıska ve zayıf 
t ~unu .. 

c litrnek . gorerek onu tedavi 
1tbebı ıstemiş ve Kozağı, bu 
lo'l'oıne rn~deni bir yer, sana-

halın e koymuş. Nite-

Sağda Kozak köylü kadınları 

Kozak gaylalar•nda kögmektebleri ve talebe çamlar 
altında beden terbiyesi yaparken 

kim, bugün hala Kozak köy· 
lerinde ve bağlarının arasında, 
o tarihten kalma birçok eser· 
ler vardır. Bu meyanda bir 
çok mermer sütunlar, heykel· 
ler, anfiteatrlar ve büyük şa· 
rap küpleri bulunmuştur. Yani 
o tarihlerde de Kozak yaylası 
dibinde üzümcülük ve şarap
çılık çok mühim bir yer tu
tuyormuş. 

Harblerin, asırların, tabii 
arızaların yavaş yavaş göçü· 
rüp gittiği bu eski medeniyet
ten uzun zamanlar sonraya ka
dar, artık Kozak yaylası unu· 
tulmuş gitmiştir ve burada ne 
köy kurulmuş, ne insan otur· 
muştur. 

1270 tarihinde Vefik, ya· 
hud Refik {paşa) aşiret halin· 
de yaşıyan bazı Türkmen ka
bilelerini buraya yerleştirmiş 
ve onlar da bu sahada köy 
kurmuş, toprağı işlemiş, yay· 
lanın sahibi olmuştur. Köy 
adedi 15 dir. Bu köylerde 
1600 hane ve 6 bin [nüfus 
vardır. İşledikleri toprak mik· 
tarı 15 bin dörıümdür ki, nü
fusa nazaran hem azdır, hem 
de arpa ve çavdardan başka 
birşey vermez. Bu itibarladır 
ki, halkın asıl kazancı çam 
fıstığına bağlıdır. Çam orman
ları 8 saat boyunda ve 7 sa· 
atlik derinlikte bir silsile 
teşkil ederler. Meyvalı çam 
adedi 3,5 milyondur. Sarıçam 
dedikleri meyvasız çamın sa· 

yısı ise tesbit edilr.mP.miştir. 

Köylüler, çam fıstığının bu· 
lunduğu mozalağı keye yahud 
keğe denilen 6-7 metre uzun: 
luğundaki ince bir sırıkla ko· 
parırlar. Çam dallarına da 
bu sırıkla tırmandıkları gibi 
köylü gençler arasında bunun· 
la, yakın çam ağaçlarında bi-
rinden diğerine sıçramak ha· 
reketleri yapılır. Sırığın çcn· 
gelli tarafını ağacın bir tara· 
fına taktıktan sonra bunun 
ucunda sallanmağa başlar ve 
gittikçe hızlarını artırarak hem 
diğer ağacın dalına sarılır ve 
hem de keyelerini kurtarırlar. 
Fakat iki, üç senede bir, tec
rübesiz gençlerden kurban ve· 
rildiği de vakidir. 

Buradaki köylüler, hala eski 
oyunlarını, eski adet ve eğlen
celerini muhafaza ederler. 
Zengin olmadıkları ve binaen· 
aleyh iyi kalori almadıkları 
halde yaylanın suyu ve havast 
sayesinde gürbüz, sağlam "e 
dinçtirler. Bengi, Dağlı, Ar
pazlı, Kocaarap, Baba Hüse· 
yin gibi oyunları vardır ki 
bunları kafilder halinde oy· 
narlar. Nitekim cvelki gün 
Kermes bayramında en çok 
alkışlanan, onların oyunu ol
muştur. 

.Nişan, düğün, sünnet eğlen· 
celeri çok orijinaldir. Harman 
kaldırılınca kızlar toplanır, 
ekine olan sevgisini, çalışma
larmı anlatan koşmalar söyler, 

Çeşme, (Hususi) - Nahi· 
yemizde 19 Mayıs bayramı 
çok parlak kutlulandı. Uzun· 
kuyu, Çamlıyurd ve Barbaros 
Gençlerbirliklcıi sporcuları bay·: 
rama iştirak ettiler. Halk, da
vul zurna ile milli oyunlar 
oynadı, geç vakte kadar eğ

lenildi. Gece Zafer yıldızı ve 
Çapanoğlu piyesleri temsil 
edildi. Resimde temsil veren 
gençler görünüyor. 

Tirede bir vak'a 
Tire kazasında Karahasan 

canıiinde bir vak'a olmuştur. 

Altı aydanberi camiiıı bir 
odasında hasta yatan I3n. Sa
niye adında bir kadın jiletle 
bilek ve boğazındaıı yaraları· 

mış olarak \bulunınu~tur. Za
bıtaca, Bn. Saniyenin nasıl 

yaralandığı hakkında tahkikat 
yapılıyor. 

eğlenirler. 
Askere çağırılan genç!er, 

hareketlerinden bir gün evel 
evlerine kapanır, büyüyüb ye
tiştirdikleri, sevib seviştikleri, 
at sürüb eğlendikleri kırlara, 
tepelere, ormanlara bakarak 
koşmalar söyler, ayrılığın te-
rennümlerini yaparlar ... 

Bu köylerde evler, küçük 
birer şark müzesini hatırlahr: 

Duvarlarda sıra, sıra, biri
biri üstüne raflar, ceğiıler, 
bnkır kapfar, duvarlaı ı kap· 
lıvcın muhtelif süslü, telli do
kumalar, işlemeler, ıneyvalar 
\'CS3İre ... 
Koıak nahiyesi ova!'ıııdan 

aka\ çay, "Madra,, adı :dtm· 
da doğmuş.. Fakat Ovacık 

-köyii, bunu inkar etmiş , onun 
adına kendi adını vermiş. Gö
bclier köyü de çayı yakalamış: 

- Mademki sen benim 
O\ anıdan geçiyorsun, senin adın 
Göbeller çayıdır. 

Demiş. Çay biribiri arkasına 
aldığı üç isimden hangisini 
kullanacağını düşünürken, Kap
lanlar köyü karşısına dikilmiş: 

- Ne biri, ne diğeri, ne· 
de öbürü... Benim adım ... 
Haydi bakalım, geç, senın 

adın Kaplan çayıdır. 
Çay; kulaklarını bu yeni 

isme hazırlarken ansızm Altın
ovanın sesini duymuş: 

- Ne münasebet?... Sen 
denize, benim topraklarımda 
akıyorsun .. Haritaya öyle yaz· 
dıracağım, ak bakalım Altın· 
ova çayı!.. 

Bu yayla ve onun etekleri, 
işte bu kadar enteressan, bu 
kadar güzel parçalardır. Di· 
yorlar ki, çam fıstığı bir kaç 
aydır az para tutuyormuş, 

halk da sıkmtıda imiş. 

19 ma.qıs intibalarınJan: Yukarıdan aıalıga Aklıisarda, 
Bayındırda ve iki görünüıü ile Ödemişte 

Aydın, {Hususi) - Vaki davet üıerine bu hafta vali 
başta olduğu halde büyük bir kafile Aydından Umurlu köyüne 
gittiler. Nazilliden de büyük bir kalabalık geldi. İki bin kişilik 
bir seyyah kafilesi toplandı. 21 çift pehlivan güreşti. Başt 
Erbeyliden Reşad Çelik kazandı. Aydın memleket hastahanesi 
doktorları, 71 çocuğu sünnet ettiler. Valimiz ve Umurlu partisi 
çocuklara şekerler dağıttı . Gece bir gardenparti verildi. Fi· 
şekler, çarkıfelekler yakıldı, eğlenildi. Yukarıda gardenpar· 
tide!bulunanlarla günün tertib heyeti, aşağ~da sün~ct olan 
çocuk ve doktorlar gözüküyor. Gün, çok guzel geçtı. 

Fikrimizce, şu Kozak yay· 
!asında bir sanatoryom, bir 
ıki otel inşa edilseydi, her ci
hetçe büyiik fa)dalar temin 
olunurdu. Biz, bazı ahvalde, 
fırın dibinde ve peynir tulu
mu üsıündc açlıktan bahseden 
insanlarız. Bu yaylayı göre
medikten ve orada biraz ya· 
şayıp başımızı, gövdemizi onun 
tertemiz, ferahlık ve kuvvet Ödemişte köylerde dokuz spor teşekkülü vardır. Resmi-
dolu havasında dindiremedik- miz, köylü sporcuların Ödemiş Melımedcik ttbidesine 
ten sonra kaç E~a~ra~cd~e~rl.?:.:.···:....._~----~e~l~e'.f!n~k:_jk~ooouWıwlll..BllUUEUllld:t..:Uz.. _ _ _ _ __: 
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' 933 Mustafa o. mehmet Peynirci 
,, Dede Mehmet ve Çarıkçı 

Kemeraltı 

Mustafa 
,, Mehmet 
,, Kadir o. Hasan 
Jı Kamil Faik ve 

Halil 

Kunduracı 
,, 

" 

,, lsmail o. Yaşar ve . Makineci 
lsmail Hüseyin ve 
Hasan o. Ahmet 

,, Mehmet o. Necati Kunduracı 
ve Jbrahim 

.,, Hilmi o. Salim ,, 
,, Kadri o. Etem ·.ve Terlikçi 

Mustafa o. 'Hasan 
., Hüseyin o. Hüsnü Kunduraa 
., , Salih 
,,, Ahmet o. Riza 
,, Mehmet Ali usta 
,, İsmail o. Hüseyin 
., Veli o. Mehmet 

Terlikçi 
Kunduracı 
Camcı 
Aşçı 

Kahveci 
,, Yusef Tütün vesaire 
,, Ahmet o. Osman Papuççu 

usta 
,, Ahmet o. Hamdi 
,, Ahmet o. Sadık 
,, Hasan 
., Fuat o. Mehmet 
,, Ali usta ve Ali 
,, Hamdi o. hacı 

İbrahim 
,, Yakub baharhyan 
,, Ali oğlu Hasan 
,, Ahmet Emin 

933 lbrahim o. Nihat 

" Patikçi 
Makineci 
Papuççu 

" 
Şapkacı 
Çorapçı 

Gramafoncu 
Bakkal 

'' Mirkado Romanu Manav 
" Salih o. Bahaettin Berber 
" Ali Kunduracı 
" Mustafa Remzi 
" Ali Hüseyin 
" M. Fikri 
" Ahmet 
" Osman Nuri 
11 Ali o. İbrahim 
•· Bohor Azar 
,, Ali o. ahmet hakkı 
,, Davit :Gomel 
,, Mehmet o. Ali riza 
,, Şerif o. Naim 
,, Hüseyin o. Naci 
,, Mehmet ali o. halit 
,, Hüseyin o. Kadri 
,, Pipo 
,, lsak Mazal 
,, Mehmet Emin 
,. Mehmet o. Nuri 
., Ahmet o. Cevdet 
,, Salahittin 
,, Hasan o. Lütfi 
,, Hasan o. Hikmet 
,, Hasan o. süleyman 
,, Mehmet o. Meh· 

" 

met Emin 
İbrahim o. Ah· 
met Vedat 

Lerzi 
Boya ve ütücü 
Berber 
Kundura makinacısı 
Şapkacı 
Çizmeci 
Kundura tamircisi 
Berber 
Kan duracı 
Kahveci 
Berber 
Marangoz 
Helvacı 
Kunduracı 
Süpürge deposu 
Manav 
Berber 
Berber 
Kömürcü 
Bakkal 
Tütün ve saire 
Berber ve kolonyacı 
Eskici 
Şapka tamircisi 

Bek kal 

.,, 

,, 

" 
" 

" " 

;. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 
Alipaşa c. 

" 
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" 
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lkiçeşmelik 

" 
" ,, 
" 
" 
•• 
" 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
Mustafa Hulusi 

,, Mehmed Salih 
" 

Sabuncu 
Türk pazarı 

Tiirkpazarı 

,, Raşid o. Nazmi 
,, Rafael o. Şemo· 

el Davi 
,, Leya Sabah dev· 

rinden Bohor Su· 
hami 

,, Mişon Hanna 
., Yahya o. Hakkı 
,, Salih Zeki 
,, Hasan Emin o. 

Mustafa 
,, Şakir o. M. Ali 
,, Ali o. Hüseyin 
,, Muharrem 
,, Mustafa o. Meh· 

med 
,, Zekeriya 
,, Mustafa usta 
,, Ali o. Mchmed 

usta 
" Abdullah o. Halil 
,, Ali o. Arif 
,, Hasan o. Mchmed 
,, Muharrem o. Ali 

Tavukçu 
Balıkçı 

Bakkal 

Meyhane 
Kahveci 

" 
" 

" 

" 
Baş tur ak 

Sabun ve yağcı 
Kunduracı 

" .. 
Bakkal 
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" 

" 
" 

.. 
Kuyumcular 

.. 

" 
2 inci Karaosman 

" 
" 

....; . 
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226/1 
226/3 
:226h 

~26/4 

2 62 
'1 <s7 
·7 87 

7 87 

226~ 7 87 

226/13 7 87 
226/16 7 87 

226/18 7 87 
226/19 7 87 
226/29 6 30 
226/31 7 70 
226 baraka S 25 
264 kapıiçi S 25 
276/1 9 62 
278/4 10 50 

278/32 
278/38 
278/44 
278/47 
278/49 
278/60 

288/1-3 
290/1 
292 
60 
90 
36 
6418 
92 

108 
230 
15/3 
37 
97 
99/4 
38 
78/1 

11811 
140 
158 
162 
176 

41 
59 
73 

119 
12, 
199 
217 
239 
247/1 
251 

299 

12 
30 
44 
62 

68 

65 
7/3 

33 
41137 

43 
57/ 1 
7, 

167 

183 
54 
37 

43 
7 
6 
8 

5 51 
5 51 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

96 25 
4 81 

96 25 
32 08 
48 12 
34 12 
13 12 
20 25 
39 37 
39 37 
13 12 
80 22 
15 75 
2 62 

22 31 
22 31 
52 50 
26 25 
19 65 
26 25 
10 50 
25 42 
22 22 
26 26 
18 37 
16 32 
22 00 
19 25 
26 25 
10 50 
15 75 

11 61 

19 25 
16 07 
16 50 
32 08 

32 08 

48 12 
7 50 

50 42 
7 88 

30 06 
2 62 
9 45 

32 8 

9 00 
21 ()() 
15 75 

10 50 
15 75 
6 30 
6 30 
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9 
10 
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20 
21 
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25 
26 
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1 28 
1 29 
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1 31 
" 33 
" 34 
" 38 
" 40 
" 41 
" 42 
" 43 
,. 44 

" 45 
., 46 
" 47 
" 48 
" 49 
" 50 
" 51 
., 52 
" 53 
" 56 
" 57 
" 58 
" 59 
" 60 
" 61 
,, 62 

" 64 

" 65 
1 67 
" 68 
,. 69 

" 70 

" 72 
" 73 
" 74 
" 75 

" 76 
" 77 
" 78 
" 79 

" 80 
" 81 
" 82 

" 83 
" 85 
it 86 
,, 87 

873 ,, Şemoel )\f ~nyas .. ., 
· 875 ,, Hüseyin1

0. A'hmeCl · Kunduracı 

3 üncü ,, 

876 • ·,, Mahmu
1
d ' &ğiu sa- ·Terzi 

· laheddin 

'it 

,, 
880 
881 
888 
896 
912 
917 
'922 
928 
'946 
964 
986 
993 

1000 
1005 
1008 

1010 
1011 
1017 

1020 
1026/1 

1029 
1053 
1059 
1075 
1079 
1112 

1113 
1119 

1120 
1127 

1142 

1152 
1153 
1154 
1156 
1158 
1159 
1164 

1168 

1181 

1182 
1186 
1188 
1193 
1195 
1201 
1206 
1230 
1241 

1246 
1253 
1254 
1302 
1331 
1330 
1341 
1343 
1348 
1358 
1363 

1378 
1381 
1404 

1418 
1421 
1426/1 
1428 
1430 
1431 

1435 

1439 

1442/1 
1454 

1558 
1468 
1474/ l 

., . Hamid üMÖli~f~ü 
,, Mehmed o. !'Remzi Terzi " 

" 
,, Ali usta Aşçı 4 üncü 

1 •• " ,, Süfeymılıto. hüsnü Kunduracı 
. · 'Ahmea Terzi ti ~ •• 

·;, 'Süleyman o. Zeki Makinacı 
., Ali Kömürcü 
., f lyazer Terzi 
., isale Sardas Çilengir 
., Salamon Azar Makineci 
" Mustafa o.Mehmet Kunduracı 
.. Zozef Kalaçi ,, 
,, Hüseyin o.Mehmet ,, 
" Cavit o. Emin Makineci 
., Mehmet f brahim Kunduracı 

ve Osman 
.. Tevfik ve Ahmet ,, 
" Ahmet ve Avram Makineci 
" Mehmet o. Ali ve Kunduracı 

Muzaffer 
,, Halil o. Ali 
,, Danyel oğlu 

Menahem 
,, Eehmi o. Hilmi 
,, Nesim Azar 
,, Süleyman 
,, Muiz Şaki 
,, Muiz 
,, Y aşua Yasef ve 

Avram 

,, Salih o. Ali 

Makineci 
~Terzi 

Tacir 
Terzi 
Kunduracı 
Terzi 
Çuval deposu 
Terlikçi 

Kunduracı 
,, Yusuf o. Hüseyin Kömürcü 

,, Refkula 
,, Sarina Bohor 

Şimsolu 

11 İsmail o. Mehmet 
Ali 

,, Ali çavuş 
,, Mustafa 
,, Şakir o. Osman 
,, Cemal o. Nazmi 
,, Mehmet o.Mustafa 
,, Emin o. Mehmet 
11 Mehmet o. Mah-

mut 

Bakkal 

Terzi 

Kunduracı 

Marangoz 
Yağ deposu 
Kunduracı 

" Manav 

" Sebzeci 

" Mehmet o. hacı Kahveci 
İbrahim 

" Hüseyin 
Faik 

,, Halil 
,, Halil 
,, Osman 
,, Hayri 
,, Riza 
,, Cako 

ve M. Kunduracı 

Kömürcü 
kunduracı 

o. Hilmi eskici 

" Salamon sabah 

makineci 
tacir 
terzi 
bakkal 

,, Hüseyin cavit kunduracı 
,, Mustafa o. Meh- kömürcü 

met 

" 
Kuyumcular 

,, 
Kuyumcu 
inkılap 

,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 

" 
" 

" 
Azizler 

" Şan 

" 
Çeşmeli Hasan 
hanesinin Ü s t 
katında 
Afiyet . 
1 inci Hacı 
Süleyman 

" " 

2 inci ,, 

Nadi 
Kahraman 

" 
" 
" 
" 
" Kahraman 

" 

" 

" 

Çivici hamam 

" " 
Gizli sokak 

" ,, 
" " 
" " 
JJ H 

Ata sokak 
Çirkin 

Morahane 

,, Şerif ali 
,, f zzet çavuş 

" " " 

tütün ve saire 
kömürcü 
bakkal 

" 
" 
" ,, Raif 

,, Yusuf o. fzzet 
,, Hasan o. Mustafa 
,, Emin o. Eyüp 
,, Ahmet o. Mustafa 
,, Muharrem o. Ali 
" Hüseyin 
,, Mustafa o. Hüse· 

yın 

,, f smail o. Hüseyin 
,, Sadettin 

berber 
kömürcü 
kunduracı 
kahveci 
kunduracı 

" kahveci 
Yoğurtcu 

" 
" ,, Mehmet o. Ha· berber 

san Refik 
,, Osman kunduracı 
,, Ester hayım 
,, f brahim o. Hamit 

terzi 
manav 

Hacı ali c. 
Dolaplı kuyu 
Mumcu zade 

" " 
" " 
" " 

Alay bey 

" " 

" " 
" " 

Dikili taş 

Katip celebi 

" " 
Gündüz 

,, idris 
,, Celalettin 

kunduracı 
bisiklet tamircisi 

" 
" ,, Mehmet o. Ali makineci 

Fehmi 
., Hüseyin O. Ali makineci 

Haydar 
., Hacı Hüseyin Ha· kunduracı 

san Rahmi 
.. Nesim Leyla Sidi terzi 
., Avram Şaııt kızı " 

Diyarıa 
., Eşref 

" İbrahim 
.. Avram Grimber 

kunduracı 
kahveci 
terzi 

Gündüz 

.. 

" 
Saçmacı hamam 

Namazgah 
tellal başı 
Sadullah 
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Yazan: M. yAhan 

lyara,~ Dokanın Meçhul Korsan~ 
tarıı gösterdiği kini şimdi anlamışb ---
nu - Beni affedin, gondolu• hadisenin şüyu bulmaması için ramanlıiının karş1sında, ada-
ıi 2- d•lgınhkla çarptım. Bi· şiddetli emirler vermi§ ve bu- mın aklı yerinden oynuyor. 
~~ .1~aptana gidecektim de.. nu işaa edecek olanı, mem· Uzun söze ne hacet: 
di/

1 
;n atızı bumu fışmıf, leketten aüreceğini söylemişti. Bizim kaptan bile hayran 

or ar.. Fakat meıele korsanların kalmıf. Malüm ya bizim kap· 
Ko- Salcın ıen de Meçhul akzma dilşmüttil . Onlar ise tan, aşaiı yukarı canavar aya· 

Rsa~ın o marifetini gördün? aj'IZları kolay kolay tutulabi· rında bir mahluktur. O sefere 
itild~~ıta derhal Kiyaraya lecek mahluklardan değillerdi. çıkarken, anası ve çoluk ço· 
-1 t Nitekim İşte, korsan, hem de cuğu arkasından : 
i'el~·e, fırsat ayağımıza kadar bir ıaray kadınının oturduğu - Gidişi olsun, geliıi ol· 

R ı. . Gondolun yanıbatında bunu masınl 
hnloııta bunu müteakıb ni· açık açık söylüyordu: Diye dua ederler. Çünkü 
~11~~ kulağına fısıldadı: Rozitanın nişanlısı, diker seferden dönüp te şöyle beş 

hale'- oylet, aöylet.. Onun meseleyi tazelemek istedi: on gün Venedikte kalınca, 
~ında b'J' · · · d '- ·1 k' •nla ne ı ıyorsa hepsini - Demek ki size de oyun evın ıçın e1r;eı er san ı mey-
G~ın.. oynadı... dan muharebesin~e?. ar~akal· 

ndolcu devam tt' a· d y · ı b" . k mış gibi, kırık, dokuk bır va-- G" e ı: - ıze egı, ızım ap· . 
Ôyle b'ordünı ya, gördüm yal. tana!.. Fakat ne oyun, ne ziyete diişüyorlar. Kuduz gıbi 
tünde bı~ genç lci, toprak üs- oyun; biz de bayıldık doğ- bırşey.B.. k 

1 
.. 

1
.. 

1 oyle b' · · b l . . . - aş a ne er soyuyor ar 
l'tnı ırımn u unaca· rusu .. Hatta kendısı bıle, a~.. onun i in? 
ideta llnnııyoru~. Karşısında zına ateş mühür yidiği halde: _ iakıyorum çok merak-
ihuy.,. arslan onüne düşmüş - Böyle bir kahraman dün- )ısın .. 

l<iya,eş~klcre be~z~yorduk.. ya yüzün~e .do~mıyacaktır .. Ce· _ Bizim prenses, inanmı-
ni 20 gulnıemek ıçın kendı· zası da, latıfesı de, herşeyı de yorda.. Hep masal bunlar, 

r tuttu . 
_ P 1c· • kendıne mahsus... diyor. 
_ Ne 11 kaçanıadınız mı? Demekten kendini alamadı. Korsan, müstehzi bir tavırla 

&İnin .. ~ nı~nasebet?. Gemi· Kaçırdığımız kız, hakikaten Kiyaraya baktı: 
_ ~ ~ hır sürati var ki.. • çok güzeldi. Fakat Meçhul - Sinorita, Meçhul Korsan 

llYdın ; u, bari harbe tutuş· Korsana kaptırdık. bizim bildiğimiz kaptan veya 
_ ~z - Meçhul Korsan kimmiş, şövalyelere benzemiyor. Hiç 

libat 0en aklını bozdun ga· hiç malumatımz var m1?.. şakası yok. Venediğe girer, 
·· n 1 · d 1 remi una ancak beş, altı - Hayır!... Bazıları Yu· sızi sarayınız an a ıp götüre· 

gülle Çarpışabilir.. iki tane nanlı diyorlar. Bazıları Türk, bilir. Bunu hatırınızdan çıkar· 
hedef atsa birini muhakkak bazıları Cezayirli.. Şeytanın mayın.. Allahaısmarladıkl 

e Yerle f · D h b" · ld ğ h kk k S Korsan, şapkasını çıkarıp 
Çenle d ş ınyor. 8 a ge· ırı 0 u u mu a 8 ·· on· onları selamladı ve küreklere 
batır r e Üç meçhul gemiyi ra, ona birçok yerlerden giz-

1(0rnış.. lice yardımlar ediyorlar ga· sanldı. Kiyara, ıstırabının yavaş 
raan ğ']d· k d yavaş azaldığını duydu. Ro· 

_ LJ 'e ı ı, es i ostuna: liba .. Herşeyi biliyor, herşeyi 
nern d d' b l zita ona yaklaştı: l•lib, b' . · e ı· u gemi er, duyuyor, istediği yere istediği 

ı ızını D k l - Scmu var -erinde . . o a ığın gemi· zamanda sokulabiliyormuş. Bir -·-----
ltrrnış. nÇ~1'· •• fakat gizliyor· Türkten işittik ki, kendisini Is- Bir tavzih 
Yılıraa, nku Venedikte ya· tanbulda bir paşanın yanında Gazetenizin 20/5/937 tarih 

- N rezalet kopacak.. görenler bile <'lmuş. Aradan ve 7205 sayılı nüshasının ye· 
_ B~rede olmuş bu hadise? çok geçmedi, bir Yunan ada· dinci sahifesinde (Bayındırda 

Sicilyanır buçuk ay evci, tam sında, hem de Yunanlıların en yeni bir hal yapıldı) serlevhası 
leri topın ~a~şısında .• Gemi· asi1 erkekleri ve kadınları ile altındaki yazının berveçhizir 
llİze d" ateşı ıle yakmış. De- içip eğlenirken görmüşler.. tashihini rica ederiz: 
to'>layıbU§en bütün tayf alan Müthiş bir serveti de varmış.. 1 - Bayındırda· hal yapıl· 
llıı blflca •daya çıkarmış. Yal· Hep masal gibi dinliyoruz.. mamıştır. Yapılan bina Dahi-
lllif ve Ptanlannı direğe as· Herhalde, hakikat olarak bil- liye Vekaletinden gelen tip· 
letin İçise:b~t bıraktığı asker· diğimiz, onun bize hiç ben· lerden intihap edilmiş kapalı 

- G? ekı zabite: zemediğidir. Bizi kendi aya· pazar yeridir. 
le, 'Yatııt ·demiş- Dokaya söy- ğımızla gemisine sokunca, ne 2 - Bu bina (25) bin lira 
ıe IOku nı ve kudretini deni· yalan söyliyeyim, ben onun değil (12) bin liraya yapıl-
~lcnıaa~ tec~üb~ler yapmağa hepimizi kerteceğini sanmış· mıştır. 
0na bir n.f~unku denizlerden, tım. Sonra, onun güzelliğine 3 - Kapalı pazar yerinde 
·~ vere ıncan kahramanlık de inanmıyordum. Fakat gör· Baymdırda mevcud dört ka· 

8u lik ~em.. düm ki, o, hiç te bizim gibi sap ile daimi bahçıvanlar 
~ llıı b~~ ılar doğru mu, ya· aşağılık deniz adamlarından yerleştirilmekle beraber clyevm 
tıııı doğr~ ~eın, fakat hadise· değildir. Ay gibi bir delikanlı. yirmi bir bahçıvan sergisi boş· 

l<iyata 
0 

dutunu biliyorum. Gözlerine bakanın gözü ka· tur. Binaenaleyh ihtiyaca faz. 
l<oraana '1ca Dokan1.1 Meçhul maşıyor.. Ôyfe mertçe iltifat }asile cevap vermektedir. 
k~Qç •aab· rşı. gösterdiği kor· etti ki ömrümün sonuna kadar 4 - Bu yerin manifatura 
i'İrıi tirnd· •Yetın neden geldi- unutamıyacağım. Hatta sana ve tuhafiyecilere tahsis oldu· 
... ~ul ~ anlarnıştı. Filhakika birşey söyliyeyim mi, ben ve ğu hakkmdaki haberler doğru 
~'-dhiş orsan, Dokaya bu arkada~larımız, bir giin Mec· değildir. Hürmetlerimizle. 
11theri dO)'U~u oynamış ve o hul Korsanı fena vaziyette gör· Bayındır Belediyesi R. V. 

l~g}ı~•elllİİg·o~nd~e:r:m~i:şt~i._ı:;.F:ak~a:t~~se:k~im~d:ad:ı•n:a~k;o:ş:a~ca~ğ~ız~.~K~a~h~-~ ........ ~M~.~T~e:lc~i ...... 
1193 " Ali GaJip Eskici 
1S2ı " Muiz llya Danon furuncu 

" lbrabim ve mah- bakkal 

Şükran 

" 
Mezarlık başı 

tumu Süleyman 

" Ahmet çavuş O. 
Ömer " .. " 

" lsmaiJ 
" Murat O. Mehmet 
" Ahmet .. .. .. 

manav " " 

" .. " 

" Bergamalı Abdu~ bakkal ve manav .. .. 
" Mehmet O. Hüse- ., • 

3 
11 
1 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

3 94 
78 75 

9 60 

6 42 

6 42 
6 ~2 
3 21 
6 42 
6 42 

,, 73 

" 74 
,, 75 

" 76 

" 77 
" 78 
" 79 
,, RO 
" Rl 1~28 Yin " " " 

~~29 " Harnza O. isa .. ., .. 9 6 42 " 82 
3oı1 " Salim O. Hüseyin ., ve manav .. ., 1 O 9 62 ,, 83 

t Yuktr" ~~it kahveci .. • 12 12 O? " 84 
~'th olu ıda ı~ımleri yazıla 169 mükellef namına 933 yılı için Basmahane şubesınce vergileri 
'-tbi), nınuş. ıse de kendilerinin terki ticaret etmif o)up nerede bulunduklarının bilinmemesi 

t~blıt makamına kaim olmak üzere u5ule tevfibn ilin olunur. 1615 

İzmir Sulh Hukuk Mahke· 
mesinded: 

Dörtte bir hissesi taşçı MehT 
med karısı Emineye aid iz· 
mirde Kale altında Hamidiye 
mevkiinde Hacı Ali efendi 
caddesinde kain evsah kaydi· 
yesi tapuda muharrer yedi 
dönümden ibaret bayırlı tar· 
lanın dörtte bir hissesi Emi· 
neye aid olup Eminenin mi
rasçılan varsa tarihi il!ndan 
itibaren üç ay içinde sıfatla· 
rını mahkemeye bildirmezlerse 
ölünün metrukatı hazineye dev· 
redileceği ilan olunur. 1612 

D'/Jzeltme 
21 Mayıs 937 tarihli gaze· 

temizin yedinci sahifesinin 
dördüncü sütununda f zmir Si· 
cili Ticaret Memurluğundan 

serlevhalı ilanın 28 inci satı
rında Muhtar Ataman şöyle 
imza edecektir kelimesinden 
sonra M. Ataman imzası, ge· 
ne ayni ilanın 30 uncu satı· 
rında Baha Erman şöyle imza 
edecektir kelimesinden sonra 
B. Ş. Erman imzası unutul· 
muştur. Düzeltiriz. 

lzmir 1 inci icra me. dan: 
Lütfive, Cem?le vesairenin 

emlak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eyledikleri 
Ahmed ağa mahallesi tapu 
kütüğünün 1867 sahifesinde 
188 ada 14 parselde kemeraltı 
caddesinde 6 numaratajlı 14 
metre elli santim M. M. ında 
ve iki bin lira kıymetinde 
bir dükkanın mülkiyeti açık 
artırma suretile ve 844 nu· 
maralı Emlak ve Eytam ban· 
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 29/6/937 salı gü
nü saat : 11 de icra daire· 
miz içinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma] neticesinde sa· 
tış bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasabile kıyme· 
tine bakılmayarak en çok ar· 
tıranın Üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı· 
lacağmdan ikinci artırma yok· 
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalmz yüzde iki· 
buçuk~ dellaliye masrafı alınır. 

İpotek 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 müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri ica
beder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malüm olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 

16/6/937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
937117 41 dosya numarasile 
İzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 737 

lzmir 2 inci icra me. dan: 
Ayşe, Hamdi ve Talatın em 

lak eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil banka
ya ipotek eyledikleri birinci 
sultaniye mahallesi birinci çık
mazı Eşrr:~aşa semti ada 40 
parsel 8 Yusuf baba vakfın· 
dan 37 numaratajlı kapıdan 
girilince genişçe bir avlu, av· 
)unun sağında ahşab bir hela 
ve bir dam, avJunuu nihaye· 
tindeki binaya girilince küçük 
bir sofa ve sofanın sağında 
ve solunda birerden iki oda 
ve üst katında gene bir sofa 
ve birerden iki oda ve üst 

I'/ Sayfa 

İzmirden otobüsle P ARİS ~ 
sergisini ziyaret 

lzmir ..... Paris 
332 11umaralJ otobüsle .. , • , . 

lzmirden hareket 14 haziran 1937 
Pariste beynelmilel 1937 sergisini ve birçok şehirl~ri g~r· 

mek üzere otobijsle sahibi tarafından bir seyahat t~rtıb edıl
miitir. 

lzmirden birinci mevki yemek dahil vapurla lstanhul, 
lstanbuldan otobüsle Edirne - So/ga • Belgrad .. 

Budapeşte .. Vigana .. Münih .. Strazbuıg on birinci zünü 
akşam PAR/SE varılacak ve ismi geçen şehirlerde bi~ 
gün ve bir gece istirahat ve şehrin şayanı temaşa yerlerı 
otobüsle gezilecek ve aynı tarikle avdet edilecektir. Seyahat 
müddeti Otuz beş gündür. PARISTE beş gün kalınay 
caktır. Seyahat ücreti gidiş .. dönüş·vapur, pasaport, vizeler 
dahil (200) Türk lirasıdır. 

Seyahate iştirak edebilmek için lazım gelen vesaik: 
1 - Soyadı kaydedi lmiş nüfus tezkeresi 
2 - Kazanç ve yol parası verildiğine , dair mensup 

olduğu maliye şubesinin fotoğraflı vesikası 
3 - Askeri ... terhis vesikası 
4 - Altı adet vesika fotoğrafı 
5 - Yol çantasının birden fazla olmaması ve 90 X 60 

eb•aında olması 

Seyahate iştirak, program ve fazla tafsilat ıçin: 
lzmir Birinci Kordon ŞEVROLET acentasına müracaat 

~ 
Izmir Liman işletme idare-

sinden: 
Dört köşe mıhlık demirin 8, 10, 12 milimetreliğinden 14 

ton yuvarlak demir çubuğun 16, 18, 20 ve 22 miJimetreliğin· 
den on beş ton ve demir pul somun köşebent ve lame de· 
mirlerinden de dört ton satın alacağız. 

Pazarlık 16 Haziran 937 Çarşamba günü saat 
işletme müdürlüğü binasında şefler encümeninde 
Teklifte bulunmak istiyenlerin muvakkat teminat 
350 lira yatırmaları lazımdır. 

15 de Liman 
yapılacaktır. 

olmak üzere 

Fazla izahat almak için levazım servisine müracaat · olun-
ması ilan olunur. 26 5 6 1616 

lzmir Memleket 
Baştabipliğinden: 

hastanesi 

İ zmir Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri bir yıllık ihtiyaçla
rını karşılıyacak olan (9530) lira 54 K: luk ilaç 102000 kilo 
birinci nevi ekmek, (45000) kilo koyun eti, ve (290) ton se· 
mikok kömürü, kapalı zarf usulü ile ve 20151937 tarihinden 
3161937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeğe~!çıkarıl· 
mıştır. istekli olanlardan şeraiti münakasayı görmek istiyen· 
lerin her gün İzmir memleket hastanesi baş hekimliğine _mü· 
racaatları ve eksiltmeğe iştirak edeceklerin münakasanın ıcra· 
sın dan evel bedeli muhammen in % de 7 /5 nisbetind~ depo· 
zito akçasını muhasebei hususiye müdüriyetine yatırması ve· 
yahut bir banka teminatı muvakkate mektubu veya makbuzu 
bir zarf derununa, bir zarf derununa da [teklifnamesini ve bu 
iki zarftan bir zarf içine konularak ve üstü mühürlenerek zar· 
fın üzerine hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin de 
derci ve ihale günü olan .3/6/937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 10 dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi encüme· 
nine müracaatları ilan o lunur. 26 28 30 1 1617 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

No. Cinsi Mevkii 
7 Ev T ilkilik caddesinde 

28 ., Karş1yaka İktisat sokağında 
71 Ağaç zeytin ., Soğukkuyuda 
28 ., ., Buca Üç Kuyularda 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve c~n~leri 

yazıh akar 17 -5-937 tarihinden itibaren temdiden bir ay ıçınde 
pazarlık suretile kiraya verilecekt ir. Ki rasına talip ola.?~~.rı.n 
şartları öğrenmek üzere hergün Muhasebei Hususiyet m~ urı: 
yetin varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin d:. enc~menı 
vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe gunlerı saat 
10 dan onikiye kadar vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 25 26 27 28 1699 

katında gene bir sofa ve bi· dellaliy~ masrafı alınır. işbu 
rerden iki odalı ve altı yüz elli gayri menkul lizerinde l~er 
lira kıymetli evin tamamı mül- hangi bir şekilde hak talebın· 
kiyeti açık artırma suretile ve de bulunanlar ell~rindeki res· 
844 numaralı Emlak ve Eytam mi vesaik ile birlikte yirmi 
bankası kanunu mucibince bir gün zarfında lzmir icrasına 
defaya mahsus olmak şartile müracaatları lazımdır. 
artırması 29/6/937 salı günü Aksi halde hakları tapu si· 
saat 11 de yapılmak üzere bir cil ince malum olmadıkç.a pay· 
ay müddetle satılığa konuldu. !aşmadan hariç kalırlar. 1816/ 

Bu artırma neticesinde satış 937 tarihinden itibaren şart· 
bedeli tahmin olunan kıyme· name· herkese açıkıır. Talip 
tin yüzde yetmiş beşini bu· olanla.rın yüzde ycdibuçuk le· 
lursa en çok artırana ihalesi minat akçesi veya milli bir 
yapılacaktır. Aksi takdirde banka itibar mektubu ve 
2280 numaralı kanuna göre 37/ 1136 dosya numarasile 
satış geri bırakılacaktır. Satış f zmir 2 inci icra memurluğuna 
pe.şin para ile olup müşteri· müracaatları ilan olunur. 
den yalnız yüzde ıki buçuk H. iş. No. 231 



Sayfa s ANADOLU 

F t il• s 11111111111il111111111111111111111111111111111"' 1111111 1 111111il1111111111it11111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111~ ra e ı perco = • • ,.. • • -
Vapur Acentası Ucuz, aze e e ı z ılaç çeşıdlerı -

ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = 
KUMPANYASININ = 

"HERCULES" vapuru 29/ - 1LJ1 ~ a ~O 0 0 ~ c!6 fF .5' c--\'\ ~ c§)fr 
Mayıs/937 tarihine doğru ge· - lrll @) lfi7i} \QJ 0 U ~ l\dJ ~ U U ® l6 ~C9J U U ~ ~ = 
lcrek yükünü tahliyeden sonra - -
BURGAS VARNA ve KÖS· s e 
TENCE için yükleyecektir. ..-ı....-.an esı-

SVENSKA ORIENT Ll· 
NlEN KUMPANYASININ -
"SAIMA,. vapuru 28/Ma· ~ U ıft • -

k~~f~~o:~~r~A~~~~~~ = llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 'llllllllH lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
SCANDINAVYA ve FINLAN-l 
DIY A liman lan için yük ala
eektır. 

11VIKINGLAND,, Motörü 
4/Haziran/37 de doğru bekle· 
niyor. '(yalnız) DANZIG ve 
GDYNIA limanlarına yükle· 
yecektir. 

"AASNE., vapuru 15/18 
Hazirana doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM HAMBURG 
SKANDINAVYA limanlarına 
yükleyecektir. ---SERViS MARITIM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Hazirana doğru bekleni· 
yor. MALTA. CENOV A ve 
MARS1L YA limanları için yol· 
cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
rıavlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

N~~ 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

cı kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

~ ...................... / 
V. N. ~~-/ 

.,- r 

o 11 ıu·a'" 
W. F. H. VAN- J# 
Der ZEE & CO. -ı..-

DEUTSCHE LEVNTE Li-
NIE. HAMBURG. 

G.m.b. H. 
,,ARKADIA,, vapuru 11 

Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

AMERiKAN EXPORT Ll
NES 

Birinci Sınıf Mutnhassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhnmra Sineması arkasında 

Tf'lefon : 3479 

The EXPORT STEAMSHIP bütün TUNA limanları için 
CORPORATION yük ka bul eder. 
SERi SEFERLER JOHNSTON WARREN 

PIREden AKTARMALI LINIES LiMİTED. 
11EX CALIBUR,, vapuru 4 L 1 V E R P O O L 

Haziranda PiREden BUSTON "lNCEMOt<E,. vapuru 30 

[ 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
e lenic Lines 

Limited 
" GRIGORIOR ,, vapuru 

Mayısın nihayetinde veyahut 
Haziranın il günlerinde bek· 
lenilmekte ROTTERDAM, 
HAMBURG ve ANVERS li· 
manları için yiik alacaktır. 

PHELPS LiNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"JACOB CHRISTENSEN .. 
ve NEVYORK için hareket Mayısta LIVERPUL ve AN-
edecektir. VERSten gelerek yük çıkara· e 

vapuru 26 Mayıs beklenil
mekte NEV·YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

" IRELAND ,, vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 
Birinci kordonda 11 UMDAL,. 

UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Satılık arsa "EXETER,, vapuru IS Ha- caktır. BURGAS, VARNA, • k A 

Zl·randa PIREden BOSTON :re aSI Güzelyalıda Recaizade ve 
KôSTENCE, SULINA, KA- S I" k ki ·ı h 

Ve NEVYORK için hareket Lı"mı"ted e amet so a arı ı e ma · 
LAS ve IBRAIL için } ük ka· d k.. b d 27 75 edecektir. t 7' A t ut oşe aşın a 4 · 
kabul eder. v apar cen ası M.2 bir arsa ehven fiatle 

"EXCAMBION .. vapuru 2 Birinci kordon Rees binası satılıktır. 
Temmuzda PIREden BOSTON SOC. ROYALE HONG· Tel. 2443 Talipler T. M. C. resmi 
ve NEV-YORK için hareket ROISE DANUBE MARI· THE ELLERMAN Lİ· ilan işleri bürosunda Naci 
edecektir. TiME NES LTD. k 

"EXOCHORDA" vapuru "BUDAPEST, vapuru 29 "LESB1AN" vapuru 27 Ma· To aya müracaatları. • 
16 Temmuzda PIREden BOS- Mayısta beklenilmektedir. BEL- yısta LONDRA, HULL ve ·-

TON ve NEVYORK için hn- GRAD, LiMASOL, BUDA- ~~a~E~S~eynnı~:1~')an~~k Lb~~ llllllflllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 
reket edecektir. PEŞTE, BRATISLA VA LINZ 

dd . ve ViYANA için yük kabul ORA ve HULL için yük ala· FOTO Seyahat mü etı: caktır. 
PiRE • BOSTON 16 gün eder. EGYPTIAN" vapuru Mayıs 

TÜRK ANONiM SIGORT A SOSYETESi 
YANGIN - NAKLiYAT - HAYAT 

'. ' 
Sümerbank ve Emlak ve Eyta 

Bankasının kurumudur 
------11 - ~--

EGE GENEL ACENTELIGI 
SUmerbank izmir Yerli mallar pazarı 
Kemeraltı Hükiimet caddesi No. 36-4 IZMIR 

Telgraf adresi: T 1 f ( Direktörlük 3308 
GÜVEN IZMIR e e on: Servis 2285 

İzmir belediyesinden 
1 - Cinsi Miktarı Muham· 

men bedeli 

mer caddesinde 103 sat 
adanın 282,5 metre murab 
ındaki 10 sayılı arsanın b 
senelik kirası Başkatiplikt 

Kilo Kuruş şartname veçhile 8/6/1937 S 
Formül 300 130 k 
Asidfenik günü saat on altıda açı 

tırma ile ihale edilecektir. Kristalize 250 · 130 r 
Kreolin 200 30 iştirak için dört buçuk ır 
Kükürt 100 15 lık muvakkat teminat makb 

Yukarıda cins ve miktarile ile söylenen gün ve sa• 
beher kilosunun muhammen encümene gelinir. , 
bedeJi yazılı ilaçlar baş katip· 2 - Senelik kirası yüz e 
likteki şartname veçhile 4161 bir lira bedeli muhamrne• 
937 Cuma günü saat on altı· fsmetpaşa bulvarı, Mezarl. 

• 1 da açık eksiltme ile ihale edi· başına Rçılan yolda yirm• 
lecektir. Hepsinin muhammen sayılı deponun bir senelik 
bedeli yedi yiiz doksan lira- rası Başkatiplikteki şartn .. 
dır. iştirak için elli dokuz bu- veçhile 8/6/1937 Sah gu 
çuk liralık muvakkat teminat • saat on altıda açık arttır 
makbuzu ile söylenen gün ve ile ihale edilecektir. iştir' 
saatte encümene gelinir. için on birbuçuk liralık ~ 

2 - Senelik kirası yirmi vakkat teminat makbuzu 1 

beş lira bedeli muhammenli söylenen gün ve saatte en 
Namazgahta alay bey cadde- mene gelinir. 
sine bitişik yerde belediyeye 3 _ Senelik kirası kırk 
ait yol fazlasının baş katiplik- lira muhammen bedelli ı<~ 
teki şartname veçhile bir se· caddesin~c te~i~lik .hanı J 
nelik kirası 4/6/Q37 Cuma çesindekı aşevının hır sen_J 
günü saat on altıda açık ar· kirası Başkatiplikteki şart~ 
tırma ile ihale edilecektir. işti· veçhile 8/6/1937 Salı ~ 
rak için iki liralık muvakkat stat on altıda açık artı:.J 
teminat makbuzÜ ile söylenen ile ihale edilecektir. iş~ 
gün ve saatte encümene geli- "için üçbuçuk liralık muv•~ 
nır. 19 23 26 30 1529 teminat makbuzu ile söyl ıil 

1 - Senelik kirası elli beş gün ve saatte encümene ge~ 
lira bedeli muhammenle Ke- 1 19 23 26 30 1 

PiRE • NEVYORK 18 gün DEN NORSKE MIDDEL· nihayetinde LIVERPOOL ve o R 
THE AMERICAN EXPORT HA VSLINJE sWANSEAdan gelip yük çı· llllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor 

LINES O S L O karacak ve aynı zamanda Lf. -
THE EXPORT STEAMSHIP "BOSPHORUS .. vapuru 18 VERPOOL için yük alacaktır. Refik Lütfi Or = A. Kemal Ton ay 

CORPORATION Haziranda beklenilmektedir. TEH GENERAL STEAM -
,,EXPRESS.. vapuru 10 ISKENDERIYE, DIYEP ve NAVIGATIO C. LTD. Zevkinizi okşayacak poz = Bakteriyolog fle bulaşıcı, salgın: lıastalıklat• 

Haziranda beklenilmektedir. NORVEÇ limanları için yük "ADJUTANT" vapuru 5 Temiz işçilik - Birinci Sınıf Mutahassısı 
NEVYORK için yük kabul kabul eder. Mayısta gelip LON DRA için Hükumet civarı Kaymakam = ( Ver em ve saire ) 

0 

,,~ 
eder. Vapurların isimleri gelme yük nlacaktır. Nihadbey caddesi No. 20 _ Baıımahaue istasyonu kerıısındaki Dibek sokak ha~ıuda 3 , 

·hı · l t ı·f ler· Tarih ve navlunlardaki de· = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akıanı eaaı 6 1 SERViCE MARITIME RO- tarı erı ve nav un ar e 1 1111 'llll il 1 1 111111111111111111 
UMAIN BÜ KREŞ bakında bir taahhüde girişi· ~ivş!~l~~~~~c:tmae~~nla mcs'u· lllll I lı I illi lllll lllll I • lllllllllllllllllllllllllllllİIİİıİlı11lıİİıİİIİılİİıİlllİıliil ~İefon' 411j 

"DUROSTOR,, vapuru 30 ~eınez. Telefon No. ~007 2008 •• •s ,. 't • 

Mayısta beklenilmektedir. KOS p •• • Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
TENCE, SULINA. KALAS U rı n a rekferı· rahatsız, olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. ve KALAS aktarması olarak ,, 

d'~~~ :.ı·c.• ... 


