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Amerikaya 20 bombardıman 
tayyaresi ısmarlamış 

!· Alvares Delvayoya göre, ispanya harbi. 
• 
~n uzamasına /talya sebebiyet vermiş 

U. Sosyetesi asamblesi mü-
zakerelerine son verdi 

Konsey bugün toplanacak ve ağlebiihtimal, cu
müzakerelerini bitirecektir martesi günü 

Prens Pol 
Paristen Blgra
da hareket etti. 

Paris. 27 (Raclyo) - Yugos
lavya kral Naibi Prens Pol, zevcesi 
Prenses Olga ,.c maiyeti ile bir· 
likıc bugün~Bclgrada:ıuütc\·eccihcn 

hareket eylemiştir. 
........_ Prens \'c prenses, istasyon<lnl 
merasimle uğmlanımşlar<lır. 

BeJgrnıl, 2i {Haılyoj - Prens 
Pol, Paristcıı dönmü' ve istasyondıı 
harıırclli tezahüratla karşılanmıştır. 

r~--------------------------------, 
Başvekilimiz döndü 

lnönünün, gazetecile
re mühim beyanatı 

Başbakanımız, akşam trenile 
Ankaraya hareket etmiştir 

htaııhul, 27 [Hususi] -- Baş· 
hakıımwız Genernl fsınet İnönü, 
buı;ün gelmiş ,.e borarcıli tezahü· 
ratla karşılanmıştır. UJCenevre, 27 (Radyo) .- ' 

~uslar sosyetesi asamblesi, bu- .\. 
~n -~ 1 
Türkf& eden_ ~vel saat 11 de, 
t ye Harıcıye Vekili Dok-
r?r B. Tevfik Rüşdü Arasın 
'Yasetinde toplanmıştır. 

Bugü k" uı l n u ruznaı:nede yalnız 
h us ar sosyetesi namına La-
. e~e seçilecek bir azanın 

.. Evlenme günü 
yaklaşıyor 

Balaylarını Dalmaç
ya sahillerinde ge

Dafhnkammı?.1 Perupalasta bir 
müddet istirabntteu sonra ak~aın 
trcnile Ankaraya hareket etmişıir. 

İswet İnönü, matbuat mü· 
messillerine nşağıdaki be) anatta 

bulunmuşlardır: 

-1\ıenılcketc, ha@ret ve mem· 
mıni) etle dönü} oruuı. Memur ol· 
duğuınuz vazife, Londrada f ngiliz 
Kr:ılı Sa Majeste 6 ıncı Georgesiıı 

taç giyme mcra~inıine Tar.ldye 
namına iş\irak etmekti. 

ırıtıhab d 
keyf' ı var ı. Bu münasebetle 
rey}~Yet r~ye konmuş ve 35 
8. w· Belçıka delegelerinden 
.,.,.~ •ıe) seçilmiştir. Bundan 
-vcıra .. '-
ka b .' ınuzaKere edilecek baş· 
ıs. Eırl" mesele olmadığmdan, 
.. Y ulde tekrar toplanılmak Uzere r .. 
ile . r eısan kısa bir nutku 
ve .•lç •ına devresine nihayet 

· rı rniıtir. 

d Uluslar sosyetesi konseyi 
e, Yarı 
~k v ? ~at 17 de toplana-
etr f e ıçtaınai bazı meseleler 
na~kntda müzakerelerde bulu· 

ır. 

K onseg içtimai arından biri 

Mussolininin miihim beyanatı 

Silahlanma faaliyetine 
son verilmezse harb 

muhakkaktır 
-~---------~~-

çirecekler 

Dost İugiliz milletinin umumi 
ve milli hir hayraın halinde kut· 
luladı~ı hu güzel \'C muvaffak 
merasimde bulunmak, bizim için 
kıymetli bir hatıra olnrol.: kala· 
c•aklır. Bu \'esile ile her tarafta 

G. ismet Jnönü ~iyııset odamlarilc temas etmek 
ifır·atı basıl oldu. Du sörüımeler, clnima umumi menular ve umumi 

müoasebcıler üzerinde kalmıotır. Umumiyet itibarile yurda, Türkiye 

l siyaseti)çin müsbet intibalar alarak dönüyoruz. ··Sonu 3 üncü sa ... 

·~ J 
/ngilterede kabine tebeddülatı -----------------ve~l~adarlar, konseyin yarın 

re) . . urnarteai günü müzake- B. Mussolini, B. Ruzveltin büyük devletler 
• 8. Baldvin, bugün kabi-

Yor~~ı bitireceğini tahmin edi- nezdinde teşebbüsata girişmesini istiyor 
~evyork, 27 [Radyo} - Nev· 

~ı".="/ı=e=d=e===yo=-r~k=l~Ie=r=al=d=--ga_z_et_e_si_; _A_m_er_i_ka_ 

ispanya ihtilali 

liılk, korkudan Madridi 
ı erketmeğe başladı 
'~11Yo, ihtilalcilerin Bilbao cephesindeki 

1 eri harekatını dikkatle takib ediyor 

tt•lk lspangadan hicret edenler 
~ "1edridden kaçıyor Ajansının İsp:ınya muh.ıbiriıır ;;:ıin•, 
~ rid, 27 ( Uadyo ) _ Halk Amorabi)eta. ile Daltak:ıııo ) olu, 
._, eden tayyare bomhardı· cumhuriyetçılcrdeıı tc•miı.lı·ıını iştir. 
1-.._,,t~ korkarak kaçmağa ba~- ltalya, ileri harekAtı dik-

.\l&lad katle takip ediyor 
~•ta ga~ •darın verdiği malü· H.oma, 27 (A.A.) - Salalıi}"t· 
L ..... lht~uınhuriyetçiler arasın· tar mehafil İtalyanın l ~p'lıı~·uıl.ı 
...._,, Ltı ibtiiflar çıkmıotır. l\l~t· bir mütareke yapılması hakl..ııııl.ı 
~ latıi lifta~ın bertaraf eılıl· İngiltere tarafından ııt~frt•dilıııit 
~lel'de ye edıyor. • olan teklif iizerinf! takip ı·ılı·r••;li 

tnıt •illh ve mUhım- hattı hareketi heııü:z teııhit eınıı·ıııiş 
l Pati bulunmuş olduğunu beyan etmektedir. 
' Yal, 

27 
( Radyo ) - Darse· Aynı melıafil Homa hükiıııw. 

""4e bi Pılan araıtırmalar netice- tinin Frank.ist kunetlerin Billıao :"t te ~o~ evlerde ıilıih, mühim· istikametindeki ileri barckctl•'riııi 
~ tdif111~n~ bulunmuı ve mü· büyük. bir dikkatle takip etmekte 

lel\le •ıtır. olduğunu ilhe eylemektedir. 

~ arasında kadm- Londra siyasalları 
. s.ı. ... •r da var Umidlidir 
~. ;nkı, 27 (Radyo) - Jh- Paris, 2i (Radyo] - G~nera~ 
~"t ı.. .flıakfl taarruzda Sanped- Frankonun, mütareke al~) lunıl~kı 

llluıa k . . • . 
•l 'te B öylennı ıogal e_t· kanaatine rağmen, Londrıı sıyns:tl 
'dır. ••klardan birçok eaır mehafili, büsbütün nevmid dc-ğildir. 

•tıı..~ llbaaa _ _ Salamanka, 27 [Radyo} - ~lı: 
• ~ nda bulunan olüler tilAlciler, bugün de Madri<l şehrıuı 

trkeJt elb' il b" k ıseı e arço bombardıman etmiolerdir. 
lsatııaıtıeledleri vardır. Leon O•iyedo cephesindo cuııı· 

matbuat sendikası namına B. \il· 
yam Simsin B. ~lussolini ile ynp· 
tığı mülakatı neşretmektedir. 

B. Mussolini bu mülukatta de· 
mi~tir ki: 

- Dünla silahlıımyor. Bu va· 
ziyet bu halde devam ederse, tevel· 
lütl edecek. olan siyasi \'e iktısadi 
muhatıralar çok büyük ve tc·blikcli 
olacaktır. Bu } üzd<'n harb çıkması 
ihtimali kuvvetlidir. Binaenaleyh, 
buna mani olmak iı;in, ıilalılanma 
faaliyetini' derhal niha)ct vermek 
lazımdır. Zira biraz dal.ıa g<>ç kalı· 
nacak olursa, hiçbir fayda ver· 
miyeeektir. 

B. Mu88olini sözüne devam 
ederek ounlan ilıtve eylemiotir: 

- İtalya; Amerika Reieieum• 
hum B. Ruıveltin, silihlanma faa
liyetine nihayet verilmesi hakkında 
büyük devletler nezdinde teoebbü
sata giriomeeini kabul eder. 

Bi:z, daimi bir sulh istiyoruz. 
Maahaza, icbar edilirsek tabiidir 
ki, harbden korkacak d~ğiliz. 

Si18hlanma faaliyetine nihayet 
verilsin dediğimiz zaman, ıiluhlan 
büsbütün terk.edelim demek iste• 
miyoruz. Zira buna oimdilik imkan 

r ... i .. ,, , 

,, 

B. Mussolini 
yoktur. 'ı ıılııız 'ııııılııc k . ·ı·ı 

• .t ·~· sı n ı· 
lıınma faaliyetini olduğu V<'nle lıı-
rakınaktır. • 

O. i\l~ı<solini; 1 ıal~ unııı, f ,.pen
~ada ,.e Lılha ~ıı Bah~ar odalıırıııdn 
göıii oMııgu hukkınıloki fayialar 
hakkında <l:ı fuıılıırı söylerııi~ ıir: 

- ftalya, lspan) a için hiı;hir 
enwl hel!lememektcdi r. Biziııı nıak· 

!laılıınız. Lol~m ikliğiıı, Jspıınynıla 
yer tuımaın11~ırlır. Bii)lc lıir lınrf!· 

kete hiçbir zaııııuı ıııü~aaılc c•tıııi· 

nesinin istif asını veriyor --------.... ~-..·~----~~-
Yeni Başvekil B. N. Çemberlayn, 
yeni kabinenin listesini hazırlıyor 

Mm. Smpson 
Belgrad, 2i (Hadyol - Dük 

Dö Vindsör ile Madam Sinıplcın, 

iki haziranda e\·lcnec:ekler \'e der· 
hal Yugoslavynya hareket ederek 
halaylarını Dalmnı;ya ealıillerinıle 

geçireceklerdir. 

Londra, 27 (Radyo) - Baş
bakan B. Baldvin, yarın (bu
gün) saraya gidecek ve kabi
nesinin istifasını krala vere· 
recektir. 

Devlet Nazırı Ramsey Mak
donald, bugiin saraya gitmiş 

Kermes eğlenceleri ne
şe~ içinde devam ediyor 
Dün; Kozaklı/arın, sırıkla daldan dala 
atlıyarak çamfıstığt toplamaları, gö. 

rülecek bir manzara idi 
Bergama, 27 

(Husust muhabi· 
rimizden) - Ker· 
mes eğlenceleri 

neoe içinde devanı 
ediyor. Tarihi 
Bergama, gelih 

g i d en yüzlerce 
halk ile dolul.ı 

boşalıyor. 

Dün Kozak 
günü çok parlak 
oldu. Otomobiller, 
otobüsler, ak~ama 
kadar halkı Ber· 
gamadan Kozak 
ı:amlıklarına taşı · 

ılı. Akşııma kıırl.ır 

milli oyunlar oy· 
nandı. Kır yemek.· 
leri yin<li. Kozak
lılanıı. ıı ı r ı k 1 u 
claldan dala atlı
yarak fıstık lop· 
lamaları görüle-

I cek manzara iıli. 
llalk heyecan içiıı· 

) 

Kozak çamlık/arından bir görünüş ve 
de, hayatları her milli oyunlar oymganlar 
an tehlikede bulunan toplayıcıların geı;irildi . 
Tarzanvari barekfıtını şiddetle al· - Ak~nm büyük bir g:ırclcnpnrti 
kı§lıyordu. verilmi~tir. Bt•rgıııııalıt11r 'o Kcr· 

Bugün, kafileler halinde Ber· mes iı;in buraya g••lmi~ buluıınıılar, 

f Bag Baldflin 
ve kral tarafından kabul edil
miştir. 

Makdonaldın istifasını krala 
verdiği söyleniyor. 

B. Çemberlayn yeni kabi
nenin listesini hazırlamaktadır. 

Parlamento.mahafili B. Çem· 
berlaynin bugün krala takdim 
edeceği kabine listesi hakkında 
tahminlerde bulunmaktadırlar. 

Bu mehafil Sir Con Sayme· 
ııiıı Maliye ve Sir Samuel Hoa· 
rırı Dahiliye Nazırlıklarını, B. 
Duff Cooperiıı Bahriye Nazır
lığını, B. Haore Balishan•n 
Harbiye Nazırlığını deruhdc 

lcdeceğini beyan eylemektc
dirler. 

Yeni Haı biye Nazırı mü· 
kemmel bir propagandacı olup 
kendisinin orduya efrad celbi 
için sarfedeccği faaliyetle mem
lekete hizmette hulunacağı 
ümid olunmaktadır. 

d :ller iki yer huriyetçiler, birinci ve ikinci mii· 

l'111a, • 8 alddar dafaa hatl•nnı terketm~gc mecbur 
2

7 ( Racl70 ) - Bavu kalmıtlardır. 
yeecgiz. ı 
- Sonu 3 üne salıijede -

gamadaki harebeler gezildi; ziyn· garılcııparıidc c~lcniyorlar. Ycırın, 
retçilere izahat verildi, Ö~ledcıı (bugün) hiiyiik Kermes pazarı L:u· 
Eonra gene miUf oyuııladı nkit rulacaktır. 

Meclisi asreisl;ğinin hali· 
hazırda murahhas Lordu Hali
faksa tevdi edileceği, B. Mak
donaldın kabineden büsbütün 
çekileceği, Ticaret Nezaretinin 
- Sonu J ncii sahi/ede -
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~TenkiCl 
irfan Hazar 

· D-0stum Yıımanlıırdağmdan dün bir me'ktub aldım. Zıırfıo üıılünde 
(\Ödemiş d mgası vardı . Demek üstad İzınirdc değildi. Fikirlerime muarız 
, Q:imakla beraber bu mektubu, sizlere de okutmayı münnsib buldum: 

I - "··· 'Oğlum! <Mevzun yaşamak) adlı fıkranızın su götüren tarafı 
, çoktur. Humid, Tarik İlmi Zcyyad mevzuunu, Endülüs harbinde ya~aya· 

rnk yıumnJı. ŞeUpir bütüo hailelerini, bu Jinileleriu iı;iude ya~aınuına 
, de~il, san'ııtkiir kabiliyetine ve büyük mubayyelesine medyundur. Gerek 
U}la ve Mecnno, gerek Romco ve Julyet mubıırrirleri kitablarınılaki o 
lıozin aşkları tamamen yaşnmı;lar mıdır kanaatindesiniz? Hayır! Bence 
ean'at eseri; derin bir arzunun, yaşnnmamıı lıir tilcmc -0lan derin iştiya· 

kın, batla ihtirasın mohsulüdiir. San'atkôr eserini kurnrkei'l, eserdeki asıl 
·"ruba,. açtır. Onu soymak, onu görmek, onunla doymak ister. Fakat bu · 
.olue ii.nıoda, o "ruh,, u çırılçıplak birden kendisine gösterirseniz Sıın'at· 

kfin e erile birlikte öldürmOş olursunuz. San'atkıir, yükseklere, ilaha 
yükseklere, çok yük ekl~re çıkmak is'tiyen bir knşn benzer. EbcJi eser· 
lcrini böyle mcjdnna getirir. Kanadlarmı k'ırnııyn1ım san'nıkfirlnrm! Son· 
ra, onların eserlerini gramofon plnklnrındıuı, fotoğraf la r;e'k.ilmiş resim· 
Jcrdeo, Tallyo, filim ve gazete bavailMerindt•n farkeJemf'yiz. itte hu 
sxydıklarım ciJden yaşanmış nıc\.·zulardırl Halbuki Ean'at eııcri~ biç de 
.dış meselesi değil, belki dı~la birlikte en çok ımn'ııtffiirın !lir ic; 
meselesidir. 

il - Muharririn fizyolojik teşekkülü elbette yazılarıoda mühim 
rol oynar. Ukin bu rolü, ezici bir inhi ara kalbetmemelidir. 

IJI - Kadın ruhunu anlamak için, ne bazı ZC\'at gibi munkkı:ıten 
kadın olmak, ne de erkek ruhunu anlamak içın kadınlıktan mu,·a"katen 
erkekliğe geçmek lazımdır. Cinsiyet pi koloji~i ile do t bulunanlar, her 
iki cins için ilmi müealıedelere, müsbet kanaatlere bol bol kavuşurlar. 

VI - Gebeli~e ve çocuk sevgi ine dair fikirleriniz üzerinde dnrmı· 
yonım. Ben bakikf eaadeıi sizin gibi dar, basit ve ferdi zaviyeden gör
miyorum. Bu işlerde daima büyük ve beşeri dürbünler kullanmak iste· 
rim. Güceomcyioiz; herkesin bnrııret dneccsi ayni değildir. Bir gün iki· 
mizde knvrulurcıısına Eusa~:ık, mub:ıkknk ki sen iki bardakla, ben de 
koca bir te ti ile su uzhığnmuzu gidereceğiz! Arkadaşlara .... ,, 

Ziya ve nebatlar 
Alman fen ve ilim adamları, 

topraktan azami istifade için 
birçok tecrübeler ve araştır· 
malar yapmaktadırlar. 

Bir hektar topraktan diğer 
memleketlere nisbetle hiç ol· 
mazsa bir buçuk misli mah· 
sul almak, bu araştırmaların 
hedefini teşkil etmektedir. 

Alman fen adamları, ziya· 
nın nebatatın neşvünemasına, 

mahsulün mikdar ve cinsine 
çok tesir yaptığı kanaatinde· 
dirler. 

Bazı hususi ziyaların bazı 
nebatların neşvünemasını bir 
ay tacil ettiği görülmüştür. 
Bu tecrübelere devam edil· 
mektedir. 

Semavatta oturanlar 
Ne kadar doğrudur bilmi· 

yoruz; fak at okuduğumuz gibi 
aynen naklediyoruz: 

Suriyenin şimalinde "Kara· 
köy,, adında bir köy varmış; 
bu köy halkı için "Semavatta 
oturanlar,, demek çok yerinde 
• • 1 
1mış .• 

Acaba neden? Ve nasıl? 
İşte sebebi: 
Bundan yüz sene kadar 

evel buraya bir Hacerise· 
mavi dü~müş? Bu gökten dü. 
şen taş okadar büyük imi~ ki, 
köylüler bunu parçalamışlar 
ve bu parçalarla evlerini inşa 
etmişler imiş! 

Şu hc..lde, köylülerin sema· 
vatta ikamet ettikleri doğru 
demektir. 

Kavalyesiz dansöz 
iddia olunabilir ki, ar7.ın en 

maruf ve meşhur dansözü Ele· 
onor Paveldir. Bu kadın hem 
çok güzel, hem de dansa çok 
mukavemetlidir. Bu sebeble 
hiçbir kimse bu dansöze ka· 
valyelik etmek cesaretini ken· 
disinde bulamamaktadır. 

Birçok davetler ve ziyafet· 
lerde, balolarda Eleonor Pavel 

En g,Uzel ağaçlar 
Bir nebatat mütehassısına 

göre arz üzerinde en güzel 
ağaçlar Amerikada Kaliforni· 
yada )'etişmektedir. Kaliforniya 
ağaçlarının, iyi giyinmiş güzel 
bir kıza benzediğini iddia 
edenler pek çoktur. Fakat '!n 
yüksek ağaçlar Avustralyada 
bulunmakta ve bir kısmı 100· 
120 metre yüksek olmaktadır. 

Viktorya kasabasında bir 
ağaç ise tam l 44 metre yük· 
selmiş imiş! 

Sıcak su ile yıkanan 
sokaklar 

Amerikanın şimal kısım· 
farında Uta şehri, soğuğu ve 
karı bol bir kasabadır. Fakat 
tabiat bu kasabaya soğuk ile 
beraber sıcak su da vermiş· 
tir. Şehrin birçok yerlerinde 
derin kuyular vardır; bu ku· 
yuların suları kaynar haldedir. 

Şehrin her tarafını kar bas
tığı vakit, belediye bu kuyu· 
ların sularile sokakları sula· 
makta ve karları eritmektedir. 

Şeytan damlarmdaki vak'a 
Cumaovası nahiyesinin Şey· 

tandamları mevkiinde kızını 
kaçırdıkları için amele Murad 
oğlu Aliyi öldürten MolJa Üs· 
man Ağırceza mahkemesinde 
11 sene ağır hapse mahkum 
edilmişti. Bu mahkumiyet ka· 
rarı, Temyiz mahkemesince 
tasdik ve iade olunmuştur. 

' ' Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Dünkü iyi tesirler, merihin 
~iddetli Lir ıesirile yok olacaklar
dır. Bunun yerine a~kta facialar, 
işt• ademi mu\'af fakıyctlcr kaim 
olacaktır. 

Ticari irltislar ı;ok olacak, 
Lu yıizden hayatlar da söneeekıir. 

Bugün doğacak çocuklar çok 
zeki ve çok faal, fakat vaossız 
olacaklardır. Hu sebeble hayatta 
biç mın·affak olamıyacaklar, zeka 
ve tahsille.rinclen ietifade edemi
) cceklerdir. 

Gi>Çmen köyleri 
---.·• eı• 

inşaata Haziran 
icinde başlanacak , . 

Geçen sene vilayetimiz da· 
hilinde iskan edilep

1 

Roman~a 
ve Bulgaristanlı, gÖrmenlere 
Hazirandan itibaren ev inşa· 
sına başlanacaktır. Göçmen 
ki>yleri, göçmenlerin mütekasif 
bir şekilde iskan edilmiş ol· 
dukları Torbalı kazasının Ka
yas çiftlıği arazisi üzerinde 
kurulacaktır. Göçttieti kôyleri 
inşası i~in l~zım olan mühim 
miktarda kereste Denizliden 
Kayas istasyonuna getirilmiştir. 
Yakında Kemalpaşa, Foça, 
Çandarlı, Bergama ve Kınıkta 
inşa edilecek evler için lazım 
olan keresteler de yerlerine 
götürülecektir. ----
Takas muka

velesi 
Türkiye • Eston •a 
arasında müzake

lere başlanıyor 
28 Mart 937 de kendiliğin

mer'iyet mevkinden çıkan Tür· 
kiye·Estonya hükumetleri ara
sındaki 13 Mart 1935 tarihli 
takas itilafnamesinin bir sene 
daha uzatılması Vekiller Heye· 
tince kararlaştırılmış ve Eston· 
ya hükumeti de bu karardan 
haberdar edilmiştir. Buna dair 
Türkofis umumi merkezinden 
İzmir şubesi müdürlüğüne ma· 
lumat gelmiştır. 

Estonya hükumeti takas mu· 
kavelesinde yapılacak tadilat 
üzerinde müzakerede bulun
mak ve bu müzakereleri bir an 
evel intaç etmek için Hariciye 
Nezareti ticaret politikası mü· 
dürünü Ankaraya göndermiştir. 

Haber aldığımıza göre, mu· 
kavele üzerinde on gün sonra 
Ankarada müzakerelere baş· 
lanacaktır. 

Pcilnuk ipliği ithalat. 
'serbest llırakıhyor 

J -r I - e --

Heyeti Vekile kararı şehrimizde-
ki alakad<ırlara tebliğ edildi 

Dokuma sanayi merkezle
rimizdeki dokumacılara lazım 
olan ipliğin bol bir şekilde 
temini için lktısad Veknl~tin1n 
teklifile Vektılcr Heyeti dış 
p~yasalardan Türkiyeye idhal 
edilecek ipliklerin takas su
retile ve kolaylıkla idhali için 
karar almıştır. Bu karar, dün 
Türkofis Ankara merkezinden 
şehrimizdeki alakadarlara teb· 
liğ edilmiştir. Vekiller Heyeti 
kararı şudur: 

1 - Bir kısım genel id· 
halad reiimi kararnamesinin 
lktısıd Vekaletince, öbür kıs
mı da (Kliring) listesinde bu-

Fuar 
komitesinde 

----+•---
Reis, Bergama Ker-

mesinden döndü 
Bergama Kermes eğlence· 

leri devam ediyor. Yarın son 
eğlenceler yapılacak ve Ker· 
mes sonra erecektir. 

Bergamaya gide.1 Belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, evelki 
gün Bcrgamada bulunan da
vetlilerle birlikte Kozak yay· 
)asına çıkmıştır. 

Bergamadan şehrimize dö
nen belediye reisi, dün öğle
den sonra toplanan fuar ko· 
mitesine riyaset etmiş ve ko· 
mite içtimaında Maliye V eka· 
letinin fuara yardım olarak 
gönderdiği yüz bin lira ile 
yapılacak mühim işler üzerin· 
de görüşülmüştür. 

lunan gümrük tarifesinin 366, 
367, 368, 369 ve 370 ıncı 
nuıihirafarına giren pamuk ı 
iplikleri mezkur kararnameye 
bağlı (Serbest) listesine geçi
rilmiştir. 

2 - Yukarıdaki hükme gö· 
re, Türk parası kıymetini ko· 
ruma hakkındaki 11 sayılı ka
rarnamenin muaddel 32 inci 
maddesi ahkamının tatbik edil· 
diği memleketlerden pamuk 
iplikleri bu kararın Resmi ga· 
zete ile neşir ve ilanından 
sonra bu memleketlere ihraç 
olunacak mallar mukabilinde 
idhal edilecektir. 

Hayvan 
hastalıkları 

•• 
Menşeleri herhalde 

araştırılacak 
Salgın hayvan hastalıkları· 

nın menşelerinin aranması ni· 
zamname hükmü icaplarından 
olduğu ve ilk vukuat r«pO· 
runda da bu cihetin işaret 
edilmesi birkaç defa tamim 
edildiği halde bazı baytar 
müdürlüklerinin raporlarda bu 
noktayı işaret etmekikleri gö· 
rülmüştür. Ziraat Vekaletinden 
vilayet baytar müdürlüğüne 
gelen bir tamimde deniliyor ki: 

"Teşkilatımızın amacı salgın 
hastalıkları mihraklarında sön-
dürmektir. Bu ülküye varmak 
için filyasyon (araştırma) yolu 
ile her hastalığın kaynağını 
bulmak ve orada da bütün 
tccbizatla ve son dikkatle sa· 

• vaşa başlamak lazımdır. Bunu f mtihanf ar Türk baytarlarının en başta 
gelen vazifelerinden görüyo· 

Kız enstitüsü yaklaştı. rum. Keyfiyetin önemle göz 
önünde tutulmasını isterim . ., 

Öğretmenleri maaşa Müfettişler mekteb- . ... .. .. .. \J •• 

t ·ı lerde tedkikatla iskan mudurlugu 
geç ı er Geniş bir 

fzmir Cumhuriyet akşam meıguldür binaya nakledilecek 
kız san'~t okulu direktörü Kültür Bakanlığına mensub İskan müdürlüğü, yeni leş· 
Bay Hasıb Akıncı 50 li.ra birçok müfettişler, İzmirdeki kilat münasebetile şimdi bu· 
maaşla yeni ihdas edilen iz- ilk ve ortaokullarla liselerde, lunduğu dar odalara sığama-
mir Cu~~~~iyet K~z Enstitüsü Kız öğretmen okulu ve Cum- maktadır. Bu sene içinde Bul· 
dire~tKö~~lutŞ,unBe ktayılnğ oldun mu~, huriyet enstitüsünde tedkik- garistandan vilayetimize 5000 
emrı u ur a an ı ın an vı· l d b l k d l M.. .. · ·1 v • • k" l.. I · . Ba H .b er e u unma ta ır ar. u· goçmen getırı ecegı ve ıs an 

A
aykete ge mıştır. dy 120a1~

1 fettişlcr, aynı zamanda ilk· edileceği için iskan müdürlü· 
ıncı, aynı zaman a ıra k il d k' v •• • •• • 

·· ti 1 · C h · t K o n ar a ı vaziyetle de ala· gune pek çok ış duşecektır. ucre e zmır um urıye ız d 1 l 1 · , 
san'at okulu öğretmenliği va· ka ar 0 muş ardır. Sıhh ... at .ve ~tımaı . ~uav~net 
zifesini de ilaveten ifa ede- Geçen sene değiştirilmiş Vekaleti, yenı teşkılat muna-
CP.ktir. olan ilkokullar tedrisat pro· sebetile iskan müdürlüğü için 

Ücretleri maaşa çevrilen öğ· gramının tatbikatından elde büyük ve müsaid bir bina 
retmenlerin isimleri ve maaş edilen neticelerin çok verimli tutulmasını ve Hazirandan iti· 
miktarları da Kiiltür Bakanlı· olduğu görülmüştür. haren bu binaya nakledilme-
ğından şehrimizdeki alakadar· Yeni tedrisat programına sini şehrimizdeki alakadarlara 
lara bildirilmiştir. göre, talebeler üniteleri daha bildirmiştir_. __ _ 

lzmir Tecim lisesi Türkçe kolaylıkla takib etmektedirler. Ambalaj işleri 
öğretmen stajyeri Bn. Maide Müfettişler, ortaokullarla lise 
O ·ı C h · K Ziraat Vekaletile bakteriyo-zgeçen 1 e um urıyet ız ve öğretmen okullarında imti· 

·t·· ·· f b"l · · k loji müesseselerine kutu ve enstı usu en 1 gısı ve te no· hanları da takib edecekler ve 
loji öğretmen stajyeri B. Ka- sandıklar içinde gönderilen 

neticeler hakkında hazırlıya· k • dd derdan Verim, tarih öğretmen an, marazı ma e, aşı , serom 
stajyeri Bn. Meliha Çakmağın cakları raporları Ortatedrisat vesairenin fena ambalaj yüzün-
ücretleri 25 lira asli maaşa umum müdürlüğüne verecek· den kırılıp döküldükleri ve bu 
çevrilmiştir. Tecim lisesi Türk· lerdir. yüzden emeklerin israf ve dev· 
çe öğretmeni B. Hüsnü Yur· Ziraat müdürü letin ızrar edildiği görülmüştür. 
dakulun maaşı 30 lira olarak Vekaletten şehrimiz Baytar 
tesbit edilmiştir. Ankaradan döndü müdürlüğüne gelen bir tamim-

Tavuk kolerası Vilayetimizin ziraat işleri <le bu halin önüne geçmek için 
Ödemiş tavukhanesindeki hakkında Ziraat Vekaletine vilayet ve kazalardan Vekalete 

tavuklardan ıkisi telef olmuş· malumat vermek üzere Anka· ve müesseselere gönderilecek 
tur. Tavuk kolerasından şüp· raya gitmiş olan Vilayet Zi· maddelerin dikkatle ve iyice 
he edildiği lazımgelen raat müdürü B. Nadir Uysal ambalaj edilmelerinin temini 

ı tır. ehrimize ·dönmüştür. bildirilmiştir. 

i 
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İnhisarlar teş-
kilatından . ···-İhtiyar memurlar 
çıkarılacak ~ 

inhisarlar umum müdürlüğ0• 
yeni mali yılı içinde yeni bat1 

teşkilat ve kadrolara ilave ya· 
pacaktır. inhisarlar teşkilatırı• 
daki memurların genç ve bi.~ 
gili olmasına ehemmiyet verıl· 
diği için Haziranda vücud~ 
getirilecek yeni teşkilata İ)1 

tahsil görmüş gençler alıns· 
caktır. Altmış yaşını doldur•0 

inhisar memurları Tc,mmuzdstı 
itibaren vazifelerinden uza~· 
laştmlacaklar ve bu meınur· 
ların yerlerine Ôe genç ıne· 
murlar tayin edilecektir. 

B. Nurullah Esol 
Sümer 

Buakşama NaiİIİidert 
dönecek 

Evelki akşam Ankara ekS' 
·ı h · • l ve peresı e şe rımıze ge en 

dün sabah, dokuma fabrik851 

f . k .. ere 
inşaatını te tış eyleme uz ~ 

Nazilliye giden Sümerball b 
umum direktörü B. Nurull~ 
Esat Sümer buakşam Naıı 
]iden dönecektir. I 

B. Nurullah Esat Sümer, 
mirden lstanbul yolu ile J(• 
rabüke gidecek ve orada İd 
edilmekte olan demir ve Ç 

1 

fabrikasını teftiş edecektirN' 
Haber aldığımıza göre, 0 zilli dokuma fabrikası, yakırı 

bitecektir. 

Halkevi 
Dil kurslarını 

artırıyor 
1 

Dilimizin tashihi için }1s s 
evi tarafından tertib oluf1 
kurslar, ümid edildiğinden 
fazla rağbet görmüş ve h9

1 mızı kabul ettikleri h9 

Türkçeyi bilnıiyen anasır, 

kursları büyük bir nimet 
bulunmaz bir fırsat şeklitı 
telakki etmiştir. .. t 

Halkevi, kurslar için ~o: 
rilen alakayı nazarı dı~ 

ı 8( 
alarak, bunların nrtırı ro ~ 
tensib etmiş ve şimdiden t 
birler almıştır. b 

Dilimizin biran evel tas 
için çok yerinde olan bil ~e 
tedbirleri takdir ve Hal 
mizi tebrik ederiz. , 

Göcmenlerin va~' 
J • 

ti tetkik edilıY 
Bergama, Dikili, Kı~'~ 0 

Çandarlıda iskan edilın 1~ 
göçmenlerin vaziyetlerin' 6 
kik eden vilayet iskan ~~ 
rü B. Tahsin Akgün şe 
ze dönmüştür. t 

T etkikatına dair }ıatıf 
' cağı bir raporu vilayete e 

cek ve bu rapor, vil9Y 
Sıhhat ve Jçtimai Mu~ti 
Vekaletine gönderilece ·c 

d I• 
Bu sene vilayetimiz e 

edilecek göçmenlerdcll d 
ailenin Bergama kaıss;1111 
linde iskanı kararlaştır• 

Fransa 
Harp borçları için r1' 

kereye hazır·· .) 
Vaşington, 27 (A·~0 

Fransa büyük elçisi B· ft# 
bir mülakat esnasında 
nın Amerikaya olan h9~P, 
ları için bir sureti tes\tJ~ 
etmek üzere müzakere) 0 
olduğunu söylemiş ve 

tir ki: . J' 
- Her millet dığ 1 

vaziyetini açıkça anla) 
dürüst dü§ündüklerine 
ietirmolidir. 
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' - - -fllp~ratorlu.k ~onfer~nsı '1ı-.n-ö-n-ü,-ga_z_e._te--' ~:~v;,k;~;:ı:~ken 
dun de ıçtlma ettı cilere beyanat-

Muallakta kala;. meselelerin tet• ta bulundu 
kik ine haf taya başlanıyor 

lanlondra, 27 (Radyo) - imparatorluk konferansı, bugün top· 
mi ~ış ve İmparatorluğun iktısadi meselelerini müzakere et· 
baş ır. Muğlak meselelerin tetkikine, önümüzdeki haftadan iti· 

-Başı 1 inci salıifetle-
Seyahatin nihayeti, dost 

ve müttefik Yunanistanı idare 
eden yüksek şahsiyetlerle 
temas imkanını vermiştir. Bu· 
nu, mesut bir hadise telakki 
ediyorum. Şimdi, bir an evel 
Atatüıkün yüksek huzuruna, 
Büyük Millet Meclisindeki 
mühim işlerimize yetişmek 

arıusundayım. 

ren b 1 
dön .. aş anacaktır. O zamana kadar B. Eden de Cenevreden 

I nıuş bulunacaktır. 
larırn~~ratorluk konferansının iktısadi müzakereleri, dominyon

Aı' akadar etmesi itibarile çok mühimdir. 
b' tın meselesi hakkındaki müzakerelerin de dikkate şayan 

ır safhaya . d"ğ' - 1 • ~ gır ı ı soy enıyor. 

Akhisarda zelzele er bi
ribirini takib ediyor 

Bazı binalar =ç;tİamış, Uluca

Neş' eli ve ümitli olarak 
çalışkan ve büyük milletimi· 
zin sinesine kavuşmak bah
tiyarlığı, hissiyatımızda ha
kimdir. 

Memleket dışındaki temas
larımızın üzerimizdeki uyan· 
dırıcı ve yaratıcı olan başlıca 
tesiri, milletimizin itibarına 
itimadımızı takviye etmesi ve 
çalışmak azmimizi yeniden 
canlandırmasıdır. 

mi duvarı yıkılmıştır 

Ak . Aklıisardan 
b· . lıısar (Hususi muha· 
! '"'tnizden) - Pazar günü 
aat 13 d b Çok • e aşlıgan ve ilki 

/ı şıddetli olan zelzele 
asılalcı l d 

te<J· r a evam etmek· 
ka~r. Pazar günü akşama 
Paz Cll' (?} defa olduğa gibi 

artesı ae · .. .. 
""cıcl 6 cesı t1e gunu 
zi a sırada seyrek bir va

!Jette h ı·ı 1'ııı a,ı zelzeleler ol-
ş ve d;ı.. b" . 

22,ıo el ·: .. ge~e ırı saat 
o/111 k ~ dıgerı saat ( 1 J de 
be ; .... llZere ikisi kuvvetli 
ii ıgerleri lıafif olmak 

ze,.e ( 4) l 
'>ıi t• ze zele lıissedil-

ş ır. 

Şi11zd" k 
'>ıi ıge adar Paşacami 

llaresi Tı • 
tıe b ' aggare sıneması 
Çatl ~zı hususi binalarda 
bcıc~ lıklar ve muhtelif 
!Jıkık~rdcı ve saçaklarda 
dii ar hasıl olmuştur ve 
ca~·geceki zelzelede Ulu 

A~:~t1arı yıkılmıştır. 
f ed ı~ara üç saat mesa
ta,. eı Goretiz köyünün şark 
ti a, '?daki dağda hareke
(~ /'ddetinden tahminen 
!la ton sıkletinde bir ka
tle Parçasının koptuğu 
.., Yarını saat mesai ege 
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un ük siyasal gazete 
Sahi li P ve baoıızganı 

Unı aydar Rüşdü ôKTEM 
lllfid:~i neşriyat ve ynzı :işleri 
1d ru: Hamdi Nüzhet Çnnçar 

ltchanesi : -
Zt:nir İk" · C. }] ıncı Beyler sokoğı 

·r 
1 

a1k Partisi binası içinde 
l'··'e grar : 1znıir - A 'ADOJ,U 
..,efon . 2776 

• •• J>oeta kutusu <105 

l'ıll ABONE ŞERAiTi 
1~1 1200, altı aylı~ı 700, uç 

):'ah YlıAı 500 kuruştur. 
~hı ıneınlcketlcr için senelik 
ll 0nc ücreti 27 liradır 

Gf!n eı yerde 5 kuruştur 
(i g~ . -
~ rnıo nüshalar 25 kuruotur. 

ANAno1u M..iTDAASI 'DA 
BASlI.T\U TIR 

bir görünüş 

Takip ettiğimiz programla
rın tahakkuk etmesi, Türk 
milletinin refah ve şevketini 
az zamda daha yüksek mev· 
kiye çıkaracağına inancım, 
her zamandan daha sağlam, 
bir haldedir. Bu sözlerim, 
vatandaşlarıma selam ve sevgi 
sözleri ve memlekete sevinç 
ve itimadla avdetimin ifade· 
sidir." 

~----~----~~-J 
B. Cemal Hüsnü uça,.ak derege dü,tiiğü ha· 

ber alınmıştır. Nüfusça biı Tahran sefiri oldu 
zayiat olmadığı gibi ehem.. İstanbul, 27 (Hususi) -
migetli bir hasar da t1uku- Tahran sefiri B. Enis Harici-
bulmamıştır. ye Vekaleti umumi sekreterli· 
------ ğine tayin edilmiştir. 

/dam mahkumu Tahran sefaretine, eski Bren 

t ·1 sefirimiz B. Cemal Hüsııü 
ay yarecı er tayin edilmiştir. 

Esir Basklarla değişilecek A .k t l . 
Paris, 27 (Radyo) _ lda- m~rı a gaze e erı 

ma mahkum olan üç Alman Amerıkaga 20 bombardıman 
tayyarecisi, esir düşen Bask· tayyaresi ısmarladığımızc 
lardan üç kişi ile mübadele yazıyorlar 
edileceklerdir. fstanbul, 27 ( Hususi ) -

Jt ly l Amerika gazeteleri, Amerika· 
a an ar ya saatte 354 kilometre me· 

GönlillUlerin geri çekilme- safe kat'eden 20 bornbardı· 
sini istemiyorlar .. 

Paris, 27 (Radyo) - ltalya 
siyasal mehafili, harp sona 
ermedikçe gönüllülerden kim
senin geri alınmaması lazım· 
geldiği kanaatindedir. 

Mükellef bir ziyafet 
hazırlanıyor 

Roma, 27 (Radyo) - Ha· 
ziranın birinci günü, sarayda 
mükellef bir ziyaret verile
cektir. Bu ziyafete, Belçika 
kralı Leopold namına yaver
lerinden birisi iştirak edecektir. 

Küçük antant 
Delegeleri dUn toplandılar 

Cenevre, 27 (Radyo) - Kü
çbk antant delegasyenları, bu
gün aralarında toplanmışlar 
ve Maearistanın silahlanma 
işini tetkik eylemişlerdir. 

1 

/ngiliz kabinesinde 
tebeddülat 

- Başı 1 inci sahifede -
kabineden çıkacak olan B. 
Runcimanın yerine B. Colvil
leye verileceği, Hariciye Ne· 
zaretinde B. Edenin kalacağı, 
Müstemlekat Nezaretine B. 
Ormsby Goceun ve Dominyon· 
lar Nezaretine B. Malkolm 
Makdonaldın getirileceği söy· 
lenmektedir. 

man tayyaresi ısmarladığımızı 

ve bu tayyarelerin, birer ton 
ağırlığında bomba taşıyabile· 
ceklerini yazıyorlar. 

Yunan gazeteleri 
Atatürkün tebliğinden ba

lıisle uzun makaleler 
yazıyorlar 

f stanbul, 27 ( Hususi ) -
Yunan gazeteleri, A tatürkün 
tebliğinden bahisle hararetli 
makaleler yazmaktadırlar. 

Atatürkün, müşterek hudud 
hakkındaki sözleri, bilhassa 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Meşhur dolandırıcı 
yakalandı 

lstanbuJ, 27 ( Hususi ) -
lzmirde ve lstanbulda zengin 
bazı kadınları dolandıran ve 
hu suçundan dolayı Konyaya 
sürülmüşken oradan kaçarak, 
Avrupaya gitmiş olan Mevlud 
oğlu Ahmed, dün şık bir hal· 
de Avrupadan dönerken va· 
purda yakalanmıştır. 

iş bankası 
Umum müdürü 
Londradan döndü 

lstanbul, 27 (Hususi) - iş 
bankası umum müdürü B. 
Muammer Eriş, bugün Londra· 
dan avdet etmiştir. 

Londra ve Paris gibi bütün 
dünyanın, Belgrad ve Atina 
a-ibi Bıılkan antantının ve 
Avrupanın dört mühim mer~ 
kezini ziyaret eden Türk Baş• 
vekili General ismet lnönü, 
biiyük bir takdir, büyük bir 
sempati ve muvaffakıyet ka· 
zanarak memlekete dönmüş 
bulunuyor. 

Başvekilimizin bizce malıim 
olan şahsi mniyet ve fazilet· 
leri ile beraber karşısındakile· 
re derhal kendisini kabul 
ettiren müsbet kavrayışları, 

büyük insan tarafları, reel 
görüşleri şahsi tesirleri, bu 
dört merkezden taşarak bütün 
Avrupanın nazarı dikkatini 
ayağa kaldırmış bulunuyor. 
Çünkü onda hem Avrupalı, 
hem Asyalı bir hükumetin 
reisi olmaktan başka büyük 
bir dahinin fikir ve iş arknda· 
ş1 ve bir milletin tam itima· 
dına mazhar olmuş bir şahsi· 
yet vasfı vardır. Buna ilaveten 
de, dünya hadiselerini ve 
sulhun bugün içinde yaşadığı 
büyük buhranı en zeki bir 
idrakin izahlı ve tahlilli kuv
veti ile kavramış bir politika 
adamıdır. Yani sulhun ve 
dünya muvazenesinin kıymet 
verdiği ve kendisinden iş ve 
ümid beklediği bir insandır. 
Dünyayı bir intizamsızlıktan 
ve anarşiden ziyade bir ev 
içinin sükun ve huzuruna ka
vuşturmağa çalışmak gibi bir 
davanın yolcusudur. işte bütün 
bu sebebler bir araya topla
nınca, General ismet fnönünün 
dört Avrupa şehrinde gördü· 
ğü büyük alakanın sebebi 
anlaşılmış olur. 

Dünle bugün arasındaki ge· 
niş mesafe ve ruha ferahlık 
veren büyük değişiklikler, yeni 
Türkiyeyi idare edenlerin ta· 
rihe mal ettikleri muzaffer ve 
muvaffak eserlerdir. Atatürk, 
Çanlcayadan Atinaya telefon 
açıp; General ismet lnönüne: 

" - Bu dakikada, birliği· 
miz ebedi olan bir millet ara· 
sında bulunduğunuz için size 
ne kadar gıpta ettiğimi anlat· 
maklığım imkan haricindedir. 
Dostluk hissiyatımı tebliğ et· 
menizi rica ederim. Müttefik 
Balkan devletlerinin bududları 
bir tek hudud teşkil etmek· 
tedir. Bu hududlarda gözü 
olanlar güneşin yakıcı şuaına 
çarpılacaklardır. Bu gibilere 
kendilerini muhafaza etmele· 
rini tavsiye ederim." 

Derken, hem kendi milleti· 
ne, hem de müttefiklerine gü· 
venini, hem de ismet lnönü· 
nün muvaffakıyetlt:rinden al· 
dığı intibaların fikri ve ruhi 
heyecanlarını anlatmış oldu. 
Söze değil işe, hayale değil 
hakikat ve müsbete kıymet 
veren Büyük Şef, bu sözleri 
ile bütün dünyada akisler ya· 
pan bir imanı da terennüm 
etmiştir. Günler, birçok ye· 
niliklerle, fakat muhakkak ki, 
gerek bizim, gerekse, dünyanın 
iyiliğine dayanan hadiselerle 
dolu olarak gelip geçmekte· 
dir. Öyle tahmin ediyoruz ki, 
lngiltere, Fransa gibi iki dost 
ve Yugoslavya, Yunanistan gibi 
iki müttefik devlet merkezin· 
de birçok işleri karşı karşıya 
konuşan Başvekilimiz, Kamu· 
tayda vereceği nutukta, yep· 

1Denizbank ne gibi işler· 
le meşgul olacak 

--•..-•sr 
Yeni banka, tamamen ticari 

usullerle idare edilecektir 
Ankara - Denizbank kaT 

nun layihası meclise geldi. 
Esasları şunlardır: 

1 - Hükmi şahsiyeti haiz 
ve lktısad Vekaletine merbut 
olmak ve merkezi lstanbulda 
bulunmak iizere 1Denizbanlc) 
t~sis edilmiştir. Bu banka ti· 
cari usullerle idare olunur. 
Muhasebei umumiye, eksiltme 
ve artırma ve ihale kanunla
rile Divanı Muhasebatın vize 
ve murakabesine tabi değildir. 

2 - Deniz Bankın yapa· 
cağı işler aşağıda yazılıdır: 

A - Bu kanunla uhdesine 
geçecek ve ileride verilecek 
inhisar ve imtiyazları işletmek. 

B - Deniz, göl, nehir ve 
limanlarda ve bunların kıyıla· 
rında deniz ticareti, sanayi ve 

inşaatı ile cienizcilik mevzula
rına dair hertürlü işleri yap
mak ve bu meyanda yapacağı 

deniz, göl, nehir ve liman mü· 
nakalatının mütemmimi addo· 
lunacak ve f cra Vekilleri Hey· 
eti kararile zaruı i görülecek 
iskele ve şehirler arasında 
kamyon ve otobüs nakliyatı 
yapmak ve bu işler için ta· 
ahhüdata girişmek. 

U. Sosyetesi asamb. 
lesi müzakereleri. 

ne son verdi 
Başı 1 inci sahifede -

Cenevre, 27 ( Radyo ) -
Cumhuriyetçi ispanya delegesi 
B. Alvaros Dolvayo bugün 
Uluslar sosyetesi komitesine 
bir muhtıra vermiş ve ispanya 
harbinin uzamasına ltalyanın 
sebebiyet verdiğini bildirmiştir. 

B. Alvars Dolvayo, İtalyanın 
ispanyada muntazam bir ordu 
bulundurdoğuna ve hatta ltal· 
yadan bir Erkanı harbiye hey· 
eti bile Frankoya gönderildi
ğini ilave ettikten sonra İs· 
panyanın bazı yerlerinde İtal
yan işgaline uğramış bir mem· 
leket manzarası mevcud oldu· 
ğunu kaydeylemiştir. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Mil· 
letler cemiyeti konseyi bugün 
saat 17 de Valansiya hüku· 
metinin müracaatı hakkında 
müzakerelerde bulunacaktır. 
Murahhaslar yapılacak müza
kerelerin bir karar suretinin 
kabulü ile mi yoksa reisin ya· 
pacağı beyanat ile mi hitama 
ereceğini henüz bilmemekte· 
dirler. 

Gene bugün Fransız ve in· 
giliz murahhasları Belçikanın 
beynelmilel statusu hakkında 
konseyde beyanatta buluna
caklar ve bilhassa Belçika hü
kumetine verilmiş olan 24 Ni· 
san tarihli notalarını tefsir 
edeceklerdir. 

C - Denizcilik iılcrind 
kredi açmak ve hertür)ij b~m· 
ka muameleleri yapmak, 

D - Tı.ıri;J.m işlerinin de• 
nize aid k1sımlarile uğraemak. 

E ....... Sıhhat Vekaletinin 
mütaleanamesile deniz ııhhi 
ve içtimai yardım teşkilatım 
kurmak ve işletmek. 

F - Bilumum işletme, in· 
şaat ve müteferrik masrafları, 
mukabili lktısad Vekaleti büd· 
cesine her sene konulacak tah· 
sisatı toptan almak üzere dev· 
Jet reisine aid deniz vasıta• 

!arım idare etmek ve işlet· 
mek." 

Layihanın beşinci madde
sine göre Denizyolları ve 
Akay işletme)erile Fabrika ve 
Havuzlar idaresi lstanbul, iz. 
mir liman işletmeleri kılavuz· 
luk, romorkörcülük, Van gölü 
işletme idaresi bu kanunun 
neri tarihinden itibaren Deniz 
Banka intikal e-decektir. 

Altıncı madde, Deniz Ban· 
kın itibari sermayesi nısfı ka· 
nunda yazılı kıymetlerle te· 
diye edilmiş 50 milyon Türk 
lirası olduğunu bu sermayenin 
bir misline kadar artırılabilc· 
ceğini kaydetmektedir. 

ispanya harbinin 
uzamasına ltalya 

sebeb olmuş 
Başı 1 inci sahifede -
Bol~e' iklik tehlikesi kıır~ı · 

sında Frırnsa, lngiltere ve Ameri· 
kanın müştereken harekete gelme· 
leri ve Frankoya yardım etmeleri 
Hizımdır. 

B. Mussolini; lngiltcrc., Fransa, 
İtalya, Almanya ve Polonyadon mfi· 

rekkeb bir hc§lcr ittifakından bah
sctmie ve bunu ulh için zaruri 
görmüşıür. 

Vaşington, 27 (Had)·o} - Ame
rika matbuatı, İtalya Ba~bakanı B. 
Museolininin beyanatım aynen ne~ 
rctmcktedirler. 

Paris, 27 (Rndyo) - Fıansu 
gazeteleri; B. Mussolininin beyana· 
tını büyük bir ehemmiyetle kay· 
detruckte H~ hunu dikkate ~ayan 
telakki eylemektedirler. 

Londra ve Viyana gazeteleri de, 
B. Muesolininin beyanatından uı.un 
uzadıya bahsediyorlar. 

Felemenkte 
intihabat 

Amsterdam, 27 ( A.A. ) -
F e)enmenk intihaba tının kat'i 
neticeleri Colljinin kovalisyon 
hükumetinin büyük bir zaferini 
teşkil etmekte olub Nasyonal 
sosyalistler için hakiki bir 
mağlubiyettir. 

Katolikler: 31 azalık, Sos· 
yalistler: 23, ihtilal aleyhtar· 
)arı: 17, Hıristiyan fırkası: 8, 
Radikaller: 6, Liberaller: 4, 
Nasyonal sosyalistler: 4, Ko
münistler: 3 ve Hıristiyan de· 
mokratlar 2 azalık elde et· 
mişlerdir. 

İtalya. Norveç maçı , __ T~A~K-=-V""'"":l_M~~~ 
ltalyanlar, Norveç oyun- Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

cularmı yendiler Mayıs 15 Relıiüle,•el ı 7 

Oslo, 27 (Radyo) - İtalya 
milli takımı ile Norveç spor· 
cuları arasında yapılan maçta 
ltalyanlar galib gelmişlerdir. 
- -----yeni ve çok hayırlı _şe~ler 

söy)iyecektir ve onun soylıye· 
ceklerinin; gerek Avrupanın bu 
noktasında, gerekse beynelmi· 
le) sulh bünyesinde tesiri çok 
büyük olacaktır. 

Orlıan Rahmi Gökçe 

-

-
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Sayfa 4 

istatistik bahisleri 

Demoğrafi -Bu kitab istatistik Umum Müdür Vekili 
Celal Aybar tarafından yazılmış Umum 
Müdürlük neşriyatı arasında ve tetkikler 
serisinin 52 inci kitabı olarak Ankarada 
Ulus matbaasında basılmıştır. 

Ddoğumla başlayıp ölümle meler, boşanmalar, doğumlar, 
biten insan ömrü, insan öm· 'ölümler, çocuk ölümleri, ha· 
rünü dolduran siyasal, ckono· yati tablolar, muhaceretler tet-
mik, sosyal, kültürel faaliyet· kik edilir. 
ler, insan umrünüo sosyal, Her bahiste o bahsi doğru· 
ekonomik muhit ve telakki- dan doğı uya veya uzak yakın 
lerle münasebet derecesi, bu münasebetlerle alakadar eden 
muhit ve telakkilerin doğum- hadiseler ehemmiyetlerine göre 
lar, ölümler, evlenmeler bo· yer almışlardır. 
şanmalar üzerindeki tesirleri. Kitapta muhtelif hadiselerin 
iki kelime ile; nüfus meselesi. ve muhtelif sebP.p ve netice-

a - Meselenin neseblere, lerini izahı otorite fikirlerle, 
verasete, hale temayüle, sıhhi, bilhassa mukayeseli ve bol ra· 
iktısadi, içtimai, siyasi şart· kamlarla yapılmış müellif ken-
lara göre telakki, tetkik usul- dini tercihan ikinci hatta üçün· 
leri, tahminler, sayımlar, kü- cü plana almıştır. 

tükler. Tarzı, tertibi, tasnifi, uslü-
b - Nüfus meselesin, ce· bu insana muayyen bir fikri 

miyetin siyasi, iktısadi, kül· tercih ediyor, muayyen bir 
türel inkişafına tesirleri bakı- tedbiri tevsiye ediyor veya 
mmdan ehemmiyeti. muayyen bir sebeb üzerinde 

c - Artma. artmaya mü· diğerlerinden daha fazla du-
cssir hayati, iktısadi, içtimai ruyor hissini vermez. Fakat 
amiller. Amiller lehine müda· kitabı veya kitabtan herhangi 
haleler. bir bahsi okuyub bitirdikten 

d - Nüfusun cinslere ve sonra, elinizdeki notlarda -ve 
yaşlara göre teşekkülü. Teşek- eğer yalnız hafızanıza güve· 
külle doğumlar, ölü1J1ler, ev· nerek çalışıyorsanız kafanızda· 
lenme ve boşanmalar arasın· muhtelif hadiseler ve harc!ket· 
daki münasebetler. ler hakkında muayyen ve ba-

e - Azalma. Azalmaya mü· riz tedbirler, muayyen ve ba-
essir hayati, iktısadi, içtimai riz sebebler kalır. 
amiller. Amiller aleyhine mü· Kitabta nüfus işleri müte· 
cadeleler. 

f - Muhaceret. Muhacere· 
tin müsbet (geliş) menfi (gidiş) 
sebeb ve tesirleri. 

g - Kesafet. Kesafetin ida· 
ri, tabii, iktısadi şartlara göre 
tahlili. Kesafet kanunu, nüfu· 
sun köyler,· şehirler arasında 
inkısamı, ink ısam şartları. 

h - Evlenmeler. iklimin, 
sosyal ve ekenomik muhitin 
evlenmelere tesirleri. 

i - Boşanmalar, içtimai 
muhit ve telakkinin, iktısadi 

siyasi şartların boşanmalara 
tesirleri. 

j - Meşru, gayri meşru 
doğumlar, siyasi, iktısadi, iç· 
timai, şart ve telakkilerin do· 
ğumtarın artma veya azaltma
sına yaptıklan tesirler. Tesir· 
lerin leh veya aleyhine mü· 
cadeleler. 

k - Ölümler. Ölüm vaka· 
!arının 0· 1, 1-18, 18·45, 45-65 
ve daha ileri yaş ıümreleri 
arasında normal inkisam nis· 
betleri. Siyasi, iktisadi, içti· 
mai, kültürel muhitin ve ha· 
diselerin ölümlerin bu muhte· 
lif yaş zümreleri arasında in· 
kısamına yaptığı tesirler. 

Eğer gazete mecmua olsay
dı sayın Celal Alba"m 0 Nü· 
fus ilmi., adlı kitabmdan şöy
lece aldığım bu notları aynı 

kitaptaki izahlarla tamamlar 
ve her yerde olduğu gibi biz· 
de de; nüfus mes'elesinin, be· 
karlık vergisi, evlilik yardım· 
ları gibi basit tedbirlerle hal· 
ledilecek bir i~ olmadığını 
• lüzumu var yok - isbata ça
lışırdım. 

Celal Aybar ki talı ıçın 
başta Amerikalı B. Shandler 
Whipple olmak üzere yedi 
lngilizce, altı Fransızca ve biri 
telif olmak üzere oniki Türkçe 
kitaptan istifade etmiştir. Ki· 
tab 13 bahistir. Birinci bahiste 
demoğrafi ve demoğraflar bun
dan sonraki bahislerde de sı· 

rasile: Nüfus, sayımlar, kütük
ler, artma, terekküb, evlen· 

assıp bir ilmi tertib çerçevesi 
içine alınmış olmakla beraber 
bahisler ve bütün kitab davasız 
değildir. Mesela; nüfı.ısun coğ· 
rafya üzerindeki dağıhşma ve 
nüfus bünyesinin vasıflarına 

müessir iktisadi amilleri tet· 
kik eden beşinci bahisle, ke
safet kanununun tetkik edil· 
diği altıncı bahis! 

• • * 
Celal Aybarın aynı mevzu 

üzerinde on yıldan fazla sü· 
ren devamlı ilmi çalışmanın 
ve yine on yıldan fazla süren 

resmi tecrübelerinin kendisine 
temin ettiği salahiyetle hazır· 

ladığı bu kitab, memlekette 
nüfus işlerile uğraşan ve faa· 
liyetlerini mıntakaları içindeki 
nüfusun hareketlerir.e göre 
tanzim mecburiyetinde bulu· 
nan devlet memurları ve be-

lediyeciler ile, 1927 -1935 sa· 
yımlarmı memleketin ileri men· 
faatlerine göre hükümlendir
meğe hazırlanan güzidelere 
mükemmel bir çalışma reh
beri olabilir. Bu kitabı oku· 
yanlar ve okuyacaklar için, nü
fus istatistikleri artık açılması 
imkansız şifre rakamları de· 
ğildir. 

Celal Aybarın kitabını Milli 
kütüphanemiz tam on yıl bek
ledi. Eğer böyle bir kitab 
1927 sayımından önce kütüp
hanemize girmiş olsaydı, 1935 
sayımına hazırlığımız şüphe 
yok ki daha başka türlü 
olurdu. 

Neşet Aalil AT AY 

Poris sergisini ziya. 
ret edenler çoktur 
Paris, 27 (A.A.) - Dün ser

ginin ikinci günü idi. Sergiye 
girenler duhuliye veriyorlardı. 

Ziyaretçiler pek çoktur. Hava
nın güzel olması ecnebilerle 
ve vilayetler halkı ile dolu 
olan kamyonların ardı arası 
kesilmemektedir. • 

ANADOLU 28 Mayıs 9? ı 

Alman Mareşalının~ Roma 
seyahatine büyük ehem· Kücük hırsız-, 

ların marifeti ---·---
Karşıyakada bir 
evi soydular .. 

miyet verilmektedir 
Karşıyakada Soğukkuyuda 

bir hırsızlık vak'ası olmuş, en 
büyüğli 12 yaşında olan üç 
küçük hırsız, mahallelerinde bir 
evi soymuşlardır. 

Mareşal Blomberg, Italya Kralı tarafından 
kabul edilecek ve bütün generallerle de 

uzun müzakerelerde bulunacaktır 
Zabıtaca yapılan tahkikattan 

anlaşıldığına göre, küçük hır· 
sızlar, komşuları bulunan Sü· 
Jeyman kızı Refikanın evine, 
kapıya anahtar uydurmak su
retile girmişler, bir çift elmas 
küpe, birkaç kumaş parçası 
ve daha bazı ufak tefek eşya 
çalmışlardır. 

12 yaşındaki idris kızı Mü
zeyyenle 8 yaşındaki kardeşi 
Melahat ve mahalle arkadaş
ları Kani kızı 9 yaşında Mü
zeyyen suçlarını itiraf etmişler, 
çaldıkları eşyaları sakladıkları 

yeri göstermişler ve derhal 
yakalanarak adliyeye verilmiş· 
lerdir. 

ikiz çocuk dUşUrmUş 
Bayraklıda oturan Recep 

km Zehra, iki buçuk aylık ha· 
mile bulunduğu çocuğunu dü· 
şürmek için fazla miktarda 
kinin almış ve derhal tesiri 
görülmüştür. Zehra, biri kız, 
diğeri oğlan iki çocuğunu dü
şürmüş ve hastalandığından 

memleket hastanesine kaldırıl· 
mıştır. 

Tarihi eserler 
Tercüme edilecek 

Em" 

Dr. Edvard Be-
nes 53 yaşında 

M. Benes 
Çekoslovakya Cumhurreisi 

B. Dr. Edvard Benes, bugün 
53 yaşına girmiştir. 

Dr. Edvard Benes, 1884 
senesi 28 Mayısında Bohem
yanm Kozlay şehrinde doğ· 

muştur. 

B. Benes, Umumi harpte 
memleketine çok hizmet etmiş 
ve Çekoslovakyanm banisi 
B. Mazarikin refakatinde, feda· 

raştırma cemiyeti, muhtelif za- karane ve büyük bir feragati 
manlarda Hindistan, Efganis· nefisle çalışarak memleketinin 

Tetkik ve A· Türk Tarihi 

tan, lran, Mezopotamya, Ce- istiklalini temin eden sebep· 
nubi Rusya ve Mısırda kuru· lerin ihzarında mühim ve Çe-
lup ta bilahare dağılmış bu- koslovakya için unutulmaz yar· 
lunan Türk devletlerine ve dımlarda bulunmuştur. 

d ......................... ... 
me eniyetlerine aid ayrı ayrı 

Fakültesi doçentlerinden Ali 
şahsiyetler tarafından, farsça, 
arabca ve çağatayca yazılmış Nihada verilmiştir. 
tarih kitaplarını Türkçeye ter- Tercüme edilecek tarihler· 
cüme ettirmeğe karar ver· den birisi de Beybars tarihi-
miştir. dir ki bunun da yalnız tek 

Türcümesine karar verilmiş cildi mcvcuddur. Bu kitabın 
bulunan eski tarihler 15 tane- tercümesi profesör Şemseddi-
dir. Bunlardan birisi Beyhakki ne havale edilmiştir. Umaded· 
tarihidir ki 11 İnci asrın ilk dini lsfahani tarafından yazıl· 

Roma, 27 ( Radyo) - Al· 
man ordusu başkumandanı 

mareşal Blombergin Roma se
yaha tine büyük ehemmiyet ve· 
riliyor. Mareşal Bloınberg, 
kra l Vıktor Smanoel tarafın-

dan kabul edildikten sonra 
B. Mussoliıı i , Kont Ciano, 
ltalya Harbiye N. ıı ı r ı, ma rt>şal 

Aden1i n1üdaha .. ı 
le komitesi 

Resmi bir tebli il 
nesretti . 

l·ondra, 27 (A.A.) - Diin 
aderr.i mü.ll\hale komitesinin 
21 inci i çt i maının sonunda ne ş · 

redilıniş olan tebliğde bilhas
sa şöyie denilmektedir: 

1 - Komite kontrol siste
minin gerek kara ve gerek 
denizde katiyen müşkülata 
uğramaksızın işlemekte oldu· 
ğunu kaydetmiştir. 

2 - Komite, tali teknik ko· 
mite11in bilhassa ispanyadan 
ecnebi muhariplerin çekil
melerine müteallik bir lani 
ihtiva eden raporunu tedkik 
etmiştir. Komite bu raporu: 

1 - Ecnebi muhariblerin 

B::ıdeglio ve general Vale ile 
konuşacaktır. 

Mareşal Blomberg, bu ko· 
nuşmalardan sonra İtalya si· 
lah fabrikalarını gezecek ve 
Haziranın beşinde Berline dö· 
ncccktir. 

Mareşalin, bütün halyan gc· 
nercllarilc yapt c ığı konuşma· 
lara büyük ehemmiyet veriyor. 

Polonya 
Devlet Bankası direktörU 

Belgrada gidiyor. 
Belgrad , 27 (Radyo) - Po· 

lonya Devlet Bankası direk· 
törü , Yugoslavya ile Polonya 
a rasındaki iktısadi meseleler 
iizcrinde müzakerelerde bulun· 
mak üzere bu ayın 31 inde 
Belgrada gelecektir. ................... 
çekilmesi meselesi hakkında 
ademi müdahale komitesinde 
bir itilaf vücude getirmesi, 

2 - Planın ispanyada çar 
pışmakta olan iki taraf ca· 
nibinden kabul edilmesi ha· 
Jinde bu · planı tatbik 
etmeğe amade olub olmadık .. 
larını süralle komiteye bildir· 
meleri ricasile muhtelif alaka· 
dar hükumetlere tevdi etmeğe 
karar vermiştir. 

msfında Gazne şehrinde ya· mış olan "Tarihi Ali Selçuk., 
zılmış ve Gaznevi hükümdar- dd 1 • L• J l Jd Kıvame in isminde bir zat t e !arından Sultan Mesuda verı'J. Zmlr iman Ş e me ar "' 

tarafından tercüme edilmiştir. 
miştir. Üç büyük ciltten iba- • d 
ret olan bu eserin son cildi Ütbi tarihi de Kilisli Rifat ta- Sin en: 
de gene Gaznevi hükümdar- rafından tercüme edilmiştir. Dört köşe mıhlık demirin 8, 10, 12 milimetreliğinden 14 
lanndan Sultan lbrahime ithaf Bunlardan başka Cengiz ton yuvarlak demir çubuğun 16, 18, 20 ve 22 milimetreliğio· 
edilmiştir. Bu muazzam tari· imparatorluğunun inhilalinden den on beş ton ve demir pul somun köşebent ve lame de· 
hin yalnız ikinci cildi mev- sonra 12 inci asır içinde ce- mirlerinden de dört ton satın alacağız . 
cuttur. Birinci ve üçüncü cilt- nubu şarki Rusyada kurulmuş Pazarlık 16 Haziran 937 Çarşamba günü saat 15 de Limao 
leri, şimdilik hiçbir yerde bu- olan Altınordu Türk devletine işletme müdürlüğü binasında şefler encümeninde yapılacaktır· 
lunamamıstır. Onun için bu aid vesikalar, fermanlar ve Teklifte bulunmak istiyenlerin muvakkat teminat olmak üzere 
eserin yalnız ikinci cildi ter· defterlerdir. Bunların tercü· 350 lira yatırmaları lazımdır. 
cüme edilecektir. Bu cildin mesi de profesör İzmirli Is- Fazla izahat almak için levazım servisine müracaat olııo· 
tercümesi Üniversite Edebiyat mail Hakkıya havale edilmiştir. ması ilan olunur. 26 5 6 1616 
~--~------------------~--------------~~~--~------------------~--------~----~------~~---:-_...,. 
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MAHKEMELERDE 

Kara Ali yarah yatarken IResimli haberlerl' Düny~da Olanlar 1 
Amerıkada ga--------

Abdullah gelmiş ve bıçakla 
vallının işini bitirmiş 

za- Asri Vecizeler 

Menemen kazasında Kara bıçak sapladı, ondan sonra 
~~iyj bıçakla yaralıyarak öl- Ali yerde hareketsiz kaldı, 
durmekle maznun Salih, Ah- ölmüş olduğunu söylediler. 
dullah ve Halilin mahakeme- Şahid çoban Rüstem de, 
!erine dün şehrimiz Ağırceza vak'a günü saat on ikide Sa-
ınahkemesinde devam edil- lihin gelib kendisile konuştu· 
miştir. ğunu söylemiş ve: 
. Bu celsede şahid Bn. Ayşe - Bende kuzuları vardı. 

dınlenmiş ve vak'ayı şöyle Salih, kuzularını almağa gc'.· 
anlatmıştır: mişti, o sırtırl:l s · ıah sesler ini 

- Bayram günü idi, silah duyduk ve Salih kuzularım 
sesleri d d · · ld k b · · B b k .. .. uy um ve cvımın a ı, çı ı gıttı. en aş a 
~nune çıkarak baktım. Salih, birşey bilmiyorum. 
ıçakla Kara Aliye hücum etti Dedi. Maznunlar, bazı mü· 

~e Kara Aliyi yaraladı. Yara- dafaa şahidleri daha göster· 
anan. Kara Ali yere düştü, diler. Bu şahidlerin de celbi 

0 vakıt Abdullah da yetişti ve için muhakeme, başka bir 
Yerde Yatan Aliye o da bir güne bırakldı. 

Ayı ininde işlenen su
çun cezası 

Mustafa Ahmet altı sene sekiz 
..... ay hapse mahkum oldu. 
/(ireçlikaya 
Cinayeti 
1' ohk;k;i,; ;enişletil 
'tıeaine karar verildi 
._~rcfpaşada Kireçlikaya mev· 
1tıınde b kk rn a al Cemali alacak 

Bazı meslekdaşlar durmadan 
vecizeler yazıyorlar.. Bu me
yanda ağzı burnu dağınık ve
cize müsveddeleri de görüyoruz. 
Kendimce, onların arasında.o. 
bir tecrübe yapmağı kararlaş
tırdım. Bakalım; ben ne ma
rifetler yumurtlı) acağım: 

1 - Parasızlık umumi ve 
müptezel bir moda olmuştur. 
Diğer modaları insanlar ken
dileri arar ve tatbik ederler. 

Fakat bu moda, arzu ve irade
miz haricinde başımıza musal
lat olmuştur. 

2 - Yalan, güzel iki sıra 
diş gibi, kadının ağzına çok 
yakışır. 

3 - Bu asırda aşık olmak 
1 

bir nevi gönül iııkıbazına uğ· 
ramak dtmektir. Hakikaten , 
püıgatif a{ıka da faydalıdır, 
mideyi olduğu kadar kalbi 
de temizler. 

4 - Evlat tatlı bir beladır. 
Onu büyütürken, ne halde, 
ne de istikbalde kendisinden 
iyilik namına birşey bekleme
melidir. 

5 - f nsanın en büyük fa. 
zileti, mütehammil olmasıdır. En 
ıüppe, en asri salon kadını, 
zora gelince bulaşık ta yıkar, 
emin olunuz. 

Ödemişte Kızılay tarafından 
bir balo verilmiş ve bu vesile 
ile bir yığın fakir çocuk sünnet 
ettirilmiştir. Yavrular, AtatÜr· 
kün büstüne çelenk koymuşlar
dır. Gece verilen balo da çok 

eğlenceli olmuş ve bilhassa 
yavrular, halkın takdirlerini 
toplamışlardır. Yukarıda müsa· 
mereden iki intiba ile Atatürk 
büstün deki merasim gözükmek· 
tedir. Yı:•e!~sinden bıçakla yarala

\' oldürmekle maznun Esat 

Menemen kazasının Har· 
mandalı köyünde 15 yaşında 
Fatma adında bir kızı, kırda 
çalı toplarken hücum ederek 
kızın yanında bulunan diğer 
iki kadını döven ve silahla 
tehdid eden, küçük Fatmayı 
da kaçıran ve kirleten Mus· 
tafa Ahmetle kendisine bu 
suç için yardımsa bulunan 
arkadaşı Mehmedin şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde cere· 
}&n etmekte olan muhakeme
leri neticelenmiştir. 

- Zevcesine tam manasile 
sadık olduğunu söyliyebilecek 
hiçbir erkek tasavvur edemi
yorum. Erkek bakışları ile, ha
yali ile olsun mütemadiyen hi· 
yanet ha1indedir. Ya1mz cür
mü meşhut.. Vaki değildir. 

-------
UŞAKTA: ın:k~endisine yardımda bulun· 

.... a maznun kardeşi Meh~ 
·••et Aı· ·ı rnuh k 1 ı e metresi Safinazın 
At a eınelerine dün şehrimiz 
... ,ı:;ccza. ~ahkemesinde de
İdd· edılmıştir. Bu celsede, 
Miid~ .makamını işgal eden 
ki S eıumumi muavini B. Şev-
tilıneu~e.r, tahkikatın genişle
kınd sına ve bu hadise hak· 
Şahitİ ~alu~atı bulunan bazı 
lnişr erın dınlenmelerini iste-
t'rıiidıtf Maznun Esat ta, bazı 
ve ba aa şahitleri göstermiş 
tcllliş~~Jarın dinlenmelerini is
Ş&hit) ar: . Fakat bu müdafaa 
Relen e~nın celbi için lazım· 
le .... · arcı vermiyeceğini söy· 
~ ·••iş v b 
anırne e . u~ların da hukuku 
lerin· . şahıdı sıfatile dinlenme· 

ı_ 1 ıste · · M k telt M .. d nıı.ştır. ah eme, ge· 
llltın u deıumuminin, gerek 
buı e~n Esadın dileklerini ka· 
arnrn ~rek istenen şahitlerin 
Celb ed. ukuku şahidi sıfatile 
1 . e ılme) . . d" 1 Ctıni k erını ve ın enme-
kcrne ararlaştırmıştır. Muha-
kıtrnış't başka bir güne bıra· t. it, 

b Qfil uzuv davası 
uca n h" luau Be ~ ıyesine bağ kom· 

lullu .. nlı Mustafayı bir ko-
~t b~~zde 30 nisbetinde sa· 
~&talı akacak şekilde bıçakla 
~'l\ın Yan Mustafa oğlu Musta· 
'llıea~ehrimiz Ağırceza mah

'ht hinde iki sene dört ay 
f ap · 
~>'• ı 5081 ~e ve Benli Musta· 

811lc h" lıra tazminat verme· 
ukınedilmiştir. 

~eh 8aş1nı yarmış 
~~ 0 ~ed oğlu Ahmetle Re· 
tıaılld t u Yusuf, dün gece ya
"~ıı:n sonra lsmetpaşa bul· 
llıct, ~ kavga etmişler, Ah-
~. ıla Yusulun başını yar· 

!Jq/ı.e · k ·· ~ ~~ vı oşesı 
~ Qu~~ .. ~---:-.;.;;.; 
Ui~ 6Un saat 16 d o· ı T "e Ed . a ı , a· 
~ 11 ebıyat komitesi ve 

de de, yönkurul top· 
~-chr. 

Muhkeme neticesinde Mus· 
tafa Ahmedin çalı toplıyan 
Fatmayı zorla kaçırarak Do· 
muz deresi denilen bir mevkie 
götürdüğü ve orada bir ayı 
inine sokarak kızın yalvarma· 
!arına ehemmiyet vermeden 
canavarca kirlettiği anlaşı!· 
mıştır. Mustafa Ahmed altı 
sene stkiz ay ve arkadaşı 
Mehmet te altı ay ağır hapse 
mahkum edilmişlerdir. 
-----------
İngiliz zırhlısı 
Adamakıllı zarar 

gördü 
Londra, 27 (Radyo) - A· 

varn kamarasının bugünkü top· 
lantısında, (Honter) kruvazö
rünün yaralanması hadisesi 
mevzubahs olmuş ve birçok 
hatipler söz söylemiştir. Bu ha· 
dise hakkındaki rapor, henüz 
gelmemiştir. 

Söylendiğine göre, zırhlı, 
çok zarar görmüştür. 

Saylavlardan bazıları, lspan· 
ya sularına dökülmüş olan 
torpillerin araştırılmasını iste
mişlerdir. Bu isteğin, bitaraf· 
lık kaidesine uygun gelmediği 
ileri sürülmüş ve müzakere 
kafi görülmüştür. 

ltalya propaganda 
• • • • 

nezaretının ısmı 

değişti 
Roma, 27 \Radyo) - ltal· 

ya matbuat ve propaganda 
nezaretinin ismi, (Halk Kültür 
Bakanlığı) unvanını alacaktır. 

B. Baldvin 
Kral ve kraliçe şerefine 

kabul resmi yaptı 
Londra, 27 (A.A.) - An'a· 

neye tevfikan Başvekil B. Bald
vin Dovoning Streette kral ve 
kraliçe şerefine bir resmi ka· 
bul 

7 - Politikacı iyi bir ar· 
tisttir. Amma, ruhu ve heye· 
canı değil, kalası ve maksadı 
ile oynar. infial gösterirken bile 
mutlaka bir sebeple hare
ket eder. 

8 - Mekteb imtihan mev· 
simi, göz yaşı, baş ağrısı, mu· 
allimlere dayak atmak mev· 
simidir. 

9 - Merhametsiz zenginle· 
rin, gece gündüz diş ağrısı 
çekmelerini temenni ediniz. 

10 - Belediye, halk dilin
de en çok çekiştirilip postu 
paramparça edilmiş bir mev· 
zudur. 

11 - Ömrümüzün mühim 
bir kısmı, abes şeylerle geçer. 
Bu ömrün on ikide biri otobüs, 
vapur, şimendifer içinde, on 
ikide asgari beşi uykuda, biri 
yemekte geçer .. Diğerlerini de 
işe, düşünceye, ıztıraba veya· 
hut muvakkat sevinçlere ayı
rınca dünyaya ne yapmağa 
geldiğimizi A ilaha sormak ve 
hayatın hakikatte beş para 
etmiyen bir tatlı sürünmekten 
başka birşey olmadığını an· 
lamak ~çok kolaylaşır. 

l 2 - Bir çiftçi yağmur is· 
terken dört dönüm ötedeki di· 
ğer çiftçi, ufukta başgösteren 
bulutlara küfür eder. 

13 - Futbol bir spor de· 
ğil, bağa güreşenin asri ve 
modern şeklidir. 

idmanyurdu 9 yaşında 

• Balodan bir köşe 
Uşaktan yazılıyor: Dokuz 

yılını başarı ile tamamlıyan 
gençlik ve spor yuvalarımız
dan . Turan ldmanyurdu bu 
münasebetle Halkevimiz salo
nunda parlak bir tören yaptı. 
Dokuz yıldanberi spor ve 
gençlik alanında yorulmadan 
ve hızla çalışan bu yuva 9 un· 
cu yıldönümü için güzel bir 
balo tertib etti. Salon çok 
güzel süslenmişti. Balo istik· 
lal marşımızla başladı . Hal· 
kevi ve Yurd başkanı Yusuf 
Aysal güzel bir söylev verdi. 

Balo için zengin bir prog
ram hazırlanmıştı. Samimi gö· 
rüşmeler oldu ve bu nezih aile 
toplantısı sabaha kadar devam 
etti. Turan ldmanyurdu onun· 
cu yılı için daha esaslı ve ge· 

niş bir çalışma programı uze· 
rinde yürüyecektir. 

Hamidiye 
Haziran bidayetinde Yu
goslavya limanlarını zi

yarete gidecek 
Belgrad, 27 (Radyo) 

Türkiye cumhuriyeti bahriye 
mektebinin gemisi olan Ha
midiye kruvazörü, önümüzdeki 
ayın bidayetinde Dalmaçya 
sahillerine gelecektir. Hamidi· 
ye mekteb gemisindeki talebe 
genç Yugoslav bahriyelilerini 
ziyaret edeceklerdir. 

B. Dekanya 
ltalya-Macaristan dostlu!)u 

için ne diyor 

14 - Müsavattan dem vu· 
ran kadının, alacağını aldık· 
tan sonra bahşiş istiyen pat. 
ron terzi gibi, üstelik hürmet 
istemeğe hakkı yoktur. 

....................... 
Budapeşte, 27 (Radyo) -

Macaristan Hariciye Naıırı B . 
Dekanya, bugün bir söylev 
vermiş ve ltalya kralının Peş· 
teyi ziyaretinden bahsile bu· 
nun, ltalya·Macaristan dost
luğunun kuvvetine delalet et
tiğini ilave eylemiştir. 15 - Her f ngiliz iki kişilik 

yemek yer, iki kişilik dÜşünür, 
gerçi iki kişilik iş görmez 
amma, müstemleke halkının 

her ferdinden dört kişilik randı· 

16 - Hastalığı siikt'.in ve 
itidalle karşılıyanlar daha ça
buk iyi olurlar. Ölseler bile 
ölümün gelişini anlamaz ve 
korkusunu geçirmezler. 

17 - Hayatta ecdadımızın, 
bizim ve ahfadımızın kulJan· 
dığı ve kullanacağı en büyük 
yalan cümlesi şöyledir: 

Seni seviyorum. 

B. Dekan ya, f tal ya • Yugos· 
lavya anlaşmasından da hah· 
setmiş ve bunun, sulh için bir 
mesned olduğunu beyan et· 

ribecilik merakı 
Bir katmerli cani tam 2398 

sene hapsa mahkOm 
edilmittir .. 

Çok defalar görür veya du
yarız: 50 · 60 yaşında bir cani 
101 sene hapse mahkum 
edilir ve güleriz: 

- Herif şurada kaç sene 
daha yaşıyacak ki!.. 

Deriz .. 
Fakat Amerikada bir hay· 

dudun tam ... iki bin ... Üç yüz ... 
Doksan.. Sekız (2398] sene 
hapse mahkum edildiğinden 
haberiniz var mı? .. 

Bir rivayete gört-, bu mah
kumiyete uğrıyan adamın beş 
sene içinde yaptığı hırs111ak
ların yekünu l O milyon dolara 
baliğ oluyormuş. Bu adamın 
idare ettiği çete, meşhur bok
sör Jak Dempseyi de çarpmış 
ımış ... 

Bu çetenin reisi Sulç ismin· 
de bir Almandır. Bu adam, 
Amerikaya umumi harbten 
evel gelmiş, umumi harb sıra• 
sında Almanyaya giderek H· 

kerliğini yapmış, bundan yedi, 
sekiz sene evel yine Amerika· 
ya dönmüştür. 

Bir müddet birçok işlere 
başvurmuş, fakat hepsinde de 
muvaffak olamamış vayabut 
umduğu karı temin edememit; 
nihayet, Amerikada ıermayeai 
biraz fazla, cesaret ve kuvvetli 
bir teşkillttan ibaret olan bir 
işe, yani şehir baydudlutuna 
teşebbüse karar vermiı ve 
kısa bir zamanda mükemmel 
bir çet~ kurmuştur. 

Bu çetenin planında i•sa• 
öldürmek yok .•. Fakat hırsızlık 
hırsızlığı, soygunculuk soypn• 
culuğu takib ederken, vaıiyet 
kan dökülmesini de icab et• 
tirmiştir. 

Bu yeni çete, kan dökme· 
mek kararına rağmen elini 
kana bulaştırdıktan sonra ulu· 
orta cinayetler yapmakta de· 
vam etmiş ve beş sene zar· 
fında tam 381 defa kan dök
müştür. 

Çete meydana çıkanldıiı 
vakit, çete erkanır.dan birkaç 
kişi idam edilmiş, yalnız reilİ 
idam etmek mümkün olmamış, 
fakat muhtelif hırsızlıklar ve 
muhtelif çapulculuklar, birçok 
cerhler, çocuk kaldırmalar, 

yangın çıkarmalar, ırza teca· 
vüzler yüzünden bir sürü mah· 
kumiyete uğramış ve bu mah· • 
kumiyetlerin hapis seneleri de 
2398 seneyi bulmuştur. 

Eski Macariatan 
Bir daha ilıga edilemez 
Berlin, 27 (Radyo) - Ber

liner Tagblat gazetesinin siya~i 
müdürü B. (Fişer), yaıdığa hır 
makalede; Macaristan hakkın
da uzun mütalealar dermeyan 
etmekte ve Macaristan devlet 
adamlarının, eski büyüle Ma
caristan gibi bir devlet kur
mak hususundaki fikirlerini• 
faydasız olduğunu ve oiinldl 
o devrin tarihe kanttıtını 
kaydeylemektedir. 

Yunanistan 
Avusturya ile lıava nakli

gatı için miiz.Aluırede 
Atina, 27 (Radyo) - Yuna· 

nistanla Avusturya arasında 
hava münakalatı için yeni mü
zakereler başlamıştır. Bu mü· 
zakereler neticesinde Avustur· 
ya yolcu tayyarelerinin Sell· 
niğe kadar uzan'Clklan tah· 
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Numara - 24 Yazah: M. yAjlan 

İIGyara1kenHini :tutamaıiıış,'gözlerin ~ 
~ den iki 1damla yaş düşmüştü. 'h • ·r 
Kiyara o geceyi büyük bir Doka bunu müteakıb ye· km olduj'u söylenir amma, 

ı kibus içinde geçirdi. Rüyasın- rinden kalkb, Kiyaranm ya- hangi erkek bu ith~m?~n 
1da büyük kavgalar, kılıçla çar· nana geldi, onun 'büyük bir uzak kalmıştır ki ... Benım ıçm 

1 pışanlar, vaveylalar duyuyor ipek dalgasını 'andıran saçla· bile. söyl~yorlar a ~ı~ım: .. H~l· 
, ve görüyordu. Meçhul Korsanı nnı oktıyaf~k devam etti: bukı ben• ~b ))elcala bılmnn. 
,yakalamış, iplerle lfağlamış, - Metanet lazımdır. Kal· l<iyara~ 
ı becaldarını zencirliyerek Vene· bin, bir yanlışlığa düşmek - Bilirim, bilirim, kocalı 
,dik at.ilanna atmağa götürüyor· iUzttre idi.. Bereket versin ki kadınların sarayından donsut 

v k d b · l·x.: hapazları ilardı. Uykusunda: tam %amanında yetiştim. ·•ok- .. açan, e e s~z ·~·ne t' 

y 1 sa her•ey mahvolacak ve şöh- alet yapan bır l!ldamsın, ~ apmayın . . 'L v Dememek için kendini 2or 
Dıyc ıbağır& ve sesının aıc- retimiz, tarihin üstünde kap· :v b" d la 

· •- · · d d s- le b h l d ı_ ı tuttu. !\.ıranla ır '3 am o n s~nd~ ~endı~ı . e uyan ı. u· ara ir çamur a in c KB a· Ooka, Venediğin en meşhur 
tin vucudu tıtrıyordu .. Yazı~ caktı. Sen bu buSllsta ~eniit k d l ndan b"ıri idi 

•• - ı_ ı.., l ı a m avcı arı · 
onu yakalarlarsa olum muhak- tecrübesinin 1e:ızım. l'lası oir Güzel hizmetçi kızlarının oda· 
lcakh. tuza~a düşebileceğini tahay- !arına girdiğini de görenler 

Gece yarısından sonra Ro· yül edemezsin. Düşün, seni çoktu. Bir defasında, meşhur 
zitayı çatırdı: _ .. seviyor görünen bir serseri, bir zengin, karısının çorab 

- Gel, yanımda otur, çunku senin kalbini çaldıktan ve bağlarını, Dokanm cebinden 
fenalaşıyorum. batta seni.1 bütün varlığım çıkarmıştı, fakat skandal baş· 

Sabahla beraber kalkmış, emdikten.... tırılmıştı. o, işte böyle bir 
bahçeye çıkmıştı. Kahvaltısını Kiyara, gayri ihtiyari: marifetti. 

yapayalnız yaptı. Pek az bir.şey - Rica ederim Doka! Doka, söylediti sözün gü· 
yidi. Sar~y müdiresi. gel~ı~, Diye baj'ırdı. lünçlüğünü bizzat anlamıştı, 
bazı malumat vermek ıstcmışta. - SözütJJü kesme kızım, fakat aldmş etmedi: • 
Fakat dinliyecek hali yoktu: hakikatlerin konuşulması belki -Ya ·diye devam etti· işte 

- ~~ra ~·~arız. . biraz ağırdır, fakat aynı za- böyle.. Hem, ben buraya ni· 
Dcmıştı. Mudıre de giyrıta- manda faydalıdır. Sen şimdi çin geldim biliyor musun? 

büliii seziyordu. Fakat cesa· bir uçurum kenarından, yeni- _ Hayır, haşmctpenahl 
ret edemiyor: . den hayata dönen bir insan· - Aynı zamanda seni alıp 

_ Genç bir kız ·dıyordu· sın. Kalbini, istikbale aid götüreceğim. Bana ve bemşi-
belki de birisini seviyor.. emellerle tertemiz yıkamalısın. reme misafir olacaksın. Dü-

Kiyara odasına çıkmış, hafif Ben de sana bu hususta ma- ğün, yarın akşam benim sara· 
bir elbiıe giymişti.. Kapı ça- nen muzaheret edeceğim. Ha· yımda olacak. 
landı , e Rozita içeriye girdi: yatının yeniliği, izdivacınla Kiyara yerinden fırladı: 

- Geldi Sinorinaf. başlıyacaktır. - Yarın akşam mı? Yan· 
- Salona alınız.. Dolca, yumruğunu vurmuş lış anlamış olmıy&yım? Çok 
Kendini toplamak istlyor, demekti.Kiyaranın boynu bükü· acele değil mi? 

fakat muvaffak olamıyordu. lüverdi. Zavallı Kiyara soğuk soğuk 
Yüzü sapsarıydı. Bütün vücudu - izdivaç seni çok değiş- terliyordu. Ağlama~, ~ağnnı 
titriyordu. Ağır adımlarla sa· tirecck.. Şu küçük hatayı nasıl döve döve ağlamak ıstıyordu. 
lona doğru yürüdü. Doka, bu- olup ta işlediğine hayret ede· Ôlüm bile çok kereler bu 
gün büyük üniformasını giy- cebin.. izdivaç, çok şeyler kad8,' ça~uk ve_ gırtlak .sıka
miıti. Çok mültefit ve müte- unutturur kızım.. Nişanlın da rak ış gormek ıstemezdı. 
beısimdi. Kiyara, salon kapı- ~nç, güzel ve zekidir. Çap· - StJnu wır -

sından girince, Doka ona ( • • iJIİ tİ 4 - Borçlu hesabı cariler 
dotru yürüdü:Zmır SIC • faizleri her üç ayda 

- Nasılım kızım?. t bir hesap edilerek re· 
- Teıekkür ederim haş- C&re memur• sülmale ilive edile-

mctpcnab, sayenizde şok iyiyim. Jggun"' dan: cektir. Posta, damga 
- Estağfurullah yavrum, sa- pulu gibi masraflar 

adet senin hakkındır.. Tescil cdilmic olan [Akseki · 
v müşteriye aittır. 

Doka dudaklarını uzattı, Ki- Ticaret Bankası Türk anonim 
5 

ı 
- Komisyonla ma sa· yerayı alnından öptü. Karşı· şirketi] nin ödünç para ver· hşlarmda araba, bam· 

lıldı oturdular. Doka, Kiyera· me işlerile uğraşacağına mü- maliye, kantariye, nav· 
nın fena bir gece geçirdiğini tedair beyannamesi 2279 nu- lun, ardiye, sigorta, 
anlamıştı. Çünkü gözlerinin maralı kanun hükümlerine gö- borsa, satış komisyo· 
etrafında ince siyah bir gölge re sicilin 2004 namarasına b · 

nu, simsariye ıi i pı· toplanmış ve hakikatte bu kayt ve tecil edildiği ilan yaça teamülü muci-
ıölgc, ona daha başka bir olunur. hince masraflar müş-
güzellik vermişti.. İzmir sicilli ticaret memur· 

- Beni dinle yavrum .. Sen teriye aittir. 
luğu resmi mührü ve F K ·· .. ·· dd · 

benim yeğenimsin ve benden Tenik imzası . anunun uçuncu ma esı 
başka kimıen de yok. Büyük hükmüne tevfikan üç nusha 
ve şöhretli bir aileden dün- 1 : Beyanname olarak tanzim ve taktim kılı-
yaya geldin. Bütün Vencdiğin lzmir valiliği yüksek nan iıbu beyannamelerin bir 
muhabbetini kazandıgm gibi makama nusbuınm lkbsat Vekaletine, 
Avrupanın bütün ıaraylarmda, 2279 numaralı ödünç para nushasmm malmüdürlüğüne ve 
en tanınmış hükümdarlar bile verme işleri kanununa tevfi· üçüncü nushuınm da kayt ve 
seni uzaktan uzağa takdir edi- kan beyannemedir. ilan edilmek üzre ticaret sicil 
yorlar .. Zengin, güzel ve asil· 1 - Bankamızın lzmir mer- memurluğuna gönderilmesini 
sin de.. Meziyetlerini takdir kezinde, caas nizam· yalvarır ve bu veıile ile say-
etmiyeo yoktur ve ben de, namizde yazılı yapa· gılarımızı sunarız. 
kendimin Doka oluşumdan bileceği muamelat ve Akseki Ticaret Bankası 

kr d 1 bo lzmir Merkeü ziyade senin gibi bir yeğene i azaltan o ayı rç· 
malik olduğum için majrurum. lulardan alacağı faizin Tayyar Evin H. Serter 

-2-
Doğrusunu söylemek ve tek- yapılacak iş\erden hiç biri ele 

nik denilen şeyi hakim ve ha· altnfuamııtıt. Eski kulüblerin 
kem tutacak olursak, bu nazar ~\rafından dağılanlar, yenileri 
noktasının tamamile yanlı• ~i- uterinde işlenilmediği ıçın, 
duğunu kavrıyabilint~ İnzivaya çekilmiş gibidirler. 

Topla b•ri~er ko mlsını, Artık ne merkezlerde ne de 
ştft çekmesini, paslaşmasını, lokerl olarak kullanılan eski 
yan1 futbolu bilen oyuncuların kulüb binalarında bir faaliyet 
bir -antrenör elinde, on beş vardır. Beri taraftan ne eski 
günde, muayyen bir sisteme kulüblerin kongreleri davet 
sahip olabileceklerini gerine edilmiş, ne yeklilerinde bir 
gerine iddia edebilirim. Çünkü teşekkülün İcab ettirdiği şart· 
tekniğin ifadesi budur. "Anla- l~rın tesisi, tescil mua';11~lele· 
şamıyorlar ve anlaşamazlar n rinin yapılması vesairesi cihe. 
diye yürütülen bir iddia olsa tine gidilmiştir. Bu sebeble· 
olsa, bu işin tekniğine hiç is· dir ki, menfi mukavemetler. 
tinad etmiyen ve ancak hissi cesaretsiz ve sinsi bir haleti 
mahiyette kalan bir iddiadır. ruhiye ile vaziyeti istismar et
Daha esasına girecek olursak, mektedirler. Bu davaya inan
bizim takımlarda yerli bir sis· dık, ya inanmadık. Ya alaka 
temden başka hiçbir şey ol· vardır, yahud yoktur. Tered· 
madığını da söylüyoruz. Biri düd ve atalet ve dedikodu, 
biraz daha enerjik, diğeri bi· yavaş yavaş oyuncuların ka· 
raz daha tempolu.. Sisteme fasına bile sokulmuştur. Be· 
sahip olmak için, futbol hocası nim anlamak istediğim şey 
elinde yetişmek lazımdır. Aksi şudur: 
takdirde bir çarık ılık olur ki, - Bu İş yürütülecek midir?. 
hizim vaziyetimiz de bundan Yürütülecekse, ne duruluyor?. 
ibarettir. Kim, ne bekliyor?. 

Bunları konuşurken, bir de işe kat'i bir sarahat ver· 
hoca ve sistem meselesi ile mek zamanı gelmiştir, hatta 
karşılaşıyoruz: geçiyor bile .. 

Bizim çocuklar, fizik ve ha- 5 - Milli küme maçlarının 
yat şartları ile hangi sistemi peşine düşelidenberi göze çar. 
tutabilirler? pan diğer bir nokta da bu 

Bana öyle geliyor ki, İzmir· maçlara İştirak edenler hari· 
li gençler bir Jngiliz sistemi cindeki oyuncuların artık ta· 
yürütemezler ve bunda muvaf- mamile ihmal edilmiş olduğu· 
fak olamazlar. Çünkü lngiliz dur. Bundan bir ay kadar evci 
futbolu, çok serettir, muka· (B) takımları arasında turnova 
vemetlidir, fazla enerji, fazla usulile maçlar tertibi düşü· 

B .. ·· b ı nülmüş, fiküstürü bile matbu-sürat ister. utun un arın 
tahakkuku için ise, kuvvetli ata verilmişti. Halbuki ne tat
bünyelere, esaslı bir atletizm bik edildi, ne de edileceği 
terbiyesine ve lakırdı götür· var.· Bu vaziyeti gören çocuk· 
miyen bir kaloriye bağlıdır. lardan bir kısmı, pek haklı 
Halbuki bizim için, bunları olarak artık fudbolu bile terk
bir arada başarabilmek imkan· etmek tasavvurundadırlar. Çün
sızdır. Bu böyle olduğuna gö· kü fudbolcunun ruhu ve vü
re, kabul edebileceğimiz ye- cudu, uzun atalet devrelerine 
gine oyun sistemi, orta Av· mütehammil değildir ... 
rupa sistemidir. Bu sistem, işte, içine girdiğimiz milli 

küm~ maçlarının ve bulundu. bizim gençler için daha elvc· 
rişlidir. Çünkü şiddet, sertlik ğumuz şartların hulasası ... 

Görülüyor ki, lzmirde spor 
ve eneriiden ziyade tekniğe meselesi, üstüne parmak kon-
istinad eder. Binaenaleyh, bi- makla beraber henüz çok ça· 
zim yapacağımız şey böyle lışmıya ve esaslı tedbirler al· 
hakemler getirtmektir. Hem mağa ihtiyaç gösteren bir vazi
de, benim bildiğime göre, yet içindedir. 
şimdiki antrenöre verilen ma· Bence, işe, kulüb birleşme· 
aşla iki ve hatta biraz ekle· lerinin Parti, Türk Spor Ku· 
mek suretile üç hakem getirt- rumu ve federasyonu ile olan 
mek bile mümkündür. 90 lira alaka ve telakkilerini kat'iyete 
maaşla koşa koşa gelecek ha· dökmekle başlamak icab edi
kemler muhakkak vardır. Fa· yor. Anlaşılmalıdır ki, artık 
kat getirilecek hakemlerin, hakiki ve kat'i vaziyet şudur. 
mutlaka sporcularımız arasın- Ondan sonra da kongreleri 
da yerleşmesi, yaşaması da toplamalı, kulübleri ve spor 
bir şart olarak koşulmalıdır. teşkilatını faaliyete geçirme
Haftada iki defa yüzü görü· lidir. Eslci bir sporcu 
len bir hakem olamaz. 

Ozum satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. 
49 A. R. Üzüm. 12 12 
17 Ş. Rıza H. 13 75 ıs 
17 M. J. Tara. 13 14 
14 Suphi Ergin 17 50 17 
7 AJyoti 16 16 
3 inhisar 6 50 7 

107 Yekün 
438012 Eski satıı 
438119 U. satış 

Zahire satıtları 
Çu. Ginsi K. S. K. 
136 Buğday S 875 5 

50 Ton Arpa 3 50 3 
7123 Kilo Yapak 50 50 53 
------

Belçikada 
Umumi af meselesi ye 

safhaya girdi 
Brüksel, 27 ( Radyo ) 

Mmumi af projesi, yeni 
safhaya girmiştir. Parlame 
toda tam bir ekseriyet ha 
olmadığından, projenin mü 
keresi geri kalmıştır. 

Adliye Nazırı, proje ha 
kında yeni bazı şartlar göst 
miştir. Bu şartlara gö 
umumi harbde Almanyaya 
raftarlık gösterenler affedi 
cek ve fak at bu gibiler, ulll 
hizmetlere seçilmiyecck, de 
memuriyetlerinde kullan 
yacaklardır. 

Londradan 
Amerikaya alten gön

derilecek. 
Londra, 27 (Radyo) -

tın kıymeti, dün kayde fi 
bir tereffu göstermiştir. 
dan Amerikaya altın gö 
rilmesi mutasavverdir. Gö 
rilecek altın miktan, bir 
çuk milyon lngiliz liraS1 
ğerindcdir. 

B. Sandler 
Moskovaya gide_. 
Stokholm, 27 (Radyo) ı1 

Rusya Hariciye Nazm ~·.-"" 
vinof, lsveç Hariciye ~ 
B. Sandleri Moskovaya ~ 
eylemiştir. B. Sandler, 
ramn üçünde Moıkovay• 
decektir. 

Japon Amirolı 
B. Hitler taraf1ndan 

bul edildi 
Berlin, 27 (Radyo) -

kaç gün evci Kil liman•"' 
len Japon zırhlısı amir ... ' 
gün 8. Hitler tarafmdaP 
bul edilmi~tir. 

Amiral şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. • 

ltalya aıke~'-' 
Habeşistandan ~ 

Roma, 27 (Radyo) ...--. 
kezi italyadan Ha 
gitmiş olan bütün ita~ 
taatı, tamr.ımen dönaıii! 
nuyor. Halen Ha 
kalan kuvvetler, miitl 
askerlerinden ibarett:it· 

Bundan evci eski Karşıyaka lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
kulübünün getirdiği hakem Satış No. 
Her Şivck, çocukların muhiti 795 Salhane Şetaret S. 2 eski 30 kapu No. lı Ev 
içinde yaşardı ve öyle çalışır· 796 " " ,, 1 O ,, 17 taj ,, Ev 
dı. Nitekim güzel bir takım 799 Karşıyaka Bahariye eski arka yeni afitap S. 

- Teşekkür ederim muh· en yüksek haddi % 15 kuruşluk damga pulu muştu. 
terem Doka'. 12 d·ır. 1 kuruşluk tayyare pulu 

4 
B . .. _ .. 

yctiştirmeğe de muvaffak ol· 26 eski 18 taj No. lı 125 metre Arsa. 
800 Karşıyaka Bahariye karakol S. 8 eski 27 No. 

- enım goruşümc gore, 
- Fakat niçin gözlerin yaşlı 2 Başka ıehirler üzerine /zmir Tramvay ve kulüb birleşmelerinden sonra 

y91lı?. olan isk,,nto ve ikraz ----------••• 
- Benim mi başmetpenah!. senetlerinin tahsil mas· Elektrik ıirketinden: 2 - 30/5/1937 de saat 

Hayır, bir feYCİlim yok.. rafı müşteriye aittir. Şebeke ameliyatı dolayısilc 7 den 17 e kadar Eskimahke-
Halbuki Kiyara kendini tu· 3 - Hariç mahaller üzeri· cereyanın: me, Kuyumcular, Ütücüler, Ke· 

tamamış ve gözlerinden akan ne alınacak tahıil se· 1 - 29/5/1937 de saat resteciler, Taşçılar, ikinci Be-
iki damla yaı, iki inci tanesi nedatı ve havaleler- 13 ten 15 e kadar ikincikor· lediye, Çekmececilerde ve mü· 
gibi yanaklannın üstünden dü- den ugari 75 kuruş donda Alsancaktım Cumhuri· cavir sokaklarda; 
fivermifti. olmak üzre lira batına yel meydanına Qdar, Mesu· Kesileceği sayın aboneleri· 

- Atlama Kiyaral ••• Bun- ücret alına· diye ve Burnava caddelerinde mizce bilinmek üzere ilan 
~ miN-.11vir sokaklarda; olunur. 

tajlı 60,20 metre Arsa. 
805 Burnava Türkmen S. 59 eski 31 taj No. lı Ev 
806 Karantina Mahmudiye S. 7 eski ve taj No.lı E\' 
807 Reşadiye Erik ~e Teceddüt S. 38140 dan müf

rez 3 ve 4 parsel No. lı 176 metre Arsa. . 
810 1. ci Karataş Ruhi baba - lbişağa S. 7.7/1 ye01 

14 taj No. Ev. . 
811 Karataş lslahane S. 23 taj No" h ev 3/4 hiısetl. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddı li 

çıkmadığından on aün müddetle temdidine karat 
ihalesi 7/6/937 pazartesi günü saat 15 tedir. Tali 
Emlik Müdüriyetine müracaatları. 



, t--__~ '_1n_yı_s_9s_'~----~--~ ....... --~~--------.--....----~-------------- ANADOLU 
l Harandan 10 Hazirana ka-
d r devam edecek olan Bey
koz haftası münasebetile 

---

.. Büyük ve Küçükler için 

Sümer Bank 
YERLİ MALLAR PAZARLARI 

--.........~--=----------------------=ımaıa----...tl 
lznıir Memleket hastanesi 
~a~tabipliğinden: 
r Ztnır Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri bir yıliık ihtiyaçla· 
b~~ karşılıyacak olan (9530) lira 54 K: luk ilaç 102000 kilo 
ırınc· 

fllik k nevi ekmek, (45000) kilo koyun eti, ve (290) ton se-
3/610 kömürü, kapah zarf usulü ile ve 20/5 937 tarihinden 
rn 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeğe ~çıkarıl-

ıştır l t ki' l ) d · · ·· k ·· k · t' le . · s e ı o an ar an şeraıtı muna asayı gorme ıs ıyen· 

r,rın her gün İzmir memleket hastanesi baş hekimliğine mü
sı 7uan ve cksiltmeğe iştirak edeceklerin münakasanın icra· 
zj~ an eve) bedeli muhammenin % de 7 /5 nisbetinde depo
>'•hu ak~sını muhasebei hususiye müdüriyetine yatırması ve· 
bir t hır banka teminatı muvakkate mektubu veya makbuzu 
iki zarf derununa, bir zarf derununa da [teklifnamesini ve bu 
hrı Z~tftan bir zarf içine konularak ve üstü mühürlenerek zar· 
d ~Zerine hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin de 
&'~t~.1 ve ihale günü olan 3/6/937 tarihine rastlıyan Perşembe 
llirırıu saat 10 dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi encüme· 
~Üracaatları ilan olunur. 26 28 30 1 1617 

lınıir Muhasebei Hususiye 
"-iidürlüğünden: 
~um 

47arası Cinsi . Bulun~uğu yer . 
3 Dükkan Karantma san at mektebı yanında 

13 ,, Ali paşa meydanında 
12 ,, Üçüncü kara osman sokağında 
33 Mağaza ikinci belediye caddesinde 
35 
29 D~İap B~kır bed~steninde " 

116 Mağaza Peştemalcılarda 
17 Bekir paşa hanında 113 DÜkkan Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde 
lO Baraka Karşıyaka Celal bey sokağında 
85187 Fınn Karşıyaka iktısat sokağında 

ld~6~18 Dükkan Ali paşa meydanında . 
~o ~tı Hususiye akarahndan olup yukarıda yer ve cınsleri 

Sterıl ·ı k .. t d" d~I\ en akar 3 sene müddetle kiraya verı me uzere em ı· 

•ııt ~ 3/S/937 gününden itibaren bir ay içinde ve-. pazarlık 
L Ctıl k . • 1 . 
ııcr .~ artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenme ıstıyen erın 
'iitfl!Run Hususi Muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
Pc, ek istiyenlerin de Encümenin toplandığı her pazartesi ve 
bıı~r~be günleri saat ondan on ikiye kadar depozito mak· 
~n:~ birlikte Viliıyet daimi encümenine müracaatla" iliin 
~ 19 22 25 28 1515 

:iirk spor kurumu lzmir böl
~i başkanlığından: 
~r 

1 
nca~ sahası büfesi, Vasıf Çınar caddesinde Atış ve atlı 

37 d 0kaJı büfesile yine Alsancakta Halk sahası büfeleri 1 ·6· 
'lık en 31-5-937 tarihine kadar bir sene müddetle ve pa
) de QUretile icara verilecektir. ihale 31 ·5-937 akşamı saat 
'-dl y eyler sokağında C. H. P. merkezindeki dairei mahsu· 
l' ,1• llpıl_acaktır. 'Plerın şeraiti anlamak üzere daireye müracaatları. 

• 
NEOl{ALMINA 
Grip, 

1 

Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş 
ağrıları, Artritizm 

ve Diş 
J 

. - ) " . . - "' . ı . o- - .... , • 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Tarh No. 
85 
92 

130 
142 
149 

25 
25 

176 
210 
210 
228 
228 
229 
537 
254 
280 
341/342 

,, ,, 
363 
407 
231 
266 
266 
267 

ismi 
Ali Hasan 

Zülfikar 
Fehim Sabit 
Rahmi 
Hayim lliya 
Ali Fuad 

ti " 

Remzi Nusret 
Hilmi 

" Kemal 

" 
lsak Kurudu 
Hasan Zühtü 
Mustafa oğ. lsmail 
Hüsnü 
Necip Sadık 

" " Osman Nuri 
Ahmet Münip 
Hafız Cemal 
Refael Koniyo 

" " Salamon elhadcf 
oğulları 

San'atı 

Kolonya amili 
Tuhafiyeci 
Mısırcı 
Tüccar 
Tüccar deposu 
Şapka amili 

" ,, 
Tütün deposu 
Yorgancı 

" 
Kasa deposu 

" 
Çuval tamircisi 
Peynir tüccarı 
Börekçi 
Şapkacı 
Gıramofoncu 

,, 
Hasır ve sepetçi 
Şapka amili 
Kuru yemişçi 
Depo 

,, 

" 

Mevkii 
Kemeraltı 

., 
Mira but 

" 
" 

Kemer altı 

" Mürabit 

" 
" ,, 

" 
" ,, 
" " Taşçılar 

Kömür pazarı 
Manaflar 

,, 

" Murabut 
Taşçılar 

" 
" 

No. Senesi 
255 933 
267 " 

25 " 
29114 ,, 
29/21 " 

143 " 
143 " 

29/16·36 " 
29/50 " 

" il 

31 ,, 
,, ,, 
33 il 

55/11 " 
3 " 

3413412 ,, 
31133 

" 75 
76 
39 
29 
29 
31 

" ,, 
il 

,, 

" ,, 

" 
" 

Kazanç 
54 

220 
5 26 

55 00 
01 29 

225 00 
150 00 

20 25 
04 50 
03 00 
55 00 
36 67 
27 00 
14 67 
21 38 
42 70 

151 25 
74 41 
33 58 
24 68 
88 00 

126 50 
84 34 

165 00 

Zam 
8 10 

33 00 
00 79 

8 25 
00 19 
33 75 
22 50 
07 70 
00 68 
00 45 
08 25 
05 50 
00 00 
02 20 
03 21 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
03 70 
00 00 
00 00 
12 85 
00 00 

,, " " " " 31 " 11 o 00 16 50 
452 Fethi Zahireci Ştkerciler 79 ,, 165 00 00 00 
581 Fehim Sabit Mısırcı 2: belediye 35 ,, 40 34 06 05 
607 İsak azıgiri Yağ tüccarı Bakır ,Be. 39 ,, 28 24 00 00 
619 Kemal Kese kağıtçı ,, ,, 21/8 ,, 00 83 00 00 
675 lbrahim usta Boyacı ., " 21/122 ,, 09 17 Ol 38 
710 Abdullah Aşçı Yorgancılar 30 ,, 13 25 00 00 
761 Sabri Depo Saman çarşısı 6 ,, 55 00 03 30 
769 Ramiz Peynirci ,, ,, 26 ,, 49 50 00 00 
782 Ahmet Tütüncü Gözlemeciler 1 ., 06 97 01 05 
786 Mustafa Yağcı eeposu ,, 13 ,. 82 50 00 00 
808 lsak fırango Dökmeci Çekmececiler 31 ,, 27 00 00 00 
811 Sabri Çember bayii ,, 37 ,, 14 67 02 20 
818 Naci Tamirci ,, 51 ,, 18 00 00 00 
827 Mehmed Emin Basgül tamir 11 14 ,, 123 75 00 00 
833 Mehmed Ali Çivi imali Keten çarşısı 36/54 11 16 00 02 40 
834 İsmail Hakkı Depo ,, 9 ,, 73 34 04 40 
838 Giridli lbrahim ,, ,, 171504 11 137 50 00 00 
857 Mehmed ve Nazım ,. ,, 12 ,, 13 75 00 00 
866 Mithat 

11 
,, 30/1 ,, 183 34 11 00 

104 Hayri Mühendi Kardiçah hanında ,, 102 00 102 00 
Yukarıda isimleri yazılı 44 mükellef namına yeni maliye şubesince 933 mali yıh için isimleri 

hizasında gösterilen kazanç vergileri tarh edilmiş ise de kendilerinin terki ticaret etmiş olup 
nerede bulunduklarının bilinmemesi hasebile ihbarnamelerin kendilerine tebliğ edilememiştir. 
Tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 1648 

lzmir sicilli ti
caret memur
luğundan: 

Tescil edilmiş olan [Banko 
Di Roma lzmir şubesi) nin 
ödünç para verme işlerile uğ
raşacağına mütedair beyanna-
mesi 2279 numaralı kanun 
hükmüne göre sicilin 2003 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur, 1640 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1 : Beyanname 
lzmir ilbaylığı yükseksek 

makamına 
Para ikrazı muamelatı hak

kında 2279 sayılı kanunun 
hükümlerine tevfikan, işbu be· 
yennamemizi üç nusha olarak 
yüksek makamınıza sunar ve 
para muamelelerimizde azami 
% 12 faiz aldığımızı ve buna 
müteallik hesaplarımızı 31 
Mart, ?O Haziran, 30 Eylül 
ve 31 llkkanunda kapamakta 
olduğumuzu saygılarımizla bil· 
diririz. 10-5-937 

Banko Di Roma 
f zmir şubesi 

imza 
Okunamadı 

15 kuruşluk damga pulu 
1 kuru~luk tayyare pulu 

Izmir Liman işletmesinden; 
Karşıyaka vapurlarının yaz tarifesinin tatbikine Haziranın 

birinde başlanacaktır. Vapurların hareket saatları iskelelerdeki 

tshtahua yazılmıştır. 164~ 

İzmir fkinci Huku~ mahke! 
mesindeni 

lzmirde Hükumet caddesiıır 
de Şemsi ha~i~at ucuıluk ser: 
gisinde çalışır Yuda Ar~l~11 
tarafından verilen arzuhal üze: 
rine icra kılınıJn muhakttme 
sonun davacının Yp<Jct Ar~lan 
Erc!inç adının ArslAn Erc!in'1 
olarak tashihini istemesi Tijrkr 
lüğü itibarile Muhik aebe isti• 
nat etti,A'inden medenf kamını.m 
26 ıncı maddesi hükmüne tev. 
fikan adının Arılan Erdinv 
olarak tashihine ve nüfuı id2'• 
resirtc bildirilmesine ve keyfi• 
yetin usulen ilanına 4-S-937 
tarihind~ karar verilmiş olmak• 
la keyfiyet ilin olunur, 1658 ........................ 

Uşak icra memurluğundan: 
Uşak: Osmanlı bankası sa .. 

bık müdürü Corcoviçe olan 
borçlarından dolayı hacız al· 
tına alınarak üç yeminli ehli 

vukuf marifeti le tamamına 31480 
lira 45 kuruş kıymet takdir 
edilen Uşakta Bacak oğulla• 
nna aid tapunun şubat 931 
T. ve 32 No. sında kayıdlı 
bahçeler arasında yemini mu· 
kkddema samantır O. Meh
med çavuş halen veresesi, 
yasarı mukaddema katib O. 
kerim~si Fatma halen Hamza 
ıadeler bahçesi, arkası mu· 
kaddema Ali Molla O. Meh· 
med halen veresesi ve saman· 
tır o. Mehmed çavuş, cebhesi 
yolla mahdud iplik fabrikasile 
gene tapunun şubat 931 tarih 
ve 31 No. sında kayıdlı ye· 
mini Hamza zade Hüseyin; 
yasan yol, arkası çay, cebhc· 
si yol ile mahdud 612 metre 
murabbaında bir depo ve bu 
iki gayri menkulün dahilinde 
mevcud makine, alat ve eda· 
vatının 120 sehim itibarile 18 
zerden 90 sehimi Bacak zade 
lsmail ve hacı Ahmed ve Mus· 
tafa ve Abdullah ve Osman 
ve 15 sehimi Bacak zade bay 
Zekinin ki ceman 105 sehmi 
açık artırma suretile satışa 
çıkanlmıştır. 

Satış Uşak belediye dellal 
memurluğu önünde~yapılacaktır. 

Birinci artırma 14-6-937 ta· 
rihinde pazartesi günü saat 
14 de icra edilecektir. 

Talip olanların muhammen 
kıymetin % 7 ,5 nisbetinde pey 
akçeleriyle veya milli bir ban
kanın teminat mektuplariyle 
birlikte mezkur yerde hazır 
bulunacak satış memuruna 
müracaatla pey sürmeleri, şa· 
yet sürülen pey muhammen 
kıymetin °ô 75 ni bulmadığı 
takdirde birinci artırmada en 
son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere ikinci artırmanın 
15 gün sonra yani 29/6/937 
tarihinde sah günü ayni yer, 
ayni saat ve ayni şartlar al-
tında yapılacağı ve fabrikanın 
en çok artıranın üstünde bı-
rakılacağı, vergi borcunun sa
tış tutarından tenzil edileceği: 

Belediye resmile fer!lğ mas
raflarının müşteriye aıt oldu-
ğu, icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesi mucibince 
ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların gayri men· 
kul üzerindeki haklarını, hu
susiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbi
teleriylc 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri, aksi 
takdirde hakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça aatış bedeli
nin paylaşmasından hariç ka· 
Jacakları ve satış şartnamesi· 
nin 4/6/937 tarihinden itiba· 
ren herkes tarafından görüle· 
bileceği, fazla malumat almak 
istiyenlcrin 937/818 sayılı 
dosya No. mıza müracaat el· 
mel eri ilin olunur. 1636 
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V ap ur Acentası Ucuz, taze ve temız ılaç çeşıdlerı -
ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyıik Salepçioğlu hanı karşısında = 

KUMPANYASININ = -
.. HERCULES,, vapuru 29/ - 1\.........11 ~ D ~ n a D ık s!6 tF 

Mayıs/937 tarihine doğru ge- lr1I c§l m \QJ 0 U ~ l\..JJ ~ U ll ~ l6 V@} ifil ç @l lr = 
)erek yükünü tahliyeden sonra = 
BURGAS VARNA ve KÖS- =s hh E h . = 
TE;~~~~: ~~~~~k~~: = at · eza an es ı =_ 

NIEN KUMPANYASININ _ _ 
"SAIMA" vapuru 28/Ma· -

28 llayu 9S7 

HU·HU! SİNEKLER BENi 
ERKEN KALDIRDILAR! 

• 

nde bulunu.r. 
• nı 111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 ıı ı ı ıı ı ı ı ı 1 ıııil111il1il11111111111111111111111111 il ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ınii 
= yısta gelip doğru ANVERS 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
SCANDlNAVY A ve FiNLAN

DiYA limanları için yük ala

BLAK-FLAK 
Amerikan en 

mükermnel 
sinek ilaçidir. 

eaktır. 

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

"AASNE,, vapuru 15/18 
Hazirana doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM HAMBURG 
SKANDINAVY A limanlarına 
yükleyecektir. __ ..,.... 

SERViS MARITIM RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA jULIYA,, vapuru 

16/Hazirana doğru bekleni
yor. MALTA, CENOVA ve 
MARSIL YA liman lan için yol
cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 

2ci.Kordon No 88 
İzmir. 

er yerde satılır 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

No. Cinsi Mevkii 
7 Ev Tilkillk caddesinde 

28 " Karşıyaka iktisat sokağında 
71 Ağaç zeytin " Soğukkuyuda 
28 ,, " Buca Üç Kuyularda 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 

yazıh akar 17-5-937 tarihinden itibaren temdiden bir ay içinde 
pazarlık suretile kiraya verilecektir. Kirasına talip olanları~ 
şartları öğrenmek üzere hergün Muhasebei Hususiyet müdür•: 
yetin varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de encümen• 
vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 
10 dan onikiye kadar vilayet daimi encümenine müracaatlar• 
ilan olunur. 25 26 27 28 1699 # 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye ~ ~. W~ 
binaSI arkasında FRATELLI WJIW ~-. ~ 

Doktor Jın1111111111111111u11111ml 
il 

A. Kemal Tonay 1 
• 1111111111111111111111it111 Ilı •. 
-

SPERCO vapur acentahğına cr/- r ---müracaat edilmesi rica olunur. n 
Telefon: 4142/4221/2663 ,.~ . *'~ K n n ru , o JI ıu ·U· 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : laastalılcla,, 

Birinci Sınıf Mutahassıaı 
-

V N 
.r.. / IUJ ..IC - - (Verem ve saire) 

• • ~~ r = Basmahane ietaayonu karş11ındaki Dibek sokak bqında 30 eayıb 
\~/ - ':) : r ~J::: g: _1_._~_. ·---IM'2!!1ııiiııiEnml ______ r_z. __ 1_r_Cl_C1_l_0_~_r:_k_.\_, __ 

1
1i ııııııı;~ıı;~ıı~~;~;~:ıiımri;;;miffi~fu~riıir~~;: :·:·,: ;ıııu~ 

vapuru 26 Mayıs beklenil· ı• 1 a n DEUTSCHE LEVNTE Lf. 
NIE. HAMBURG. 

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

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

AMERiKAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 
SERi SEFERLER 

PIREden AKTARMALI 
"EXCALIBUR,, vapuru 4 

Haziranda PIREden BuSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER,, vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEV-YORK için hareket 
edecektir. 

41EXOCHORDA,, vapuru 
16 Temmuzda PJREden BOS
TON ve NEVYORK için ha-
rcket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

THE AMERICAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11EXPRESS,, vapuru 10 
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyfer sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tf"lcfon : 3479 
1 

bütün TUNA limanları ıçın 

yük ka bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

"UM DAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

mekte NEV-YORK limanı 

:~:l~~;::~~~~~=~::·,~E~~ Manisa şehri elell 
~.~t~r~ limanı için yük ala- trik tesisatı birlilC 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri •• • • ı • v • ıfll 
hakkında bir taahhüde girişi- encumenı reıs ıgı. , 
lem ez. 

Birinci kordonda 
11

UMDAL,, den•. 
UMUMi DENiZ ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru acentalı- ti~ mantarı için yiik alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica 1 - Manisa şehrinde yeniden yapılacakN umumik 1el~k~eJI PHELPS L1NE olunur. tesisatından yalnız santral kısmı afıa ve a etın 2S 

•ı GRIGORlOR ,, vapuru 
Mayısın nihayetinde veyahut 
Haziranın ilk günlerinde bek
lenilmekte ROTTERDAM, 
HAMBURG ve ANVERS li-

PHELPS BROS & CO INC. Riz binasında No. 166 tasdikli proje, plan ve keşifnamcleri mucibince 378 e 
"JACOB CHRISTENSEN,, Telefon : 3171 lira keşif bedeli ile kapalı zarf usulii ile eksiltnıeY 

"INCEMOKE,, vapuru 30 konulmuştur. 
Mayısta LIVERPUL ve AN- oı·-· • Ek ·ıuııe ıvıer ve Satılık arsa 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A- Si 
VERSten gelerek yük çıkara · şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartna~~; 
caktır. BURGAS, VARNA, ş•• kA · · · B M k J • • C Pl"n" ure ası Güzelyalıda Rccaizade ve tesısat proıesı. - u ave e proı'!SI. . - a 
KÖSTENCE, SULINA, KA- · l 

1 j Limited Selamet sokakları ile mah- proıe er." :J 
LAS ve BRA L için yük ka- V A dut köşebaşında 427. 7 5 istekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde(~"; 
kabul eder. apur centası M.2 bir arsa ehven fiatle şehri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğıııd 
SOC. ROYALE HONG- Birinci kordon Rees binası satılıktır. alırlar. ~ 
ROISE DANUBE MARI- THE :~~·E~~!N L(. Talipler T. M. C. resmi 3 - Eksiltme 21-6-937 tarihine rastlıyan pazartesi ıP' 

TiME ilan işleri bürosunda Naci saat 16 da Manisa hükumet konağında (vilayet ~ e' 
NES LTD. mi meclisi salonunda) toplanacak olan birlik encaıdl 

..BUDAPEST. vapuru 29 "LESBIAN 27 M Tokaya müracaatları. . " vapuru a· • nince yapılacaktır. ıf 
Mayısta beklenilmektedir. BEL- yısta LONDRA, HULL ve ·- '1 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira;~ 
GRAD, LfMASOL, BUDA- ~~a~E~S~eynnı;:l~an~~k Lb~~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllll vakkkat

1 
temhin~t v

1 
ermesi. ve ~un1 .. dan d başka aşaA1 

PEŞTE, BRA TISLA VA LINZ vesi a arı aız o up getırmesı azım ır. ,,,~ 
ve ViYANA için yük kabul DRA ve HULL için yük ala- FOTO A - Nafıa vekaletinden ahnmış elektrik tesisatı,.,; 
eder. caktır. teahhitliği vesikası. B - 937 yıhna aid Ticaret ~ 

DEN NORSKE MIDDEL- EGYPTIANt" vapuru Mayıs vesikası. _,,_f' 
nihayetinde L VERPOOL ve o R 5 - Eksıltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması ·~il' 

H~ v;tl~E SWANSEAdan gelip yük çı- bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin y•P rl 
karacak ve aynı zamanda Ll- cax.1 ve tesisat müddetince işin başında bulundur' 

"BOSPHORUS., vapuru 18 VERPOOL · 5 
ıçin yük alacaktır. Refik lu .. tfı· Or ğını taahhüt etmesi lazımdır. I 

Haziranda beklenilmektedir· TEH GENERAL STEAM 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazıh,!: 
ISKENDERIYE, DIYEP ve NAVIGATION C. LTD. Zevkinizi okşayacak poz attan bir saat evveline kadar Manisa hükumet k~~ 
NORVEÇ limanları için yük "ADJUTANT,, vapuru 5 Temiz işçilik meclisi umumi salonunda müteşekkil elektrik b•, 
kabul eder. Mayısta gelip LONDRA için Hükumet civarı Kaymakam reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pofd/ 

Vapurların isimleri gelme yük alacaktır. gönderilecek mektupların nihayet 3 üncil ma ,_h# 
Nihadbey caddesi No. 20 ..,,~ 

SERViCE MARITIME RO- tarihleri ve navlun tarifeleri Tarih ve navlunlardaki de· yazıla saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın ... '-
UMAIN. BÜKREŞ bakında bir taahhüde girişi· ğişikliklerden acenta mes'u- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. P0

41, 
"DUROSTOR,, vapuru 30 ~emez. Telefon No. 2007 2008 livct kabul etmez. • olacak gecikmeler kaöul edilmez. 8·14·21·28 1 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS p •• • ş h T • • b .... • b • Ü h ·ıd· Ok J d Jı • b l Jı l bl 
TENCE, SULINA, KALAS u rıen a ap 6 esırı ta ıı, eşsız ır m s ı ır. aaar zararaız ır ı ge e ere, a pı 
ve KALAS aktarması olarak rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederler. 


