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HergOn aabahlaM çıkar, ely-1 gazetedir. 

ita ip 
HOktimetimizle yakında bir 

pakt akdedecektir 

T arkiye../tal,,a 

ltalya sefiri, Atatürk 
için ne diyor? 

Yeni ticaret anltJfmaaile iki memleket 
araaındalıi miinasebat inlıiıal etti 
/stan6al, 11 (Hususi) - lstan6al ltal9an Ticaret 

Odası lcongresi 6aıiln #oplanmıpır. 
lt•lgt1n •/iri, Atatirlciin eNrlerini ltalganlar lca

daı lıit; kimsenin tasdik etmemiş olJafana sögllge• 
rJı, •••' ıü:aret ..... w .. ; ile ilci ,,..,,.1.1u11 ..,... 

Salda Baı6alcanımız lımet lnönü miiten//tı Yaıosltlflga kralı Alelutıntlrın ,,,.z•rı öniillde, •ltla a.,IHıluul " sındalci llctıfledl •lnaelHıfı• inlcif•/ etıniı eldafrına 
Dıı6alcanımız Sof•a istasgonanda Balıar rleflll araında lllfle eglentlflir. 

---1!-!n-fEı~--·:;._-t. Başvekilimiz, Sarayovada lta!y~ yakın~a bizimle ye 

[~~fü~ bazı ziyaret~~-~de bulundu ;!;!~!kı!~:z!~!::9! 
.,..:= :::.:.!.."".:.'\u •• .ı Stı.1. General lamet lnöniJ, Belgraddan d8nerAen Sof. bir paAt alıdolanacafı 6yleniyor 
.._ 1 4emade Biıiaci FrauoTanm da b • k L _ J L I ~ Parla, 17 (RMyo) - Ba•u 
Orwamh imparasod.iu ile yaptJll ya lr GÇ aaaf RWGCQ1«Grulr Ajaneaın Roma aalaOirine -re. 
ildr.k ... w..-. a..iri diA• ------ ba aym ..ı.n.. dogra; ltaly•Al· 
'-f aaa ltiJlk Fnmaa ibtil&liDi Belgr.ı, 17 (Radyo) - Tirli· ' yerle Tlrklyr. Camh..,.li Son Ek· nola atJe ,....,..e mitdir olwk· maaym. Jwya·Aftlltmya ft ftaly• 
•t lııeJ. Ya&anlanaı "'lmlenk ye Ba1bakao1 General lameı İoöıail lleÜlal AtatllrklD, bGyik kıtada lmlar. Yagoela"J• ..a.breleriae:baflaaa• 
.. ;wu tl6ıt INaca&ma Te •a me· ile Harici,. Vekili doktor Bay f'otofralileri ·.o.117onla. ...... 17 (Wyo) - TGıüo ~ YO Jt.111 .... Tune4aki TuiJ•li 
,..._ W't·- JIÜID prb yayılan Tenik Ra.16 Aru Te maiyetleri, Ziyafene Yugoela91a ilhak• ye Bqbabm İamet Laoao we Dit tabit olanacakbr. Band,n IOlln 

'-...,.. aetülA&ıaua Joralmak dia Sarayon fehriade kalıb ögle- l&t um Bay Mehmed Spabo ile Bakam Bay lllfdil Ant u, •aifet• İtalya, TOrkiye, Roaumya Te Ama· 
.... f'aaliJeli 

4
IDJaDID ba muı· den eYtıl Sınyovauın maruf bele- SarayoYa belediye reiai Bay Etem leri. Adriyatik MJalaatinden udeı· ..... ......t. ,_ı kerelere '+ı••a s..... lliyuetine çok. diye daireaini aiyaret etmifler, bal· Ye onla komataaı buır bulun· lerlnde Yacoela"JUlft Taleft eeh- ;....,. 0 w ... 

•luitl Wı iakipf aemiai lıaarla· kondan tehri lemata eylemiflerdir. muılardır. rlae ~· Y1ipllnya ... ............. ltalı 1 ,. y .... 
~ r.- k6ltfrida bH ta· O anıda belediye öotlnde toplanan Ziyafetten aoao deterii mba- hekw Bay ..,.._,rif .. .... ı.,,,- ile ,.-.. pw Tlrldp ile 41e 
laftan fuJa ,_,aWıAı ,akın prkıa balls, taabant y.,...k Tarld,. fDl.r Ye maiyetleri, .-ı 21,15 de da __,kllRH ihilMıll ....... W. fl'kt ..... HıCfwi bpe4iJorlaf • 
..... 1 a ........... ,.. ..... Baıbakam ile Oq w.... hen- Bolokatofebya phaifler Te u.. v.-. .... ....... dılllli .... 
,;:;; baer -.... Franua glalilk· reaı. •*•tla•ı..,nLr. Sarayon be· ha ciftl'ındaki Kompator Yo Ti"• f irlerimiai iedkW ifia lmuht Jnılli• diplontatı 
-.O. ....,....., aidattan kGllOr tediye reW Bay lbnaiaim Baçak11- meTkileriadeld ukeıi ••11111.&eri yapaak....,da•. 

---~- ft ....._ Pr • teliri General .Lmet fa6ail Ye 8a7 TeY• gamiflerdir: ftrlf7e pseteellerinden Bel· 

-- W11119"illMllt. h .... ;;~.;;;; ;;;,;.;.;;ır:· zfy- ;;. kal!,~ Tani;.:w. · ~ ~lçili 1i. fftll!IT,ıt-ı'~'-,Nm.4M"-. .. ..... 
Bapeldlimlzln :•vdeUna 

kadar latanbulda 
........ ltia ,.- fllrkla l'nD• ,.,........ m•...,1••1 m .._. s.,.dar AILtaym refika Te mfta. ... ._. " Pel.U.. .... llıla· ..,_,w ..... irdele ı.w ... w--··· madularlle ......... .....,. .... nlalntlıtUJ .,.... .,., ....... . 

htaaW, 17(H...ı)-
lnıifiz cliplomab (Lord 1.-,d) 

.._ lllr .W,. .. receliDe ,ak· Ölleden eoara 1ıebria müıeılif ket e1miflerdir. 
"kn'td ,,_a.nm pwa deprll milaf irı... llelpad, 17 (W70) - s..fai 

Fır rl • ı. hikife"" mml ..... beri YagoalaTy• Harbiye Te Ajanema tebJillne gen, TlrkiJ• 
f r na. iılffede myodıar. 7ahus Bahriye uan Bay lılariç taraf'ua. Bıpahn• ~ fwt t8ID6 ~ 
~ ~..W. -r: ~= dan SarayoTa Dbitan mahCelin4M llarleiye Vekili 8aJ «loktor Tetfik 
~ mtlkellef bir alyafet ftrilmifth'. Bif'ltl Aıu, Y~-- mfet· 
llt pide llllaka7orlardı. 1.1,.rea .ıonaaa ild tu.Cmı Ya- te Sof yada birkaç 1Ut kalarak Bal-

~ .. - 'illir ~. ı:.ı....a:· llllid 
lnonünün Bel~"- _.... 

ed••k kadar burada kalacakbr. S. 11 .... ıw 

Mi:-M':c:~f!' ~e~~ Anlıaracla Befiktaı, AnAa-
Kizım Özalp, bagtin Ankara- rapk l -0 yenebitd

1
i 

... l'ıanndma her nk•111kça .-..,.. lalllı Sa llaj .... lkbael Pi- pwiıtan &.thabm S.7 Kile f,.. . 

...-ı pi11Ta gibi 6n6mlse 
All•W w daima bir aalmeı k• 

....... bep .. bnabla-

elan plmlflir. - . 
BIJy'/Jlı Millet Mecliıinde General Kiam Ôzalp, Yu· uç·. ok güzel oynaması 

2Qa)avya ile lngiltereye gide-

Büyük şair HAmidin ha- :-...::w~--ızı... yenildi _,....,. ............. ..... .... 
itnl .... Mldlıial• ..... ...... .............. .. _ ...... ,.. 

• .. 1 h ,.- takta ..,. 
• • 1 il ,.. ..... '"1 nlal baleti 
..._ar e&ılek ı.bili7etilli glelere
•ıiller. GID geçtikçe aeTkilıniai, 
dr.lmm llaybelmeleriae n&•• 

twası taziz edildi ·-~-""-.__.....er._P_i_ llu.ci oe içiid;,,, ··lffılenıin ita 
General Kdsım, -'•" malctller •bi, .;.. S...pain açılıt ,_.u.; ta ı yiizlntlen doğmuffur 
oillerin de her tiç aenetle 6ir muayeneye 6elli ~ltlir 

lalli da g6ttelemi7orls. 
Bama q 10D miuU (lloatd) 

..... ıı;11...ımm yqmakta ber· 

................ .,..1an. 
- .... t.Mmıiaki .metler -
.......... Fıuamn bbal el· 

... oWa&a mali li7uettir. 
lılaar Mlk6meti fimdi iulu 

1m1lll .arecek ol11n çetin bir mfle11• 
dile deneainden ıonra ittill&lioi 
~ et1M19 11111Yat f.-k ol•uttur. 

...,...., .. ..,lk fedaklr· 
lllD ,........ elde e&aikleri bu i• 
llkl&l ....-...ıe ea afak bir milM· 
.a.Urb&a bile ruı olamıyacakla· 
naı 10D yirmi eenelik milcadele· 
rlle ubat etmiflerdlr. Saveyı bnılı 
7olana meuui,.ai il• merbat olan 
lnglt•• impa••lu&u bile Mıar· 
1alana 76bek milliye& hilleri kar· 
.-oda naçar blmıf, llıur lseria· 
4liki- ftlayet ııdiuından TUpÇC· 

l'lk tiJUI keluliııi bibakkın W>at 
~ ha memleb'1e bir ittifak ma• 
IWell1 akdiae mecbar olmQftar. 

.......... llODlrlcle toplaaa 
wYnr 'w._ ........ _ .. 
Jllp'M~~ 
eek olaa in f•ıH, 111arı.. t.en
... a-sfdri IMa ildDk • ..-. 
iı lata tallil.wanderiadaa Ye .... 
......... Wridir. 

w,. ......... MtleeJi tok 
fjl ....... ~ ....... .... 

• ,....,.111nt\llM" ılht ' ... ••'2:,_. rrWı•
Mi .. i-#11._lf. f •• 

tabi tatulmalarrr. ı telılil etti P~ı, 17 (Radyo) - .Paris 
• sergı11 . propapnda tefi Bay 

Bigillc MUlet llecl&i 6iwı 
Ankara, 17 (A.A.) - Kamutay ayakta danaak Te tak6t e1111ek 

din Fikret Sıleyın baıkaulıtında ıarelile mltenf fama yiikeek batı• 
toplanmıfbr. CelM açıl4ı&ı uman raau brp ga.terdiai Myp4aa 
.üdlllaak Rlmid Tuhuın 6llm6- ._. da Parti G.el eekr"'l a.y 
•• MWbea ...,..wıet 1t•ak..U Şikril Kayanın takriri okaD.9_., 
... mt11 " ...... Mmittir W: "111,.ak .m " pad oy..m 

- Tfılk ....,._., TOrk .lbcWbak lllnaid Tllllaama uia 
Ultlrln9 Jdunet edm bflyük pir hetıra11na bina•~ cebeai• bir 
Tarhamn &l6m1Dda dolayı riya- çeyrek .. t tatWni teklif Ye rica 
eet cll• .. m adına tuiy~t1erimisi flderim." 
..a• " Tarlwma •}1• batıra- Takrir _,. .. .. " inle 
- 1a6nM11e11 Wr dMiH .,-. ...._ W ...... ... 15 ... 
6ralmaam ...., .... kih tatil edil•it* 

...,_ -••'> 111 '*--. - S.- S W--"'/Me-

Piyer Moıtiye, tel'JİDİD ne 
rün açılacatını bilmeditini, 
açıhı emrinia, ancak cutftlaur 
mai Bay Lebrun tarafıadan 
verileoepi aöyle•iıtir. 

Baıı rivayetlere ıöre, 1erıi 
Mayıım 15 inde açılacaktır. 

Bu haberler, sergiye iıtirak 
etmek istiyealer nezdinde iyi 
bir te• yapm••ıttlr· 
Meçhul 

Korsan 
BOyak deniz, etk ve 

macera romen1 
Bir iki gane Aatlar 

ANADOLL!a 
Tarilll tliı81td - - ,..... 

mu aeôle okadu& iL .,... 
llJll a IOD -'9 

Hiimıiilbey 
YAZAN: Seiae Sltli 

.,,,.,..,. .,. •/İ., en ı•· 
_,.,..,. ~ wriol ..,,,....,.,.,,...,,,.,_ 

Ocolc ta••••• 
Dün Alaancak abasında 4 edilmemiıti. 

bine yakan bir aeyirci kütleti Misafir talcam belki de .... 
huzurunda GiiPet takımı Oç· yabanolıtmdan ilk clevreoill 
okla kufılqb. Ve snilafir ta· 40 ınoa clakikU1na- bdar ..,.. 
lam gizel ve ahenkli bir OJUn· ...ı opaunu verıemedi. 
dan 10Dra .t.t plip ıeldi. Birktç MM evel lanir 

Geçen hafta Ankara takı· lüplerincle en iyi oyu..._ 
mına bl'fl matJ6p olan Oçok çıkaran Rqat ile lbrahim de 
takımının bu Utta daha i_. bu kadroda eı1ciainden 
betli bir kadro ile Gllnete dikkatli ve daha güzel bir 
kaqa çıkmua beklea!}'ordu. oyun oynuyorlardı. Bu mey 
Fakat yorpP olu Ziyanın da lbrahim bir gol çılw411191JI 
bill QJlllbldalt ve Faadın gibi dipıi de ıole malollıClıllill 
akam·dıil liriildi· Muavin tehlikeli buı akmlan k._u.,. 
...... Mela edilı a..m. Bilh11u blecileri çok .. 
mndle Acltlin merkes' •• di. TalamclJ Repttan 
elmd• ..... ela ..... _,._, ... ~ 
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Hamidler 
irfan Hazar. 

ayhettiğimia büyük ıairin çocukluk bayatını düefinüyorum. Geni~ 

J>ir konak, iktıs:ıdi gailelerden uzak tam bir huzur ve refah. ~üçilk 
Hamid, devrin en dc~erli üliınlerini ve ıırtiıtlerini her gece ıeldmlıkta, 

bahasının dizinin dibinde diulemoktc, Hu uFi olarak kendisine ders ve· 
ren gerek Farsça, gerek Arabça hoculım, dünya yüzünden Fareçıı ve 
Arab9ıı kalkıa onlan cdebiyatlarilc birlikte yeniden diriltecek iktidarda. 

Bundan sonra Hiimid için yeni bir hayat ve tabiat dekoru baılar: 

İrnndn ikamet. Firdevsile, Snmidile, Hnyamla Tahranda ba~bnıa kalıyor. 
Vaktin bolluğu nisbctlode bu ilübi kaynaklardan bol bol ıiir zemzemi 
içi) or. 

Hiııclisıau ela Jrıın kadar llJnıicle verimli olmuştur. Şnrk ve gar b 
eiirilc, onl:ırın f ilezof i ini lıirlf'~tirme) e 'esile olıın uzun Avrupa ikameti 
be, hakiki eserlerinin ık örgülerini hazırlamakta ön plıiun giriyor. 
Şckspirlc Londracl:ı; Rıısinle, Kome) le Paristc, Urük elde fistad adam 
akıllı anlo~yor. 

Uuwr ve refolı. Ç ılı mak için hot vakit. Elbet, bunlara inzimam 
eden şair ve filczof yaratılı , Hıimidi bü)iik Jl mid yapı)or. 

·u dakikaJ:ı ·~<.ızümiln önünden nice Hünıidlcr geçiyorlar! Bunlar, 
ıncnılekctin uz ık kö,clerinde unutululı kalmış harikulade Hunıidlcrdir. 

Eğı.:r onlar, nıiJelrriııin clerdile milsap olmusaydılıu; eğer lıüyük llıimi· 

din mesud hayatını oul:ır dn a1.ıc:k ya~n aydılar; u olurlnrdı onlar, ııuali 
yıl.ın gibi L.ı,ıwııı içinde çcm:kleniyor. 

l:nutulnn i ticlndlar, unutulan harikulutle Iluuıidler! Sizleri; bilhassa 
hu ınateııı günlcrindf' ncı a<'ı hatırlamaktan kendimi alamıyorum. 

Kadın ve sigara 
Osloda garip bir hadise 

olmuştur. iki genç sokakta 
sigara içtikleri için bir zabıta 
memuru tarafından komiserin 
huzuruna götürülmüştür. 

Polise göre, bu kızlar umu
mi edep haricinde hareket et
mişlerdir. Fakat komiser da
ha munsif ve manhklı hare· 
ket etmiş ve erkekler için ka
ı ı ' ·-1·•• ...... ,,ııı; u:~şR:u t:cıe-

miyeceğine karar vermiş ve 
genç kızlan serbest bırakmıştır. 

Kıymetli bir pol 
Amerikada bir hayır cemi

yeti, 40,000 dolar toplamak 
için uzunca bir zaman çalış· 
mıştır. Bu iane, çok meşhur 
~i.r posta pulunun mübayaası 
ıçın toplanmıştır. 

Bu pul 1856 da lngiltere 
~~kumeti tnrafından Güyan 
ıçın çıkarılmış bir sentlik pul
dur. Fakat bütün cihanda bir 
tanedir ve bugünlerde satın 
alınmadığı takdirde Japonya· 
ya götürülecektir. 

On konserin bedeli 
En maruf şef orkestrlerden 

Toskanini Nevyorkta yeni bir 

yakerin yaptığı şekerden camı 
tedkik etmiştir. 

Bu camın, bizim kullandı
ğımız camlnı dan mukavemet 
itibarile bir farkı olmadığı 
gib! şeffaflığı cihetinden de 
farkı yoktur. Aradaki fark, 
herhangi bir kaza neticesinde 
kırıldığı takdirde ş"!ker maka
mında kullanılmasıdır! 

Bir vakitler kasnt helX§lsı 
zete çıkarılmıştı. Bu da belki 
ona" benzer birşeydirl 

-------
Define 
bolluğu(!) 

---·------
Fakat birşey bu. 

Yerinde 
bir yardım ...... 

Zarar zannedildiği kadar 
büyük değildir 

B. 1!aJmbe.t Dhalgkeni? Mıntakamız üzüm r-;koltesinin geçen se. 
yerınae ır are etı. d l ğ t h · r·ı· 

ı . L· 
11 

.. d.. ne en az o mıyaca ı a mın eaı ıyor 
zmır ıman ş etme mu ur- --· ------

lüğü, Cumhuriyet Halk Partisi iki hafta evelki soğuklardan Manisa havalisindeki bağlarda 
himaye heyetine 600 lira te· ~~rar husule geldiğini ve Türkofisce zarann nisbetini tesbit 
berruda bulunmuştur. Liman ıçın tetkikler yapıldığını yazmıştık. Yapılan tetkiklere göre, za· 
işletme müdürlüğü bütçesinden rar nisbeti, ilk z~nnedildiği gibi fazla değildir. Manisanın Mu-
aynlarak verilen bu para ile radiye köyü civarındaki bağlarda zarar fazla olmuşsa da diğer 
parti himaye heyeti, fakir hal· yerlerdeki zarar nisbeti yüzde 20 yi geçmemektedir. 
ka ve mekteplilere, muhtelif Umumi şekikle zarar miktarının 40 · 50 bin çuval raddesin· 
kurumlara yardımlarda bulu- de olduğu kuvvetle tahmin ediliyor. Fakat bağlarda yeni filiz-
nacaktır. ler sürmekte olduğundan ve yeni doğuşlar mevcut bulundu-

lzmir Umiman işletme mü· ğuodan soğuktan husule gelen zararı telafi etmek mümkün 
dürlüğünden yapılan bu mü- görünmektedir. Yeni doğuşlar, çok iyidir. Bundan sonra da 
him yardım dolayısile işletme filizler süreceği için Ege mıntakası üzüm rekoltesinin geçen 
müdüıü Bay Haşmet Dülgeyi seneki miktan bulacağı anlaşılıyor. 
takdir ederiz. 

Adliye daire
sinde bir hadise 

Dün Asliye ikinci ceza mah
kemesinde gürültülü bir vak'a 
olmuştur. lzmirin muhtelif yer
lerinde 33 ev soymakla maz
nun Celal, muhakeme edili· 
yordu. Evi soyulanlardan, müş· 
teki Bay Ômer Lütfi dinle
nirken maznun Celal, aleyhinde 
sözler söyliyen müştekiye karşı 
bağırmağa başlıyarak küfret
miş ve adliye binasında bulu
nan halk ve memurlar, maz
nun Celalin fazla bağırması 
yüzünden ikinci Asliyeccza 
mahkemesi önüne toplanmış

. Mahkeme reisi, maznuna 
susması için ihtarda bulunmuş
sa da maznun susmamış ve 
bağırmakta devam ettiği için 
mu haf azasına memur jandarma 
ve polisler tarafından mah· 
keme salonundan dışarı çıka
rılmıştır. 

Ôğretm_e_n_l_e_r-yardım 

sandığı· 
Şehrimizdeki öğretmenler 

123 nisan çocuk ve ege
menlik bayramı 

Çocuk bayramı için gayet zengin 
bir program hazırlandı 

23 nisan ulusnl egemenlik 
ve çocuk bayramı için zengin 
bir program hazırlanmıştır. 

Çocuk bayramı münasebeti
le mektcbler üç gün kapalı 
kalacaktır. 

Şehrimiz Kültür direktörlü

dıklarından· bıkkınlık verme· 
mesi için fazla devam etme
mesı göz önünde tutulma
lıdır. 

6 - Tören yerlerinde ço· 
cuk esirgeme kurumu adına 
söz söyliyecek hatiplerin ad· 

ğünce hazırlannn programı lan ayrıca bildirilmiştir. 
aynen yazıyoruz: 

Ulusal Egemenlik ve çocuk 
bayramının okullarımızda bu 

... • - - ., o·.,,• ...... 
hatta artık bir önem ve ha-
zırlıkla kutlulanması için bü
tün Başöğretmen ve öğretmen 
arkadaşlarımdan büyük kay
ralar diler ve beklerim. 

Bunun için gereken esas 
maddeler aşağıda gösteril
miştir. 

1 - Ulusal Egemenlik ve 
çocuk bayramı tatili 22 inci 
günü öğleden sonra başlamak 
üzere 23 ve 24 Nisan gün· 
!eridir. 

7 - Tören yerlerinde ve
rilecek söylevlerin gayet kısa, 
açık, çocuk diline ve ijnlavı
~11ıa uygun oıması, çocuk bay· 
ramının çocukları büyük sa
yan manasına işaret etmesi, 
bütün memleketin o anda ço· 
cukları düşündüğünü, çocuk
lara bir ulusun en sevgilisi 
olmak bahtiyarlığını hatırlat
ması, onlarda cumhuriyet aş
kını berkitmesi çok yerinde 
ve terbiyevi bir hizmet ola
caktır. 

8 - 23 nisan günü çocuk· 
ların Ücretsiz olarak vapur ve 
tramvaylardan istifade etme· 
leri Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından sağlanmıştır. 

Menfi sir as et 
- Başı 7 nci sahi/ede 

lıafaz:ı etmek kaygısile daha i 
dak~kada kapiıülüsyonlnnq luğvıı 

ı:ıraftar göründü. 
Gözle g5rünür, elle tutulur d 

recede aoikilr olan hu şa~maz ne 
ccye rağmen Fransız siyaseti (Mo 
rö) de gene menfi bir istikıt 

tutmaktan kendini alnmnouşı•r· 
l'ılontrö konfcran41 bugün bu 

yerinde .ayıyor, açıktan açıla m 
bet bir istikamet alaınıyQrea bun 
yegane mes'ulü Fransızlardır. Fr 
aızlar hUlti ü9 bef milyon frnn 
bir Fransız menfaati uğruna, siy 
rü§dünil isbat teınif koskoca 
milleti kapitülasyon zincirleri 
tında yoşntmak hulya ından ken 
lerini kurtaramıyorlar... Fran&Jz 
yascti htilii bü•ün dfinyayı miotnr 
filliilı istismar et inler diye Fra 
sızlımı ihs:ın edilmiş bir maliki 
telakki etmek hırsı ile malul 
lıınııyor. 

lliç ~üplıc yok yalnız Fran 
dan gelen bu mukavemet Mon 
konferanmnı mukadder olan ka 
tülasyonları kaldırmak neıicesini 

tihsal etmekten alıkoyncak değild 
Zaten alıkoyacak bir kuvvette b

0 

olsa lmr vatanperverleri ichı 

edilirse bir taraflı emrivaki ibdı 
etmekten de çekinmiyeccklcrini h 
tarafa Jüzumu kadar duyurmuş b 
lunuyorlar. 

Şu halele olsa olsa şu olaca 
tır. Fransa :\Imrlıl:ırın meşru arz 
lorınn karşı mukavemetinde deva 
ederse Mısır hükumeti i ter kon 
rans karnrile ol tın ister bir em 
l'aki ihdası sur tile ol un fak 
her halde muhnkknk kopitülflsyo 
lan gene kaldıracak, neticede ol 
olsa .Fransız siyaseti yakın şarkta 
prestijinin ~on izlerini de silm 
olmaktan başka biroeye nail oh 
ınıyacaktır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

So.1adı almıyanla 
Para cezasmı vermezler 

hapsedilecekler .. 
. • V aktmde soyadı almadıkla 
ıçın para cezasına çarptırı)a 
lar ve bu cezayı vermiyenle 
bakkmda Dahiliye Vekaletin 
den vilayete bir emir gelmiş 
tir. Emirde, para cezasını ver 
miy~n1eri~, bu c~zalarının haps 
çevrılmesı suretıle tahsil edil 
mesi bildirilınckteJir. 

Kültür lisesinde 
Kültür Lisesi talebesi ders 

s.rezintileri için geçen hafta, 
öğretme?l~ile birlikte. Berga
maya gıtmış ve muallımlerin, 

Bergamadaki eserler üzerinde 
verdikleri malumattan istifade 
etmişlerdi. Bugün de Efez ha
rabelerine ve Kuşadasma gi· 
deceklerdir. ----

için lt:şkil edilecek (öğretmen
ler yardım sandığı) nizamna· 
mesinin hazırlanmasına devam 
olunmaktadır. Nizamname ha
zırlanınca vilayete müracaat 
edilerek resmen müsaade alı
nacak ve yardım sandığı faa: 
liyete geçecektir. 

Dilek 1 er: 
mukavele. imzalamıştır. 

Toskanini, bu mukavele mu
cibince muayyen bir müddet 
içinde on konser verecektir. 
Ve ... bu on konsere mukabil 
bu adamcağız bir milyon do· 

lunmıyor · 
Göztepede Kız enstitüsü bah
;esi ile Burnavada metruk 
kilise civarında yapılmakta 
olan define araştırmalarına 
nihayet verilmiştir. Bu iki yer
de de define namına hiçhir 
şey bulunamamıştır. Ayrıca 
Kızılçullu civarında bir define 
mevcud olduğu hakkında da 
Milli emlak müdürlüğüne ih· 
barda bulunulmuştur. Yarın 
araştırmaya başlanacaktır. Yu
nanistandan gelen bir Yunanlı 
kendi eli ile bir yere defin~ 
gömdüğünü ihbar etmiş, ken
disine kununen ne nisbette 
para verileceğini sormuştur. 

Üçüncü haf ta 
koşuları bugün •• 

2 - Bu bayramın tam bir 
anlayış ve hazırlıkla kutlulan· 
ması ıçm okullarda birkaç 
gürı öncesinden itibaren 3

1 
4 

ve 5 inci sınıflarda dersler bu 
konu üzerinde ve etrafında 
toplanacak l ve 2 inci sınıf· 
larda da bütün derslerde bay
ram hazırlığına büyük pay ay
rılacaktır. 

Saat 18 de Konaktan kal· 
kacak bir vapur, Pasaport ve 
Alsancağa uğradıktan sonra 
Karşıyakaya gidecek ve ora
dan saat 15 te dönecektir. 
Aynı günde saat l 5 şe kadar 
altı tramvay arabası Konakla 
Giizelyalı arasında yalnız ço· 
cuklara tahsis edilecektir. 

Karataştaki tehlike 
Karataşta 9 Eylul sokağında 

yapılan kaldırım inşaatından 
sonra yol kenarındaki bazı 
çukurlar doldurulmamıştır. Bu 
yüzden çukurlara düşerek ya· 
ralanan çocukların miktarı, 
üçü bulmuştur. Belediye reis
liğinin, müteahhide buradaki 
çukurları bir an evel doldurt· 
masını ve bu semt çocuklarını 
muhakkak bir tehlikeden kur-

lar ücret alacaktır. 
Top kö)1eği 

. Y nni ..• av köpeğinin başka Muahede uzatıldı 
bıı türlüsü ... 

Top oyunlarında, bilhassa Hükumetimizle, Polonya hü· 
1f k kumeti arasında mevcud ve go oynar en, bazı asabi ve· 

ya yanlış darbelerle toplar müddeti bitmek üzere bulu-
uzaklara gitmekte ve bunları nan ticaret muahedesi, iki ay 
a~amak ve bulmak bir iş leş· daha temdid edilmiş ve affı. 
kıl etmektedir. Şimdi İngilte· kadarlara bildirilmiştir. 
rede buna güzel bir çare bu· r 
lunınuştur: Böyle kaybolan 
toplan bulup getirmek için 
~u.susi surette köpekler yetiş· 
fırılmekte ve terbiye edilmek· 
tedir. 

' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Yarış ve ıslah encümeninin 
üçüncü hafta bahar atyanşları, 
bugün Kızılçullu sahasında ya· 
pılacaktır. -----İskan işleri 
Göçmenlere verilen ara
zinin kuvvei inbatiyesi 

tetkik olunuyor .. 
V~layet ziraat müdürü Bay 

Nadır Uysalla Burnava nahiye 
müdürü Bay Şefik Erol, dün 
Çeşme kazasına gitmişlerdir. 
Çeşmenin muhtelif köylerinde 
iskan edilen göçmenlere tevzi 
edilecek arazinin kuvvd[inba
tiyesini tetkik edecekler, tet
kikata dair vilayete bir rapor 
vereceklerdir. 

3 - Bayramın okul içinde 
ve yakın okullarda birlikte 
kutlulanması:için bütün öğren
ciler 23 Nisan sabahı saat 
"8" den Önce okula gelecek
lerdir. Saat 9,30 a kadar 
okulda bayram töreni yapıla· 
caktır. 

Saat onda her okul yakın 
ve müsaid komşu okullarda 
toplanacak ve burada genel 
tören yapılacaktır. 

4 - Bir birlik bölgesi ha· 
Iindeki okulların başöğretmen
leri birkaç gün önceden top· 
lanıp: 

A - Törenin"" ve orada 
yapılacak eğlencelerin prog-
ramını. 

ikinci bir vapur seferile 
tramvayların saat 19 a kadar 
sefer yapması için teşebbüs 
edilmiştir. Sonuç şifahen du· 
yurulacaktır. Öğretmen nrka· 
daşların seferlerden istifade 
edecek kendi sınıf talebelerile 
topluca birer gezinti yapmalan 
b tarmasını dileriz. 

ugünün sevincini beraberce 
öğleden sonra da duymak im- Antalya Saylavı 
kanını vereceğinden çok de- Bay Cemal .• 
ğerli olur. Antalya Saylavı Doktor Bay 

9 - 24 Nisan günü için C~m.al Tunca, şehrimize gel-
çocuk esirgeme kurumu tara· ~ştır. 
fından talebelerin parasız ola- tem.i31n-e111d~i111le131c•e•k-k•o•n•s•er•le•r-v•e• 
rak sinemalara gitmeleri temin çocuk esirgeme kurumunun 
edilmiştir. Her okulun götü· temin edeceği meddah ve:ka-
r~ceği çocuk sayısı, gideceği ragöz tahakkuk ettikten sonra ihtiyaç, ihtiram 

gan bir anasıdır! 
doğrudur! 

en doğur
Derler, çok 

Bugün nıcribin ıe iri altmda 
bazı kıı:ı:a ı.·e hudieelcc)e kaceıln~a· 
bileceğiz. #leye kador Ya~iyct 
çok serBin olacak, fakat öğleden 
o•rn ranı kazanmak için ögı~. Tayinler 

dt'n sonra çok muvafık olacaktır. Menemen Belediye doktoru 

B - Tören yerinde öğre· 
nicilerin diziliş planını 

sıncma ve gösteri saatine rast· okullara duyurulacaktır. 
lıyan okulların başöğretmenleri Çocuklarımıza, onların olan 

Şekerden cam 
Faraza kağıttan elbise, bil

mem neden ne olur da şeker
den cam olmaz mı?. 

''Amerika kimya cemiyeti" 
Corç Stirne isminde bir kim-

Bugün doğan çocuklar iyi fa. B C l G 
kat lıavıılpcrver olacaklardır. Fa· ay ema , Önen Belediye 
kat bayana i~ adamı olarak tanı. doktorluğuna, İzmir Emrazı 
nacaklardır .• Karlınlar, iyi zcı.·ce Sariye hastanesi asistarıı Ali 
olacaklar ve aile hayatında nafiz Ômer Tuğru f stanbul Gureba 
rolleri rörüleoektir. hastan · 1 • b t · " esı a ora uvar asıstan-

'---------·--.-1 lığ-ına tayin edilmişlerdir. 

C - Su ihtiyacı, satıcıla
rın ve halkın tehacünıüne kar
şı öğrenicilerin rahatsız ol ıııa· 
malan için gereken tedbirleri 
saptıyacaklardır. 

5 - Törenin 
·güneş altında ve 

çocuklara 
ayakta kal-

çocukla, m tam bir intizam ve bu bnyramı tam bir bayram 
huzur içinde sinemaya girme- yapmak, bütün zevk ve sevinçle 
!erini, çıkmalarını ve omdaki duyurmak için bütün arkadaş· 
durumlarını tesbit için topla !arımın eksiksiz bir el ve gö· 
nıp görüşeceklerdir. nül birliğile bu ereğe katıla-

10 - Halkevi musiki sc- caklarını bilerek şimdiden se· 
Yerler sosyetesinin yardımile viniyorum. 



G. Ludendorf a göre 
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------=-----
Bugünkü vaziyet, 1914 
den evelkine benziyor 

Silahlanmış, kuvvetli bir Alman ordusu, 
Avrupada sulh için bir garantidir 

Berlin, 16 (A.A.) - Gene· 
tal Erich Ludendorf, ikamet 
ettiği Tunzing malikanesinde 
dün orduya girişinin 55 inci 
yıldönümü Berlinden Hillerin 
tebriklerini getirmek üzere tay· 
yare ile gelen Harbiye Bakanı 
Mareşal fon Blumberg, kara 
orduları kumandanı General 
Fon Frikch, donanma kuman· 
dam Amiral Reader ve Gene· 
ral Göringi temsilen de hava 
generali Kanpiso hazır olduğu 
halde resmen kutlamıştır. 

Mareşal Fon Blumberg söy· 
lediği nutukta, Ludendorfun 
umumi harpte gösterdiği askeri 
meziyetleri tebarüz ettirerek 
demiştir ki: 

- Umumi harbin asker· 
leri olan bizler, General Lu
dcndorfun ne derece yüksek 
bir idareci bir şef ve ağır 
mesuliyetleri taşımasını bilen 
bir insan, bir kelime ile yük
sek bir kumandan olduğunu, 
hazan hata eden tarihçilerden 
daha iyi biliriz. 

General Ludcndorf, teşek
kür ]erinin Hitlere iblağını zi· 
Yaretçilesinden rica etmiş ve 
sözlerine şöyle devam etmistir 

- Böyle bir günde, eski 
Alman ordusunun hatırasını 
yadetmek benim için bir va
zifedir. O ordu faik düşman 
kuvvetlerine karşı Almanyanın 
hudutlarını müdafaa etmiş ve 
Alman milletini onu ezmek 
istiyenlerden vikaye eylemiştir. 

çıkmamış olsaydı, eğer o za
manki hükumet vaziyetin zaru· 
retlerini anlamış olsaydı, Al
man milleti o zamanlar henüz 
maskeleri düşmemiş olan Nas· 
yonalistlik alcyhtarların n infi
sah ettirici faaliyetlerine mu· 
~avemet göstermek üzere müt
tehit bir halde kalırdı. 

Bugün Hitlerin kiyaseti sa
yesinde Almanya tekrar silah
lanmıştır. Sılahlı müttehit ve 
topyekun harb için teşkilatlan· 
dırılmış oJan Alınan milleti, 
Avrupa sulhunun bir garanti· 
sidir. Öyle yapınız ki, maddi 
ve manevi kuvvetli Alman 
ordusunun gerisinde manen 
kuvvetli müttehit ve milli ka· 
rekteri müdrik bir millet bu· 
!unsun. 

Benim eserimden bahsetti
niz. Bu benim değil, Alman 
milletinindir. Devlete, millete, 
orduya iyi bakın.,, 

Meçhul vapur 
Geceleri mütemadiyen 

sinyaller veriyor 
Paris, 17 (Radyo) - Sayil 

Dolanda bir miiddcttenberi 
her g-ece muhtelif sinyaller 
veren meçhul b1r vapur ~u-
rünmektedir. Bu vapurun, is
panya cumhuriyet,s.ilcrinc aid 
olduğu, erzak ve mühimmat 
taşıyan yaban ı •vapurlara 
işaret vermekle mükellef bu· 
lunduğu söyleniyor. 

Zagrep 
Üniversitesi muvakkaten 

kapandı 

Hatay yasası 
Menemancioğlu bugün 

hareket ediyor .. 
fstanbul, 17 (Hususi) - Ha-

tay yasasını tanzim etmekle 
meşgul olan Uluslar sosyetesi 
komitesi, bu ayın 22 sinde 
toplanacaktır. Hariciye Veka
leti siya ·i müsteşarı Bay Nu
man Rifııt Menem ncioğlu, ko
mitenin ınüzakcı el erine iştirak 
etmek üzere yarm Ccnevreye 
hareket edecektir. 

eHabsburg hanedanı 
Meselesi, Venedikte gö

rUşUlmiyacek. 
Londra, 17 (A.A) - ln

giliz gazeteleri; Mu~solininin, 
Avusturya Başbnkanı Dr. Şuş
nigle yapacağı mülakatta, Ha
bsburg hanedanının Avusturya 
tahtına dönmel'!ri keyfiyetini 
müzakere etıniyeccğini yazı
yorlar. 

Aynı gazeteler, Avusturya 
reisicumhuru Miklasın, yakın

da Praga Y.ideceğini ve bu 
seyahatte. Avusturya ile Çe
koslovakya arasında bir pakt 
imzalanacağını yazıyorlar. 

General Göring 
Mussolini ile görüşecek .. 

Berlin, 17 (Radyo) - Ge
neral Göringin Roma seyaha· 
tine l.ususi bir mahiyet veril
mektedir. 

Generalin zevcesi, kocasile 
Napolide buluşmak üzerf' yola 
çıkmıştır. 

Atfı kadar melıafil, Gencra l 
..-.:;, ...... o" ' " •.1 - ••• 

Bay Mussolini ile bir mülakat 
yapacağını saklamak lüzumunu 
hissetmemekledirler. 

Süveyşte 
Karaya oturan vapur 
Marsilyaya götUrUldü. 

Marsilya, 17 (Rady<?) -
(Of Hindiya) adındaki lngiliz 
gemisi, karaya oturmuş oldu· 
ğu Süveyş kanalından çektiri
lerek buraya getirilmiştir. Va· 
pur, tamir için tersaneye gö· 
türülecektir. 

Genelik • 
Türk gençliğinin teşkılat

Janma ihtiyacı, muasır cemi· 
yetlerdeki grnç ejimlerden 
zerre kadar ders almağa lü
;z:um görmeden, kendisini bize 
hissettimıiş bulunuyor. 

Türk genci, bulunduğt.-J top· 
rak üstünde, mılli, içtıınai, va· 
tani, kaynaklaı ına, terbiyesine, 
icablaıına göre, Rus, Alma 1, 

İLalyan, şu ve bu m.!let genç· 
hklerindcn daha uyrı ölçii 'e 
mefhmnlnr içinde organize 
edilmek gerdktır. 

Tiirk gencinin karaktc ı ·ne 
uyabilecek bir tcşkil:t siste
ıninın ne olabileceğini, pek 
uzaklarda aramağa lüzum yok
tur. Anayasamızın kabul ettiği 
6 esas, Türk inkılabının ide
olojisi olarak bu gençliğe ver· 
meği gözönünde tutmalı ve: 

1 - Vatan ve millet mef· 
humlarını kavramak, rejimi, 
cumhuriyeti he.rşeyin fevkinde 
tutarak miidafMya daima lıa· 
zır olmak. 

2 - Ahlaklı, disiplinli, maz
but bir gençlik hüviyeti kur· 
mak. 

3 - Cemiyeti, ferdden yük
sek kıymette tutmağa kendioi 
vermek. 

4 - Onu sıhhatli, müca
deleci, nefsine, milletine, tari
hine güvenen b1r zihniyet sa· 
hibi yapmak. 

5 - Harbe daima hazır 
ve merdçe döğüşmesini bilen 
bir Türk olmasını temin et-........... 

G!bi bir çalışma ölçüsü ka· 
bul etmeli ve herşcyi, bu ölçü 
içinde yürütmelidir. 

Hürı iyeti, kendi havamız 
içinde gcn_çliğe vermeliyiz. Bu 
hürriyet ise, hiç te "zencirli 
hürriyet" dem k olmiyan di
siplinli bir hiirriyetin ta ken· 
d:si olabilir. 

Hürriyet, gençliği muhtelif 
akidelerin anarşisi içinde, ayrı 
ayrı yollara sevketmek ve is
tikbalin muhtaç olduğu tam 
ve milli vahdeti parçalamak 

Sayfa 3 

Büyük şairimizin ardınca: 

Hamid, İzmire de gelmişti. Hamid 
H 

ve B. Ubeydüllahın konuşmaları - Yazan: Nalbandoğlu Hıfzı 
~....,....,_._ ~w 

- -=--~ 

Abdülhak Hamidi11 rFfikaları Bayan Liisyen cEnnze 
alayını takib ediyor 

Aziz m Hasan Ali Yucel.. ınersiyesile sevdiğim Aptülha-
Diyorlardı ki: lime derin atakasını gösterdi. 
- Ôniar artık puttur. Yı· Bu iyi yazılmış bir mersiyeyi 

kıldıiar. tedarik etmek istiyorum. 
Bu, kolay şöhret kazanmak - Bulalım üstadım. Damat 

için kavga çıkarmak gibi klil· paşa için de bir mersiye var, 
haniliktir. A:ncak; • birlikte takdim ederjm. 

Ona aylık vermek ne de· - Artık iyi yazılmış mcr-
meldir? Belediyenin Ztlyıf büd- siyelerı okumnğa istekliyim .. 
çesinden israfa nihayet ver· Sözünü burada kesti. Ben 
mc.k lazımdır. A1dığı parayı telmihini anlamamazlığa geldim. 
şampanya ve kadına veren - Değerli yazılar mersiye 
zata büdçeden ma3ş ve mas- de olsa iyi okunuyor. 
raf ödemek layJk mıdır? Diye cevap verdim, gülüm· 

işte beni kızdıran bu son sedi. 
tecavüz idi? Bunları, milli 

Merhum Abdülhak Ramidin 

ı3t 

• * 
Namık Kemal ile Hamid 

lznıire geldiler. Kemal mer
hum M'dillidcn dişini Nikola
yidise tedaviye geldi. Ve Is· 
nAr;tı:ılıbrın r: iv,.v<:İ C<"ırri 

tan donerkt-n uğra lı. O da 
Bublide kaldı. Bublıye aid 
bir hatıradan bnhsedec:gırn. 

1914 te Eks1cbcndc ben de 
umumi ha bin ilanında sıkış
tım kaldım. Sokaklarda: 

"0P.mnina Ber:in" 
Avazile bağıranların orada· 

ki mücevherci Alınanm dük· 
kanını yağma, kendisini de 
ifna ettiklerini gördüm. Bu 
aleni teca' üzü görünce: 

Vakıa bu büyük işin bütün 
ehemmiyetini ve şümulünü da· 
ha şimdi tesbit imkansızdır. 
Fakat merd muhasımlarımız, 
Alman ordusunun kahraman
lığını takdir edegelmişlerdir. 
Bu kahramanlar bizde yaşamak 
azmini, milliyetperverliği ve 
ırkçılığı yaratmışlardır. işte bu 
hassalardır ki genç Alman 
ordusunun temeli olmuştur. 

Belgrad, 17 (A.A.) - Evel· 
ki gün talebe arasında vuku
bulan arbedeler yüzünden Zag· 
rep üniversitesi ınuv.tkkaten 
kapanmıştır. Polis tahkikat ( '"\ olduktan sonra, onu bağlamak 

son resimlerinden biri 
mücadelede 1stanbu1da biri 
söylcımşti. Güldürmek için 
yazan maskaraya milli cidal 
içinde telgrafla yazdım. Kita· 
bı da çıktı. Biz de Ankaradan 
dedik ki: 

- Takke düşünce kel mey
dana çıkıyor. Dedim. Taraf 
ye takribini bularak 1stanbula, 
oradan lzmirc dönebildim. 
Berber Sanoğlanda traş olu
yordum. Bubli de geldi. 

General Ludendorf bugünkü 
vaziyeti umumi harbden evelki 
vaziyetile mukayese ederek 
demiştir ki: 

- Bugün geçirmekte oldu
ğumuz devir birçok bakımlar· 
dan umumi harbden cvelki 
devre benzemektedir. Eğer 
benim ordumuzu tamamlamak 
ve mecburi umumi hizmeti 
tahakkuk ettirmek yolundaki 
gayretlerim o zamanlar boşa 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 
Sahip \'C başyuzgam 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi neşriyat ve ) azı işleri 

miıdünı: Hamdi Nüzhet Çnnçar -İdnrehıınc i : 
Jzmir ikinci Be)lcr soka~ı 
C. 1Jalk Partisi binası içinde 

Telgraf: 1zınir - Al' AD OLU 
Telefon: 2776 •· Po a kutu u 405 

ABONE ŞERA1TI 
Yıllığı 1200, nltı n)lığı 700, üç 

yhğı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kııru~tur -

yapmaktadır. 

Ergani tahvilatı 
Amorti kazanan numaralar 

Ankarc, 17 (A. A.)-Cum· 
huriyet merkez bankası bina· 
sında yapılan ikramiyeli yüzde 
5 faizli 1933 Ergani istikrazı 
tahviltcrinin 4 üncü amorti ve 
8 inci ikramiye keşidesinde 
ikı amiye olarak 83,789 numa
ralı tahvile 30 bin lira, 30,273 
numaralı tahvile 15 bin lira, 
143,898 numaralı tahvile 3 bin, 
19,182 numaıalı tahvile 3 bin 
lira, 196,678 numaralı tahvile 
3 bin lira, 87 ,370 numaralı 
tahvile 909 lira, 96,261 nııma· 
ralı tahvile 909 liı a, 13,475 
numaralı tahvile 909 lira, 
14.473 numrıralı tahvile 909 
lira, 137 ,473 No. lı tahvile 909 
lira, 155,980 numaralı tahvile 
120 şer liralık ıkraıniye çık
mıştır. Ayrıca 5400 tane tah· 
vil numarasına amorti isabet 
etmiştir. Keşide listelerinin 
Merkez bankası, iş bankası 
merkez ve şubelerile Malsan· 
dıklarından tedariki mümkün· 
dür. 

Bay Muammer 
Londraya hareket etti .. 

GQııü geçmi~ nüshnlur 25 kuru§tuı:. 
İstanbul, 17 (Hususi) - iş 

Bankası genel direktörü Mu· 
ammer Eriş, bugün Londraya 

reket etm" tir. 
A 

Askere davet 
İzmir Askerlik şubesi reis

liğinden: 

Evelce hazırlık ilanında 
yazıldığı gibi 329 doğumlu 
ve bu doğumlarla muamele 
gören diğer doğumlu ve ken· 
di doğumlarile vaktinde mu· 
ayeneyc gelmiyerek yoklama 
kaçağı kalmış ve bilahare 
muayeneleri yapılarak sınıf
ları aynlmış ve herhangi bir 

sebepten ötürü geri kalmış 
veyahut askere çağrıldığı 
halde gelmiyerek bekayada 
kalmış olan ve şimdiye ka· 
dar asl· . .t'!re sevkedilmemiş 
316 dan 329 dahil doğumu· 
na kadar piyade lslam sağ· 
lam ve 330 dahil doğumlu 
gayri İslam ve 330 muz1ka 
eratmın 26 Nisan 937 gii· 
niindcn itibaren sevklerine 
başlanacaktır. Bu eratın ta· 
yin edilen günde şube mer· 
kezinde bulunmaları ve gel· 

miyenlerin hapis cczasile ce
zalandırılacakları ve bedel 
vereceklerin nihayet 24 ncü 
Cumartesi günü akşamına 
kadar bedellerini vermeleri 
ve bugüne kadr.n bedel için 
müracaat etmiyenlerin bedel· 
lerjnin kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 

değil, fakat genç inkılabın 
şuuru içinde disiplinle mukay· 
yed kılmak, hem bir hak, 
hem de bir vazifedir. 

Mücadeleci demek, anarşist 
demek değildir. Bizim bun
daki maksadımız, sadece hak
kı ve hakikati ınünaka.Şa ve 
müdafaaya kadir olabilmek, 
bunları ayıracak bir zihniyet 
terbiyesi taşımaktır. Ruh ve 
fikri asalete ve rüşte götüren 
böyle bir terbiyeyi, hiçbir za· 
man ne hiirriyet dü,,manlığı 
teiakki ederiz, ne de bir mes· 
kenet ve atalet.. 

Her milletin ferdi ve fizik 
bir yaratıhş ve terbiyesi var· 
dır. Nitekim, Türk milletine 
aid öyle cevheı ler görülüyor ki, 
bunlar ~baştana~ağı orijinaldır. 
Gene bu sözlerimizin, hodganı 
bir ırk davasına vardığı sa
nılmamalıdır. Demek ıstediği
miz, gençliği teşkilatlandırırken 
onun hem tarihi ve milli vcra· 
setlerini, hem fikri ve içtimai 
tekamülünü de gözönündc bu· 

lundurmaktır. ** 
Kudüste 

Veni hAdiseler 
Kudüs, 17 (Radyo) - Filis· 

tinde yeni hadiseler olmuştur. 
Bir şoförle ameleden biri ça
pulcuların tecavüzüne uğramış· 
la .. sa da kurtulmuşlardır. 

Başımız üstünde yeriniz ''ar. 
Anadoluya buyurunuz ey Hamit. 

• 
F elsefc lugatını yazanın 

tavan arasında hastalığım te· 
daviye >{İden doktor ikinci 
vizitesinde Fuyeyi "ağlıyor,, 
görmüş. Alferdin bu göz)aşları 
nı gören doktor kendisine de
miş ki: 

- Öleceğim diye mi ağ· 
lıyorsun? 

- Hayır verdiğin reçetenin 
bedelini eczacıya ödeyemedim 
ve sana da veremi) orum on· 
dan a lıyorum. 

- Şen beşeriyete borcunu 
ödemişsin, eşekler anlamıyor· 
lar ağlama. 

B n "mevkii Vıyana,,yı oku· 
duğum zaman Fuye gibi ağla

dım. Fakat 11 Gadup şairi,, oku· 
yunca sevindim. 

Karaonlanda Birlik berbe· 
b 

rinde "traş olurken" o saçla-
rının beyazlığını işaret eder k: 
K arbr :ıhıuda ucv lı b rıuı ben. 

Diyordu ... 
Millet Meclisi ekreteri Bay 

Veyselin dairesinde fotografını 
tarihi bergüzar olaı ak çıkar
dığımız zaman bann: 

- Sir.in Eşref hicvcderdı. 
Ancnk Aptülhaliın Memduh 
için ) azdığı mersiyeyi tekrar 
okumak istiyorum. Eşref o 

- 0... Azizim Nalbant 
oğlu, nerelerde kaldın ayol.. 

- Mim hazfedilmek şartile 
medeni muhitten .. Ekslebende 
idim. 

- Ya biribiıini insanlar n~sıl 
yiyorlar? Buna nasıl medcr. i t 
demeli? 

Dedi, bende karşılık olarak: 
- Abdülhak Hamid bey, 

Sahrasında der ki: 
Bir znmanlar kar.lrsalıım idi 
Jl rle'il r {Iİhi lı )llb nlar 
Buıın ınucip le j ıilıalum idi 

nul iuıra ı 'nktrder nu1nr 
Bı:ldt> halkında g rnıcd ıııı a la 
GorJüı-iıın in i ı lı\i 'ıılı,cıtc 
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Kontrol meselesi 
Tapu ve Kadastro işleri 

Kara kontrolunun netice 
siz kalacağı söyleniyor Bir aile 

Peynirden zehirlendi 
Karantinada Türkmen oğlu 

sokağında oturan Bekir oğlu 
Nusret, karısı Esma, gelini, 
oğlu ve misafir olarak evlerin· 
de bulunan akrabalarından 
Ayten ile Türkan; sabahleyin 
kahvaltı ederlerken peynir yi
mişler ve zehirlenmişlerdir. 

Tapu ve kadastro umum 
müdürü lzmire geldi Bu akşamki progra 

lstanbul radyosu 

İhtilalciler, milislere mensub hava 
filolarına ateş açmışlardır 

Sen Jandoloz, 17 (Radyo)
lngilterenin Madrid sefiri, bu 
gün lngiliz amiralı (Plan) ile 
Hudd zırhlısında uzun müd
det konuşmuşlardır. Bu ko
nuşların, ispanya için tesis 
olunacak konlrolla atakadar 
olduğu söyleniyor. 

Madrid, 16 (A.A.) - Dün 
üniyersite mahallesinde kısa 
bir müddet topların şiddetle 
ateş ettiği işidilmiştir. Cum· 
huriyctçiler iki gündenbcri 
üniversite mahallesinde mah
sur kalan asilere karşı kuv· 
vetli bir cephe tesis etmeğe 

muvaffak olmuşlardır. 
Valansiya, 17 (A.A.) -

Hava nezareti hükumet tayya
relerinin Aragon cephesile 
Teruel mıntakasında büyük 
bir faaliyet göstermiş olduk
larını bildirmektedir. 

Beş hükumet tayyaresi Bask 
cephesinde asi mevzilerirıi 

bombardıman etmişlerdir. Ha· 
va filoları Baides, Siguenza 
ve Jadrague istasyonlarile 
Guadalajara mıntakasındaki 
asi hatlarını bombardıman et
mişlerdir. 

Salamanka, 17 (A.A.) 
Aragon cebhesi: Hükumetçi· 
lerin tayyarelerin himayesinde 
olarak Teruel mmtakasmda 
yaptıkları bir taarruz geri püs· 
kürtülmüştür. Üç düşman tay· 

'Vvıcuu ve \....Oraoue cebhe· 
!erinde piyade ateşleri teati 
edilmiştir. 

lerdir. Biskaye cephesinde asi
lerin bir mukabil taarruzu geri 
püskürtülmüştür. Burgos cep
hesinde kayde değer birşey 
yoktur. 

Salamanka, 16 (A.A.) -
Resmi tebliğ: 

Bask cephesinde hükumet 
milislerinin bilhassa Ochandi
ano ve Lorilla mıntakalarında 
yaptıkları taarruzları geri püs
kürtülmüştür. Düşman büyük 
zayiata uğramıştır. 

Escurial cephesinde düş· 
manın Robeddsde Chavela 
mıntak&sında yaptığı taarruz 
muvaffakıyetsizlikle neticelen· 
miştir. 

Madrid cephesinde ehemmi· 
yetsiz piyade ateşi teati edil· 
miştir. 

Cordoue cephesinde milis
lerin Siera Granadaki taarruz
ları geri püskürtülmüştür. 

Biskaye cephesinde iki düş· 
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Madrid, 16 (A.A.) - Cum· 
huriyetçilerin tayyareleri Gua· 
dalajara cephesinde büyük 
faaliyet göstermiştir. Bu tay
yareler Madrid • Saragosse 
demiry~lunu şiddetle bombar· 
dıman etmişler ve Jardague 
istasyonu ile yol üzerinde bu
lunan birçok vagonları tahrib 
etmişlerdir. 

Tayyareler Mandalona ve 
ôômo4raıman · ve· Soria yô
lunda bir otomobil kafilesini 
tahrip eylemişlerdir. 

Hadise haber alınınca der
hal imdadı sıhhi otomobili gön· 
derilerek hepsi de Memleket 
hastanesine kaldırılmışlar ve 
tedavi altına ahnmışlardır. Za
bıta, peyniri satan bakkal hak· 
kında tahkikata başlamıştır. 

Ustasını yarlamış 
Eskiden Olston tütün kum· 

panyasında çalışan ve bu defa 
ustası Rıza tarafından işe a\ın· 
mıyan Mustafa oğlu Mustafa; 
dün gece sarhoş bir halde ge· 
zerken Keçecilerde Rızaya ras
gelmiş ve iiletle yüzünü yar
mıştır. Mus\af4 adliyeye veril
miştir. 

Baldırmdan yaralam•ş 
Şekerciler çarşısında Davit 

oğlu lsraili baldırından yara
lıyan Haydar oğlu Mehmed 
yakalanmıştır. 

Tehdid etrnlşler 
Arif karısı Dürriye ile oğlu 

Kazım, ikinci Sakarya soka
ğındaki evlerinde kira ile otu· 
ran belediye memuru Eşref ve 
karısı Güzideyi, evi boşaltma· 
lan için tehdid ettiklerinden 
ve hakarette bulunduklarından 
adliyeye verilmişler. 

Enginar çalmışlar 
Çatalçeşme mevkiindeki bah-

med oğlu Satılmış ile. arkadaşı 
İsmail oğlu Yaşar yakalan· 
mışlardır. 

--------~---~--------- ---------------------~ Biskaye cebhesi: Fırtına do· 
layısile hiçbir hareket olma
mıştır. 

Berlin, 17 (Radyo) - Al
man gazeteleri, ispanya için 
vazedilecek deniz kontrolunun 
iyi neticeler verebileceğini ve 
fakat, karadan, Fransanın mi· 
!islere yardım edeceğini yazı
yorlar. 

P.aris, 17 (Radyo) -ihtilal
ciler, Katalonyadan Bilbao 
cephesine geçmek istiyen mi
lislere ait hava filolarına ateş 
açmışlardır. 

Son haberlere göre, Bask· 
lar, hükümet merkezini Ya
lansa nakletmeğe karar ver
mişlerdir. 

Bilbao, 16 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Bask cephesinde cumhuri
yet topç•J kuvvetleri asi mev
zilerini bombardıman etmiş-

Arnavudluk 
istikraz ediyor. 

Bclgrad, 17 ( Radyo ) -
Banker Françesko Filoni Ti· 
rana gelmiştir. Bu seyahat, 
Napil bankası tarafından Ar
navudluğa yüzde bir faizle 
verilmesi kabul edilen on mil· 
yon franklık istikraz parasının 
ilk taksitinin verilmesile ala
kadardır. istikraz edilen para, 
Draç lim:ınının inşasına sarfo· 
lunacaktır. 

Mekteplerden 
kaçanlar .. 

Sinemalara iltica ediyorlar 
İstanbul, 17 (Hususi) -

Mekteplerden kaçan bazı ço· 
cukların, sinemalarda vakit ge
çirdikleri anla~ılmış ve zabı· 
taca birer birer yakalanarak 
mekteplerine teslim edilmiştir. 

~-~~~~~~! 

AtillS'nın Definesi 
~~~~~- -~---~- ·- ·-"' 

Tarihe mUstenid zabıta romans 

58 
şatonun inzibat amiri sıf atile 
7 ve 8 numaralı odalardan 
geçti. 

Piyer ile Lük kendi odala· 
rında hiçbir şey belli etmiye
cek halde idiler. Ploç yanında 
levazım müdürü Dalboya: 

- Vaziyette ve kararların
da hiçbir değişiklik yoktur. 
Yarın daha şiddetli bir abı 
hayat çeşmesi tecrübesi yapı
lacaktır. 

Dedi ve geçip diğer işleri· 
ne gitti. 

Gardiyan Breçvarç on da
kika sonra P.iyer ve Lükle 

Nakleden : F. Ş. Benlioila 

ayrı ayrı ve uzun müddet gö· 
rüştii. 

Saat onbeşte gardiyan Bre
içvarçın nöbeti bitti, başka 
bir gardiyan tarafından değiş· 
tirildi. 

Breçvarç gündüz nöbetin· 
den çıktığı anda şatonun şi· 
mali garbi kısmındaki koğ'uş
lardan birisine geçti. Burası, 
karısı ile çocuğunun bulundu
ğu daire idi, karısı ve çocuğu 
ile 15 dakika kadar ve gayet 
yavaş sesle konuştu. Bundan 
sonra, mutadı veçhile ve biraz 
da gevezelik etmek üzere 

Macaristan 
Bay Silaşı tevkif etti .. 
Buda-Peşte, 17 (Radyo) -

Macaristan hükumeti, faşizm 
esaslarına dayanan bir parti 
teşkilatını feshetmiş ve bu 
partinin lideri Bay Silaşı tev· 
kif ettirmiştir. 

B. Stoyadinoviç 
Romaya gidecek .. 

Roma, 17 (A.A.) - Zanne· 
dildiğine göre Başvekil Stoya· 
dinoviç ayın otuzunda buraya 
gelecek ve Kont Ciano ile 
birlikte ltalya-Yugoslavya pak· 
tının Arnavutluğu alakadar 
eden kısmını ikmal edecektir. 

Ööretmenler birliöi 
lzmir öğretmenler birliği 

yıllık genel toplantısı önümüz
deki perşembe günü yapıla
cak, yeni ve faal idare heyeti 
seçilecektir. 

üzere hizmet arkadaşlarının 

bulundukları yere gitti. Oğlu 
yoktu; kendisi de yattığı za
man, ikinci bir kısımda zev· 
cesi üç kişilik bir yemek ha· 
ı:ırlamakla meşgul idi. 

-6-
Şatrançta 8 siyaho karşı 

5 beyaz 
Maliimya satranç 64 murab

ba üzerinde 16 siyah ve 16 
beyaz ile oynanan bir oyun· 
dur. Bu oyun, diğer oyunların 
hepsinden fazla harp oyunu 
demektir ve çok eskidir, çok 
meraklısı vardır. 

Rivayete göre Polamed is
minde bir Yunanlı, Turuva 
harbini tanzir etmek üzere 
bu oyunu icad etmiştir. Maa· 
mafih bu oyunun Çin veya 
Hindde icadından da bahse· 
derler. 

çiftliği arazisindeki 
halledilmiştir 

Bulgurca 
ihtilaf 

rinin son şeklinden halkımız 
çok memnundur. Eski şekle 
göre, yapılan inkılabın ehem· 
miyet ve kıymetini anlamıyan 
kimse kalmamıştır. 

Bu def aki İzmir seyahatim, 
tapu ve sicil işlerini tedkik 
için degildir. Fakat buraya 
geldikten sonra da arkadaşla· 
rımla ihtiyaç ve noksanları 
üzerinde görüştüm, işlerin nasıl 
gittiğini araştırdım. 

Gündüz neşriyatı: Saat 12, 
30 - 14 Halk türküleri, ha· 
vadisler, Eminönü Halkevi ta· 
rafından gösteri. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

Dans musikisi, 19,30 Konfe· 
rans (saylav Selim Sırn Tar· 
can tarafından), 20 Bayan Mü· 
z<'yyen ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi1 20,30 Bay 
Ömer Rıza tarafından Arapça 
söylev, 20,45 Bay Muzaffer ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 21,15 Stüdyo orkest· 
rası, 22,15 Ajans ve Borsa 
haberleri, 22,30 Plaklarla se· 
çilmiş parçalar, 23 Son. 

Tapu ve Kadastro umum 
müdürü Bay Cemal, Ankara· 
dan şehrimize gelmiş, tapu ve 
kadastro işleri üzerinde tet· 
kikler yapmıştır. Avundok 
zadeler şirketinden Ziraat ban· 
kasma geçen Bulgurca çiftliği 
arazisinin mühim bazı parça· 
larınm aidiyeti ciheti üzerinde 
ihtilôf vardı. Tapu ve kadas
tro umum müdürü Bay Ce· 
mil, lzmir tapu ve Kadastro 
sicil grubu müdürü Bay Ah
medle birlikte Bulgurca çift· 
lıği arazisi üzerinde mahallen 
tetkikler yaparak uzayıp gi
den bu ihtilaflı vaziyeti intaç 

eylemişlerdir. 

Kadastro heyetinin meşgul 
olduğu Bulgurca çiftliği arazi· 
sinden bazı ihtilaflar doğ· 
muştu. Bunların idareten halli 
mümkün olanları hallettik. Si· 
cil muhefızlıklarının ayrı bina· 
larda bulunmalarını doğru bul· 
madığım için müsait bir bina 
araştırdık. Ziraat bankasınırl 
eski binasını kiralamak için 
banka miidürü ile göriişüldü, 
müsbet netice elde edildi. Sicil 
evrakını muhafaza için mah
zenleri de mükemmeldir. Bu 
binada lazım gelen hazırlıklar 
yapıldıktan, tedbirler alındık· 
tan sonra sicil muhafızhkları 
oraya nakledilecektir. Buradaki 
tetkiklcrim bittiği için Pazar
tesi günü ( yarın ) Ankaraya 
hareket edeceğim. 

------

Umum mudür, Maliye bina· 
sının alt kısmında sıkışık bir 
vaziyette bulunan tapu sicil 
mu haf ız\ıklarının vaziyetini tet
kik etmiş, bu teşkilatın müs
takil ve münasip bir binada 
toplanmasını ve orada bütün 
muhafızhkların btr arada iş 
görmelerini tensip etmiştir. 

Tapu ve Kadastro umum 
müdürü Bay Cemal, dün ken
disini ziyaret eden bir muhar
ririmize tedkikleri hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Tapu ve Kadastro işle-

Kavaklıklar hakkında ye
• 

nı bir tamim aeldi 
Köy sandıkları, kavaklıklar sayesinde 

mühim gelir temin edebileceklerdir 
Dahiliye Vekaletinden vila

yete gelen bir tamimde köy 
kalkınmasına aid 937 planının 
ziraat kısmının ilk maddesine 
alınan ve köylerimizi kuvvet· 
lendirip şenlendirecek olan 
köy kavaklarına ehemmiyet 
verilmesi bildirilmiştir. Bazı 
yerlerde planın tatbikine ve 
ekilen köy kavaklarından iyi 
neticeler almmağa başlanmış· 
tır. Tamimde deniliyor ki: 

"Kavakların; devreli plan 
tatbikatı sonunda köylerin bir 
çok ihtiyaçlarını karşılıyacak 
ve köy sandıklarına mühim 
gelir temin edecek hale gel· 
miş bulunacağı tabiidir. 

Kavaklıklarm her türlü yapı 
inşaatında tahta, kuru meyva
lar için kutu, kağıt, sun'i ipek, 
kibrit çöpü, kibrit kutusu ve 
barut kömürü imalindeki de
ğeri ve ormansız yerlerin odun 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

Oyunun mucidi kim olursa 
olsun bizi tabii alakadar et· 
mez. Yalnız mucidi üzerine 
olan şu hikayeyi tekrarlamak 
lazımdır. 

Oyunu fevkalade bulan za· 
manın hükümdarı, bizce ismi 
hala meçhul olan mucidine: 

- Çok mahzuz oldum. Bu 
keşfinden dolayı seni müka· 
fatlandırmak isterim.. Dile 
benden ne dilersen! 

Demiş. Mucid de gülerek: 
- Ben, büyük bir şey iste

meğe cesaret edemiyecek ka
dar mütevazı bir adamım. 

Benim haşmetli hükümdarım, 
hazinedarlarına satrançımın bi
rinci gözüne benim hesabıma 
bir buğday danesi koymaları
nı emir buyorsunlar; sonra 
ikinci göze bunun iki mislini, 
yani iki buğday, üçüncü gö-

hususundaki faydaları, mutedil 
ve soğuklarda en geniş ölçü
de yetiştirilme imkanları na· 
zarı itibara alınarak bu iş et· 
rafındaki mesaiye tam bir isti
kamet verebilmek doğru ola· 
caktır. Bu çalışmadan müsbet 
ve muvaffak netice alabilmek 
için mesainin teknik usullere 
uydurulacak nizam altına alın

ması zaruri ve faydalı görül
müş ve kavaklıklarla buna ait 
çeliklerin ihzar, terbiye ve tek
sir yollarını gösteren bir izah
name ayrıca hazırlanarak gön· 
derilmiştir. 

Çelik yetiştirmek suretile 
kavaklıklar tesisi sayesinde 
kavak fidanı tedariki hususun
da köylerimizin karşılaştığı 
büyük zorluklar önlenebileceği 
gibi fidan yetiştirilme yolile 
yüzde 60-70 nisbetinde tutmı· 
yan ve emekleri boşa çıkartan 
durumlara da son verilmiş 

züne de ikincinin iki misli, 
bu suretle sıra ile bir evel· 
kinin iki mislini bir sonraki 
göze konmak üzere 64 üncü 
göze kadar buğday koymala
rını irade buyursunlar. Bana 
bu kadarcık buğday yeter! 

Demiştir. 

Hükümdar bu talebe kah
kahal:trla gülmüş ve adamca-
ğızın delirdiğine hükmetmiş 
amma, istenilen buğdayı bü· 
tün memleketinin buğdayları
nın temin edemiyeceğini gö
rünce kendisi delirmek dere· 
cesine gelmişti". 

Çünkü daha onuncu gözde 
buğday tanesi 512, 12 inci 
gözde 2048 tane olmuş ve 
artık çuvalla muamele zarureti 
başlamışt : r ve kral, bütün 
ülkesinin buğday stoklarının 
yetişmediğini görüb de telaş 

Yalanmış 
Londra, 17 (A. A.)-Bufa

daki Amerika deniz mahfelleri 
Sovyet ~efiri Maiski ile Nor
man Davisin Sovyet bahriye· 
sinin inkişafı meselesini müna· 
kaşa ettikleri hakkındaki ha· 
berleri tekzib etmektedir. 

Yunan kralı .. 
Atinaya döndU 

Atina, 17 (Radyo) - Kral 
ikinci Jori, Eski Yunanistan 
seyahatinden dönmüş ve bü· 
yük tezahüratla karşılanmıştır. 

Ege odaları pavyonu 
Ege mıntakasındaki Ticaret 

ve Sanayi odalarının birleşe· 
rek Fuarda büyük bir pavyon 
yapmaları için lzmir Ticaret 
ve Sanayi odası reisliği tara· 
fından lktısad Vekaletine bir 
teklifte bulunulmuştur. --· eetM+;a: 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

olabilecek ve aynı zamımda 
çelikten yetiştirilen kavaklık· 
!arın daha hoylu ve daha 
kuvvetli yetişmekte olduğu an· 
laşıldığından emek vakitten 
hiç birşey kaybedilmemiş ola· 
caktır. 

Köy hükmi şahışları adla· 
rına kavaklık ve söğütlükler 
tesisi işine buna iÖre, azami 
ehemmiyet verilmesi ve bu işe 
müsaid iklim ve araziye malik 
köylerde ziraat ve orman mü· 
dür ve memurlarının daimi 
nezaret ve murakabeleri altın· 
da, muntazam bir programla 
işin tahakkukuna çalışılması 

lazımdır." 

içinde kalınca, hoş ve çapkın 
bir adam olan oyun mucidi: 

- Haşmetmeap eğer bana 
kızınızı verirseniz bütün bu 
buğdayları size veririm. 

Demiş. 

Bu vaziyetten çok 
olan kral, nihayet 
mucidini kendisine 
yapmıştır. 

memnun 
satranç 
damad 

Bu oyundan bu suretle hah· 
setmekle, satranç oyununun 
T rolveş şatosunda kıymeti 
olduğunu bildirmiş olacağız. 

Gerek Kont Sigisbert, gerek 
Vikont Ploç, bu oyunun müp
telalarından ve şampiyonların
dan idiler. Oyundaki maharet 
ve kudretleri hemen, hemen 
başbaşa idi. Kurunu vustai 
zihniyetin bu iki müstehasesi 
satrancı, irade ve dimağ 

- Sunu 11ar -
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Kamutayda, büyük şair Abdülhak Hami- OOPSA 
din hatırası taziz edilmiştir Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
258,5 Atyoti bi. 11 75 

K. S. 
14 

- Başı 1 nci sahi/ede -
ikinci celse açıldığı zaman 

general Kazım Sevütekin as· 
keri malullerin her üç senede 
bir tabi tutuldukları muayene
ye sivil malullerin de tabi tu· 
tulup tutulmadıkları hakkın· 
daki sual takrirleri okunmuş 

·ve Finans Bakanı Fuad Ağralı 
şu cevabı vermiştir: 

- Tekaüd kanununun as· 
keri malullere vermiş olduğu 
hak ile mülki malullere ver
miş olduğu hak arasında bü
yük bir fark vardır. Askeri 
malullerde emraz cP.tvelinde 
tasrih olunduğu veçhile vazife 
icabı olarak birinci yahud 
ikinci derecede askeri malul· 
!erden bir zata tahsis olunan 
tekaüd maaşı hizmet mrrac1e
tine göre hesap olunacak te
kaüd maaşına tekaüd olmadan 
evel aldığı maaşın emsali ha
sılı ile tekaüd maaşı arasın
daki farka yüzde doksan zam 
olunur. Böylece bir askeri 
malule hemen hemen as ı ma· 
aş derecesine yakın bir maaş 
tahsis olunur. Mesela 100 li· 
ra asli maaşı olan ve 20 se
ne hizmet etmiş birinci dere· 
ce askeri maluliyetten tekaüd 
olması lazımgelen bir zatın 
evelce emsali hasılı ile almak· 
ta olduğu maaş 300 lira ol· 
duğu halde tekaüd maaşı ile 
emsali hasılı arasındaki far
kın yüzde doksanı zammolun· 
ca 275 lira kadar tekaüd ma
aşı verilmiş olur. 

Diğer taraftan 20 sene hiz
met eden mülki malullere 
bahşolunan hak ise 25 sene 
hizmet etmiş hesabile tahsis 
olunacak t' kaüd maaşına an
cak yüzde elli derecesinde bir 
zamdır. 

Kezalik daha aşağı derece· 
lcre inecek olursak daha bü
yük farklara tesadüf ederiz. 
Bununla l eraber askeri ma
lüllere verilen bı.a fork gayet 
yerindedir. Mülki memurlara 
verilen fark masa başında ça
lışmak suretile devlete hizmet 
İçin geçirdiği senelerin bir 
ikramiyesidir. Askeri malul 
ise harbde, darbde, bayırda, 
dağda, şurada, burada binbir 
tehlike karşısında devlete hiz
met için vucudunıı yıpratmış· ...................... 
Halkevi köşesi 

--------·- ·----------tır. Bu itibarla iki sınıf mnlul tile ve müştemilatile beraber yede ecnebilerin seyahat ve Ecnebiler bu memlekette 
arasında mühim bir fark ol· yani oradaki dükkanlar ve sa- ikametleri hakkındaki kanuna Türk kanunlarının, Türk mah· 
ması gayet tabiidir. Böyle bir irclerle beraber satın alınması müzeyyel 935 numaralı kanu· kemelerinin himayesi altında 
fark olmasına göredir ki, as· ve halen Konyadaki ordu mii- nun bazı maddelerinin değiş· emniyet oturmaktadırlar. Türk 
kerlerin maluliyet derecesini fettişliği tarafından işgal edi- tirilmesine aid layihanın mü· mahkemeleri misafirperverlik-
üç senede bir yoklıyarak eğer len binanın satın alınması için zakeresine geçilmiştir. lerini yerli Türklere göster· 
az dereceden yukarı dereceye 110 bin liranın konması ve Bu münasebetle söz alan diğinden fazla ecnebilere gös· 
çıkmışsa terfihlerinin gözetil- sonra Merzifondaki Ameriknn Berç Türker (Afyon) Ahmed termektedirler ve gösterecek-
mesini vazıı kanun istihdaf kolleji Bovard müessesesini İhsan Tokgöz (Gireson) mem· lerdir. Binaenaleyh bu kanu-
etmiştir. Miilki memurlardan 40 bin lira sE.tın almaktır. leket içinde turizm ye ecnebi· nun maddelerinin müzakere· 
malul olanlar için kanunda Üçüncüsü Ankarada muhafız lerin ikamet şartlarmın kolay- sine geçildiği zaman konuşu-
bu esas konmamıştır. Böyle alayı için 70 bin liralık bir la~tırılması yolunda bazı te· lur. Onu arzetmek isterim ki, 
bir esasın dahi konmasına kışla inşltsı hususudur. mcnniler ve tavsiyelerde bu- turizm denilen şey bir hika· 
mahal olmadığı kanaatinde· Bunlardan birincısi tanıamile lunmuşlardır. yedir. Bir masaldır. Bazı 
yım. yapılmıştır. Yani Merzifondaki içişleri Bakanı ve Parti ge· memleketler vardır ki, oraya 

Sual takriri sahibi General Board müessesesine ait olan nel sekreteri Şükrü Kaya bu gidilmesi mecburidir. Hasta-
Kazım Sevütckin söz alarak kısım tamamen alınmıştır. Kon- mütalealara karşılık olarak lar ve oraya alışanlar itiyad 
Finans Bakanının mütaleasına yadaki mesele Konya beledi· demtştir ki: halinde o memleketlere gi-
iştirak ettiğini söylüyerek de· yesile Müdafaai Milliye Veka- - Arkadaşları dinledikten d~rler, İngilizlerin Nise gitmesi 
demiştir ki: Jeti arasında uyuşma imkanı sonra bize yapacak bir iş kaldı, işte öyle bir itiyattır. Orada 

- Memurin ve tekaüt ka- bulunmamış ve sonradkn çı- demektir. Ecnebileri memle- akarları vardır veya her hangi 
nunları malulleri tasrih edi- kan ikinci kanun; birici kanu- kete getirmek için bütün ku- bir miilkleri vardır. 

50 K. Taner 11 75 
41 D. Arditi 11 50 
41 H. Albt-rti 13 
31 J. Tara. mah. 8 50 
10 A. R. üzüm. 10 50 

. 7 M. j. Taran. 19 
7 Şınlak z. bi. 13 75 
5 H. Alyoti 1 O 
4 Meh. kap. 15 625 

454,5 Yekun 
428155 Eski satış 
428609,5 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 
95 Susam 14 75 

109 B. Pamuk 40 50 

12 
14 
16 
15 
12 
19 
13 75 
10 
15625 

K. S. 
14 75 
43 

23 Nisan cocuk • 
haf tasının ilk 

günüdür -- -
Yor. Memurini mülkiyeden nun hükümlerini esasen orta- yudatı kaldırdıktan başka ken· Bazı Türkler de lsvı'çreye k" d d .k 1 ımseyi in irme en vesı ·n a· 
malul olanlar da her üç se- dan kaldırmıştır. dilerine mahsus modern güzel, giderler ki, bu da ı'tı·yat!arı k d 

-
b d 11 b d ı k rının muayenesini gere e· 

nede bir muayene edilmeli ki lk·ıncı· kanun çıkarken her e ava ate er, e ava 0 an· yüzündt>n<lir. Türkiyeye ikı· ne· 
1 k f k 

nizden ve gerek karadan gcl-
maluliyeti ziyadeleşmişse yük- gün daha ziyade artmakta olan ta ar aÇma ' odlalar verme vi turist geliyor. Ya asarı, ir- sin yol üzerinde yaptıklarını 
sek dereceden maaş alsın ve askeri inşaat ihtiyacını daha ve memleketi dolaştırmak, fanı, bediiyatı görmek için (ki söyliyebilirim. 
yahud maluliyeti zail olmuşsa ziyade tevsi etmek, inşaatı da- memleketimizin güzelliğini gös- onlar kemakan gelmektedirler) Bazı memleketler vardır ki 
niçin maluliyet maaşı alsın ve ha planlı ve dnha programlı termek, yaptığımız inkılapları bunların miktarı yiiz bine va- bu işler daha güç ve daha 
bundan devlet hazinesi muta· bir ş!kilde inkişaf ettirmek kendilerine öğretmek için ha- sıl olmaktadır. Kendilerine ica-
zarnr olsun. Adalet tecelli maksadile bir senede 500 bin bkikatenbçok iyil olurdu. Fakdat beden kolaylığı go"'stermekte· geç oluyor. Ve takibat daha 

ugün una ma i vaziyetimiz e yakından yapıldığı halde hiç-
etmesi için her halde onların liriyı tecavüz etmemek şartile müsaid değildir. Ecnebi tabi- yiz. Bir kısım da vardır ki 
d 1 • r l' M·'d f M'll" y k"'l bir turist oralara gitmekten a muayene en azım ge ır. u a aa ı ıye e a etine üç rinden memleketi gezmek, 0-·gv _ memleketimizin iklim cihetin- Ç 

M ı 1. l k hh d kendini menedemiyor. ünkü 
aliye Vekili Fuad Ağralı: mi yon ıra ı taa Ü icrasına renmek için gelenler anlaşılır den çok müsaid ve güzel yer· 

B 
· t · ı · d ·f d ihtiyacını ona göre tesbit et· - iz böyle anlıyoruz ki ka- mezunıye verıyor. . ki bunlara turist denir. erın en istı a e için gelirler. 

B k k b 1 miştir. Ve orada turizm için 
.nunun gözettiği fark arzetti- u i inci anun muci ince Bunlar mevzubahs kanunun Mesela stanbulda Boğaziçi, 

b k h k 1 • . ecnebiler için yapılan kanun· 
ğim esbabtan dolayıdır. Bunun irinci anun ü üm erı mi.ın· haricindedirler: Bir de gelip Yalova, Florya, Bursa yaz içi .ı 

f ·h ld d ·k· · k lar turizm ale}·hindedir diye aksi mutaleada bulunurlarsa esı o uğun an ı ıncı anu- benimle beraber bu memle- çok güzel yerlerdir. Buralara 
b h b ki f k .. V k~l t• · h k memlekette propaganda ya-

u ususta ir te i i anuni- na gore e a e ın ınşaat a · kette yaşayan, oturan, kazanan ecnebiler gelmektedir. Fakat 
d b 1 

' 
d h f k k d ld ;c... t db. )"' pılmaz kanunlarda olur ki her 

e u unma arı a a muva ı ın a a 1!:>' c ır ve P an bir takım ecnebi vardır ki, ecnebilerin gelmesini icabet-
i d vakit arzettiğim bazı ileri 

o ur . ., şu ur: benim verdiğim vergivi ver· tiren sebep kanunlardaki ver· 
~ atılmış "Sdımlar veyahut lered-

Bu Lahatı müteakıb gene Harbokulu, revir, merbut, memektedir. İşte bu kan ver- giler değildir. Bir takım huzur düdü mucip olacak hükümler 
general general Kazım Sevü- kıta, hangar ve ahırları 757 gisine mukabil kendilerinden ve keyfi icabettiren meseleler ve cümleler bulunabilir. 
tekinin askeri emlakin inşa ve bin lira keşif bedeli Kırıkkale ufacık bir vergi almak istiyo· vardır ki, bunlar memlekette 
tamiri için 2283/2425 numa· San'at okulu, Cebeci hasta. ruz. Bunu her memleket al- bazı adet ve ahlakların değiş- Her kanun gibi B. M. Mec-
ralı kanunlar ile verilen tah- nesi harici kısmı. Bunlar ka· maktadır. lsviçre dahi almak- mesine bağlıdır. Ondan sonra lisi ihtiyacına en muvafık ve 
sisat ile neler yapıldığını ve milen ikmal edilmiştir. Cebeci tadır. Oradan gelen arkadaş- memleketimiz mesafe itibarile menfaatine en mutabık şekilde 
Cumhuriyet hükumetimizin baş hastanesi dahili ve servis kıs- !arımız otellerde ecnebilerin diğer bazı yerlerden daha tadil eder. Bu kanun hakika-
şehri olan Ankarada bir kışla mı 937 de ikmal edilecektir. bir gün için yemek paralarına uzak ve uzundur. Turizm de· ten iktısad encümenini de ala· 
inşası hakkında bir teşebbüs Çorlu hastanesi 938 de ik- ilave edilerek alınan vergiyi nildiği vakit turist bize gel- kadar edebilir ve eğer arka· 
olup olmadığı hakkındaki tak- mal edilecektir. Haydarpaşa pekala bilirler. Ecnebi getir· miyor diye memleketin, mem- daşımın teklifini kabul ederek 
ririne karşı da Milli Müdafaa hastanesinin esaslı tamiri me propagandası için, turizm lckct halkının ıealbine hicran lkhsad encümenine "gitmesine 
Bakanlığı müsteşarı Necib Ali 937 de bitecektir. Amerikan propagandası ıçın, kürsiyc vermemelidir. Turist gclmi· ben de taraftarım. Gidtr, gö-
Küçüka demiştir ki: Bovard heyetinden satın alınan çıkan arkadaşımız polislerin yorsa bu kabahat ne hiiku· rüşülür, tekrar gelir. Zaten biz 

- Sayın saylav general binaların mukavelesi yapıldı. memleket otellerine gelen ec- metin ne memleketin ne mil- de bütün encümenlerden geçi· 
Kazım Sevütekinin sormuş ol- Muhafız alayı kışlası ve ahır· nebilerin peşlerinden koştuğu letindir. rerek huzurunuza tam bir ka-
duğu sual iki kanun mevzu- ları 937 de başlamak üzere bunları iirküttüğü kanaatini Bu takım eski itiyatların nun olarak getirmekle mükel· 
una taalluk etmektedir. Birisi iki senede ikmal edilecektir. izhar etmiştir. neticesi olarak akınların baş- lefiz. Bizim getirdiğimiz kanun-
3383 numaralı diğeri de 2425 32 ici alayın kışlası da aynı Türk polisi adli ve milli ka tarafa gitmelerindenden lardaki noksanları Büyük Mec-
numaralı kanun mevzularıdır. suretle yapılacaktır. Bundan vazifelerini kendi usulleri ve ibarettir. Yoksa Türkiye hü- lis ikmal eder ve en muvafık 
Birinci kanun mevzuunun ta- başka daha birçok noktalar kanunu dairesinde yapar. Hiç kumeti cumhuriyeti kurduktan şekli verir. 
alluk ettiği hükümler şunlardır: vardır. Bunların hepsi 940 bir kimsenin hayatı hususiye- sonra hakikaten turizmi getir- Bu izahatı müteakib layiha.-

Birisi Konya ile Şile ara- senesine kadar realize <"dile· sine karışmaz. Cürüm işleme· mek için gerek kanunlarda ve nın bir defa da ekonomi en· 
sındaki dekovil hattının tesvi- cek ve daha büyük Lir inşaat dik~e hiç kimseyi rahatsız gerek idaresinde icabeden bü- cüınenince tetkik edilmesi hak-

18 / 4 / 937 Pazartesi günü yesile bunun altındaki arazinin programı ile huzurualinize ge· etmez. Şüpheli kimseleri her tün teshilatı göstermiştir. Mi- kındaki takrir okunarak kabul 
saat 16 da Dil, Tarih, Edebi- alınması. Konyada ötedenberi !inecektir. medeni memlekette olduğu sal olarak gümrük muamela- edilmiştir. · 
yat, aynı gün saat 17 de spor askeri işgal altında bulunan Sual takrirlerine karşı veri- gibi polis usulleri dairesinde tındaki tatbikatı gösterebilirim. Kamutay pazartesi günü top-
komiteleri toplanacaktır. 1 nü mu ne hastanesinin teferrüa-

0 

len bu izahattan sonra Türki · takibeder. Gene misal olarak polisin hiç la nacaktır . 
....................................................................................................... liilSil ... 1831!llDl .... llm!!ımı:Em 

•4-*-*-"" .... _ .. __ m_._ .......... _ .. _ ...... _. - ·-· .............. şünmeğe başladı: ve zalim bir deniz ifriti kesi- dece sağ kolu değil, kafa, 

F t A I • Mariya, dernek ki nihayet leceğini hiç ummuyordu. On- kahramanlık, can arkadaşı idi. 1 r 1 n a 1 Rüzgar Ahmedi ve onun genç, da böyle kanlı, vahşi bir ru· Ali, dünyada hiç bir zaman 
kendisi kadar güzel karısını hun bulunmasını havsalasına en büyük tehlike ve felaketlere 

crs-:za BUyUk Korsan Romana ------ J 

-121- Yazan: M. A_qhan, Faik Şemseddin 

- Sen bilirsin Fırtınam!.. 
Sağ ol ve beni unutmada ne
reye gidersen git. Fakat çabuk 
dön!. Çünkü benim her şeyim 
sensin. Sen benim ışığımsın .. 
sana bir hal olsa, benim de 
gözlerime perde iner, dünyayı 
görmem .. 

Fırtına, karısını kucakladı. 
Bağnnda hararetle sıktı. 

- Zeliha • dedi - ruhum, 
sen de benim uğurum, güne
şimsin.. Benim bahtım, seni 
düşünmekle açılır. Ne vakit, 
senin adına bir harbe girdimse 
mutlaka kazandım.. Korkma, 

daha çok yıllar yaşamağa ça
lışacağım. Artık kararlaştırdık 
değil mi; yarın sabah sefere 
çıkıyorum .. 

- Git Alil.. Sağlıkla, güle 
güle git ve öyle gell 

- lnşaallah Zeliha!. 
Fırtın, duyduğu sevinci ka· 

rısından gizliyor ve gayet ta· 
bii görünmeğe çalışıyordu .. 

- Şu halde ben, çocukla· 
rın yanına kadar gideyim .. 
Babana şimdilik bir şey açma!. 
Ben gittikten sonra söylersin. 

- Peki Alil 
Fırtına, evden çıkınca dü-

öldürüp savuşmuştu. sığdıramıyordu.. bile gözünü kırpmamış, değme 
- Fakat ·diye mırıldandı- Ne idi, ne istiyordu bu yeğitlerin kendi mertebesine 

gemiyi soymağı hatırına bil~ kadın? çıkamıyacakları kahraman bir 
getirmemiş. Sadece güllelerı Ali, çok az içki kullanırdı. Türk delikanlısı idi. 
işle

0

tmiş .. Son zamanlarda, bu Fakat bu akşam, sarhoş olmak Rüzgar Ahmed, ömründe 
şekilde dört beş gemi batırıl- ihtiyacını duyuyordu.. Zavallı bir defa olsun baş eğmemişti. 
dı. Anlaşılan, bütün vak'aların Rüzgar Ahmed!.. Ölümün ona Yalana, onun kadar müdhiş 
kahramanı, bizim Mariyal. Fa- ve dilber karısına yaklaştığı bir düşman tasavvur edile-
kat ona ne oluyor? kudurmuş, dakikada, mutlaka yüzü kızar- mezdi. Muhitinde yalan namına 
delirmiş mi yoksa?. mış olmalı idi, yaşanacak ve ne varsa, hemen ona çulla-
Nasıl oluyor da her gemiye sevişecek çağlarda gelen her nırdı .. 
saldırıyor? ölüm, yaptığından utanmak Bir gün, gemide, tayfanın 

Ali, bir an için, Mariy;\yt gerekti... biri Rüzgar Ahmede karşı ya-
görür gibi oldu. O dakika, Ali yumruklarını sıktı ve lan söylemişti. 
dudak dudağa verip te ken- dişlerini gıcırdattı: Fırtına Ali, bir gürültü işi-
dilerinden geçtikleri dakika - Yanında bırakmıyacağım terek koşunca, Rüzgar Ahme· 
hatırına geldi. Mariyal. Bu defa, seni kendi din bu tayfayı gırtlağından 

O canlı heykeller kadar gü- hançerimle geberteceğim. yakalayıp ayaklarını yerden 
zel olan kızın, böyle korkunç Rüz~ar Ahmed, Alinin, sa· kestiğini ve bir hamlede de-

nize fırlattığını görmüştü. 

- Ahmed, ne yapıyorsun? 
Diye bağırmıştı. Ahmed sa

dece; 

- Yalancı bir herif ·demişti
yalan söylüyor) 

Ve bunu müte:ıkıb, bir ip 
atarak tayfayı denizden çıkar· 
mış. Karşısına alıp; 

- Görüyorsun ya, seni ho· 
roz boğar gibi boğarımt -de
mişti· yalan yok!. 

Gene bir gün Cezair ocal·· 
larında, bazı gemiciler, Rüz
gar Ahmedle saldırma saldır
maya gelmişlerdi. Ahmed, ya
payalınızdı. Fırtına Ali, hadi
seyi başkalarından dinlemişti: 

Ahmed, tek başına yedi 
kişiyi kırmış, geçirmiş, burnu 

bile kanamadan çıkıp gelmişti. 
- Sonu var -
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.>ayfa 6 ---------------------~~"" ANAOOLU -.... -...------111111------------ 1814/937 .. 
Uçok güzel oynadı Mülhakat mektubları Büyük şairimizin 

fak at yenildi ardınca 
....- Başı 1 nci sahifede - arda t•m 

faruk lA gözleri çelecek ka- ekı•m faalı'yetı• 
dar zevkli bir oyun çıkardı. 

Dünkü oyunu hulasa etmek 

ic.ıb ederse lzmir takımı her Son yağmurlar, tütün müstah · 
jki devrede daha miiessir hü· 
cumlar yaptığı halde kısmen sılını düşündürüyor 
kalecinin, kısmen hakemin ha-
talı oluşu ve şanssızlığı yü· Akhisar, 16 ( Hususi ) -
ıünden mağlub vaziy te düş· Tütün dikme mevsiminin de-
müştür. vam ettiği şu günlerde bura· 

Takımlar: da hummalı bir faaliyd baş-
Üçok tak ı mı : Nejad, z. Ali, ~adı. Hazırlıklar sona erdiğin· 

Ziya, Adil, Enver, Şükrü , Sa- den fidanlıklarda, kırda ve 
· S ·d 11 B · N k tarlalarda çok canlı bir hare-1m, aı , yas, asrı , aım .. 

Oyun İstanbul takımının vu- ket göze çarpıyor. 
ruşile başladı . Müdafaada ke- Henüz hazırlık devresinde 
silen top sağdan Güneş kale· iken, Akhisarın önümüzdeki 
sinin yakinlerin e kadar geldi. ist ihsal rekoltesinin geçen se-
Üçok muhacimleri bu vaziyeti neki yekunu aşacağı ve 8 mil-
hüsnü istimal edemediler. Dör- yona yaklaşacağı tahmin olun· 
düncü dakikada lstanbul ta- makta idi. Son günlere kadar 
k1mı ilk müessir, fakat neti- yaşayan bu tahmin, bu haf· 
cesiz akınını yaptı. Dokuzuncu taki hava değişikliği karşısın-
dakikada Üçok lehine korner da değişti. Zürra arasında ko-
oldu. Saim topu iyi bir vu- nuşuluyor: 
ruşla kalenin tam ortasına yol· - Yağmur tarlalara iyi ... 
ladı, Güneş kalecisi harikulade Lakin fidanlara zarar yaptı. 
bir sıçrayışla ve yumrukla teh· - Benimkiler çürümeğe 
likenin önüne geçti. Üçok ta· yüztuttu. Rutubeti azaltmak 

-
Akhisar iş Bankası müdürü 

Bag Enver Bakırcı 
yılki fiat olgunluğu ekiciyi 
iş sahasında cesurane hareke· 
te sevketti. Geçen sene beş 
diken bu sene onbeş dikmek 
için tereddüd etmedi. 

Diğer taraftan da koopera· 
tifler ilk tahminlere dayana
rak zürraa para verdiler. Ban· 
kalar ilk görüşlere göre ikra-

kımı tam hakimiyet tesis etti için ne yapmalı bilmem? .. 
ve 2 dakika sonra bir korner - Benim fidanlığı sorma.. ııc 

zat hazırlığı yaptılar. 

d h k d b d d Elli kapanca fidan arayorum. · * * a a azan ı, un an a ne· ikinci bir yağmur yağmıya-
tice alınamadı. 14 üncü daki- - Fakat fidan buhranını cak olursa Akhisarın muham 

kada Said müsaid vaziyette bir unutuyor musun? men tütün rek oltcsindeki dü-
şüt çekti, top kalenin sol ta- Filhakika şehrimizde bir fi- şüklüğü, bunca masraflara 
rafından avut oldu. 13 üncü dan buhranı belirmiştir. Başka rağmen iyi karşılamağa mec· 
dakikadan 18 inci dakikasına mıntakalardan tedarikine de buruz. Şimdi bütün ümidler 
kadar top Güneş takımının imkan yok. Çünkü Akhisar bankalara ve fiata bağlan-
kalesi önünde oynanıyor ve toprakları, ancak bu muhitte mışlır. 
ÜçokJtJJar iki korner daha ka- yetişen fidanlarla iyi tütün İş ve tütüncüler bankaları-

F k yapar. Bu hal, zürraı endişeye nın Akhisar tütün istisalatı 
zanıyor. a at istifade yok... üzerindeki mühim rollerini 
24 üncü dakikada Said ikinci sevketmiye başladı. Bugi\n gene 
d f gök yüzünde bulutlar C7ezini· ehemmiyetle kaydetmeden 

e a olarak topu avuta atmakla 0 geçmemek lazımdır. 
b. l d h k d yor. Şimdiki halde bile, fidan 
ır go a a açır ı. Geçr.n yıl, iş, ziraat ve 
34 üncü dakikaya kadar fıkdanı karşısında, ekim saha· ve tütüncüler bankaları tara-

t G.. f h d sının azalacagv ı anlaşılmıştır. op uneş nısı sa asın an fından yapılan ikrazat bir mil. 
ayrılmıyor. 34 ve 35 inci da- Hazırlıklar zürraı yığın yı· yon liraya yaklaşmış olduğu 
kikalarda Güneş kalecisi iki ğın masrafa soktu. Geçen halde bu seneki ödünç verme 
muhakkak gol daha kurtarı- - ve transferleme hazırlıkları 

sın da büyük bir tesiri oldu· 
yor. 37 inci dakikada da İs- bu rakamları aşacak bir ka-

ğu, bugün bir kere daha 
tanbul muhacimleri boş kale· barıklık arzed·yor 

sabit oluyor. Nitekim 32 inci 1 
• 

ye topu atamıyorlar. 2 dakika f ş bankasının bu yıl oynıya· 
dakikada Saide favul yapılı· 

sonra Rebiinin güzel bir şütü cağı rolün ehemmiyeti şimdi-
avut oluyor .. Bu dakikadan yor ve penaltıdan gene Saidin den anlaşılıyor. Bankanın bu· 

ayağı ile tek sayısını kazanan 
sonra misafir takım çok seri Üçoklular 38 inci ve 42 inci raya yeni gelen genç müdürü 
akınlarla Üçok kalesini çem· Bay Enver Bakırcı, bilgili bir 
ber altına alıyor ve iki gol dakikalarda Güneşten iki gol bankacı görüşü ile hareket 
çıkarıyor. Bu ikinci golde Ali- daha yfiyorlar. Oyun da bu etmekle derin bir sempati ya· 

1 suretle stanbul takımının 4-1 ratmıştır. 
ye yapı an aşikar bir favulü, galibı·yetile netı"celenı'yor. 

d Tütüncüler Bankas111ın bu-tıe ense hakem görmek iste· Bu gollerden u··çu··ncu·· olan h 1 St!ne yapacağı i racat da bir 
miyar ve devre 2·0 zmir ta· sayıda da ofsayd vardı. Yan milyon liraya yaklaşacaktır. 
ktmınm mağliibiyetile nihaye· hakem Kadri, müteaddid de- Akhisarın öz be öz malı olan 
te eriyor. ı' falar ihtar ettiği halde .hakem bu yararlı müessesenin yıldan 

ikinci devre oyunu başlar görmemezlikten geldi. Jlk da- yıla inkişafını görmekle tütün-
başlamaz Saim Güneş kalesi kikalarda kendisini bitaraf cülüğün istikbali hakkındaki 
önünde iyi bir fırsat hazırlıyor hakem olarak gösteren Bay müsaid tahminlerimizin vücud 
fakat llyas topu kaçırıyor. 6 fbrahim, maalesef İzmire iki bulmağa başladığını anlayoruz. 

.....,. Başı 3 inci sayfada -
Diye yazdığı manzumeyi 

okudum. 
- Aman Nalbantoğlu bun

ları, şu not defterime lütfen 
yazar mısınız? 

- Pekala yazayım. Baş 
üstüne .. 

Yazıldı. Bubli tesadüfen er· 
tesi günü Bandırma yolile 
lstanbula hareket etmiş. lstan· 
bula salimen varınca: "Gen· 
yo"da Abdülhak Hamide ras· 
gelmesin mi? 

- Bu ne vefasızlık azizim 
unutulduk mu? 

Diye Bubliye sitem etmeğe 
başlaım~ . O hemen cebindeki 
not defterini çıkarmış "Sahra,, 
nın parçasını okumağa başla
mış. Nalbant oğlu Avrupa<lan 
dönünce bir mübahesede ba
na bunları okudu, not ettir· 
dim. Biz daima sizinle bera· 
beriz deyince "Sahraya,, karşı: 

- ihtiyar bir takım evladı 
efkar 

Diye mühimseınemiş. Bubli 
atılmış: 

- Şaraba benzerler dur
dukça kıymetleri artar. 

Karşılığını verince gülüş· 
miişler. 

Bay "Veysel,, in odasında 
bir taraftan fotograf tel5.şını 
gidermeğe, diğe r taraftan da 
bu hatualardan bahsctmeğe 
başladım. 

- Evet Hıfaı bey evet 
Bulbi de öldü. 

- Siz sağ olunuz üstadım. 
- Sağlık, ipi ihtiyarladım. 

Uyku yok, durak yok. 
Dedi ve ilave etti: 

Iler kim rnr İ t-ıc lıııg: ın l'İlınııcb 

Sahuı olcwnk yııkııı ; a uanıl .ı 
Zonııelm c ki lııı gör. lüğiiıı lıcyt'l 

Bir a ra kadar ide ikame t 

insanlar fani, iyilikleri baki, 
iyiliği seviyorum. 

- Yolunuzdan gidiyorum. 
Beliğinin: 

"Yazılnıı~ alımın ııcyi se nasibin 
reeldi nakahil 

Hüner hu defteri anınli ömrü 
lıo~ça <lürınl'ktir. 

:\liieyyeuir hu ilum ln rzddc 

mührii hikmetle 
Cihana gelıneclen ınaksaıl bu tal· 

l1ikalı ı;örıııektir ... " 

Demesi kaza ve kaderi 
tasvir ediyor. Değil mi? 

- Şüphesiz karanlığa si
lah sıkıyor. 

- Evet kadere inanlardan 
lzmirli Ahmed dedenin: 
l\Jatemii •urü felek arife eeyyan· 

dır bil 
Dt•rı, sabır dıli olan k:iruile d cr-

manılır bil 
Küsme ll\kdire hırnk ~ebeyi her 

hal geçer 
Rcucıı gam z~vkii sefa vımlı pa· 

ıncı dakikada fstanbul forları gole malolmuş ve takımın Ziraat Bankası ise, bil-
ofsayd vaziyetten· ilerliyor. Ha- maneviyatını bcrbad etmiştir. hassa koopratifler kanalı ile Demesi de aynı 
kemi. b ·k· · h t d D ·· - ··ı b ,.. ı · "f · manayı takrarlıyor 

yauwr bil 

meal ve 
değil mi n u ı ıncı · a ası a az ün yırmi iki oyuncunun tutuncu e, a6cı ara .ve çı tçı· 

k 1 •• üstadım? asın Uçoka bir gole mal en iyisi z. Ali idi. Sol mü- lere azami yardımı yapmakta 
1 k ·· ·k t k - Telakki farkları vardır. o ma • mere 1 en op uza • dafi Ziyanın, hiçbir vakit bu ve mütemadiyen para vermek-

1 t 1 t d. Muhavere (ve onu görme) 
aş ırı ıyor. )'eri dolduramıyacağı görü]u·· · e ır. d b. bura a ıtti. F otografçı iki 

8 inci dakikada Namık iyi yordu. Şükrü, Enver, Namık, Tütünden iyi anlıyan bitaraf poz aldım, diyordu. 
\ aziyette iken topla beraber Basri de bozuk oynadılar~ Sa- zevatın ifadelerine göre, önü- - iyi çıkarsa ağrandisman 
avuta çıkıyor. 14 üncü daki· id iyi, Saim, İlyas tcı keza, rnüzdeki mahsulün başka yıl- yapabilirsiniz .. 
kada Namık, esasen sı rtı sıra iyice ic:lilcr.. Ancak İzmir ta- lardan daha nefis olacağı an- Diye salahiyet verdi ve: 
kaçan fırsatlara bir tanesini kımıııda hala V'! hala topu iaşılıyor ki zürraı da teselli eden - Otele gitmek istiyorum, 

nokta budur. Yani: "Nefis daha ilave ediyor. 3 dakika ayakta tutmak, görmeden vu· diye arzu ve izhar eyledi. B. 
S . . . . tt k k h mahsul iyi fiat. .. ,, V 1· d ld sonra nım ıyı vazıyc en sı ı ruş yapma atasının mevcu· eyse ın yanın an ayrı ı. 

bir şüt çekiyor lstanbul kale· diyeti bir daha görüldü. "' .. • * 
cisi harikulade bir müdahale Güneş bugün Doğansporla Bay Ubeydullah ile müla-
ile gole mani oluyor. 20 daki- karşılaşncaktır. katı hakkında işittiklerime 
kaya kadar biribiri üzerine Ankarada: gelince; 
mütcaddid fırsatlar ele geçi· Ankara, 17 (1 Iususi) - Bu- Hamıd otomobil ile Übey· 
yor, fakat istifade; edilemiyor. gün Beşiktaş takımı, istan- dullahırı evinin önüne gidiyor. 
Bu dakikada sağhaf Adil buJda 4.1 yendiği Ankaragücü Übeydullah pencereden bakı-
orta muhacim mevkiine, lıyas takımile oynamış ve birinci yor görüşüyorlarmış. Zira Übe-
ta sağ hafa geçiyor 25 inci devrede attığı bir golle oyunu Molin Adrians marka çayır yit aşağıya inemiyor. Hamid 
dakikada Adilin kuvvetli bir kazanmıştır. Oyun, zevkli ve makineleri 50 liraya, çok sağ- yukarıya çıkamıyormuş, pence· 
şütünü Güneş kalecisi kurta- heyecanlı geçmiş, heriki taraf lam, garantili, yedekleri çok reden görüşme! 

1Emliik ~Eytam Bankasından: 
C. No. Yeri Na.su Nevi Depozitosu 

Eski Yeni Lira 
1 Gaziler mah. Kemer so'.ak 37-4.5 15,45 -1 ev ve mağaza 200 
3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı :1 ' 13 46 dükkan 40 
4 Küçük tuhafiyeciler ,, ada ı 3 45 dükkan 100 
5 ikinci süleymaniye mah.Hakkı bey S. 46 taj ev 125 
7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı ada 13 Bila No. dükkan 50 
9 ikinci süleymaniye Ruhibaba S. 2,4 3,5 taj 1,3,5 ev 150 

11 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 taj 44 mağa~ 60 
16 Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak taj 6 ev 100 

ada 1553 parsel 17 
17 Memduhiye mah. Kireçlkaya sokak 

ada 1551 parsel 18 
18 Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak

ada 1553 parsel 19 

taj 8 ev 

taj 10 ev 

20 Hasanhoca malı. Küçiik tuhafiyecıler taj. 20 dükkan 
çarşısı ada 987 parsel 29 

24 ikinci süleymaniye M. Kamilpaşa 
sokak ada 155 parsel 5 

taj 138 ev 

25 İkinci sultaniye M. Nezaket sokak taj 4/2,2,2/ 1 ev 
36 Büyük tuhafiyeciler ada 985 parsel 4 taj 21 dükkan 
39 Reşadiye Malı . tramvay ca<ldesi 987 ev 
40 Üçiincii karataş Halil Rifatpaşa cad. 233,235 ev 
41 İkinci süleymaııiye Hüseyin efendi S. 12 ev 
47 Ba lık pazarı Mahmudiye caddesi 105 mağaza 

ada 8 
48 Ba lık pazarı Mahmudiye caddesi 

ada 986 parsel 1 O ..... ı 
49 Balık pazarı Mahmudiye caddesi 58 

ada 986 parsel 11 

67 dükkan 

dükkan 

ıoo 

100 

50 

40 

200 
125 

1100 
320 
60 

250 

175 

200 

50 Hamidiye Mah. Tire kapısı sokak 40,42 ev 175 
51 Eşref paşa caddesinde Neza- Taj 2 723,725 ev ve dükkan 400 

ket sokak. ada 21 parsel 7 727,729,731 
52 Eşrefpaşa caddesinde Nezaket S. Taj 4 

ada 21 parsel 8 
53 Mahmudiye mahallesi 61 
63 Ahmet ağa Mah. Yemiş 25,24-23,24 

çarşısı ada 223 parsel 5 
72/ l Kestelli mah. Başdurak sokak Taj 10 

ada 192 parsel 31 
79 Mahmudiye mahallesi 51 
82 ,, ,, eski balık pazarı 
85 Akdeniz M. büyük tuhafiyeciler 4,4/1 es. 

çarşısı ada 982 parsel 2 
86 Ahmet ağa Mah. Yemiş çarşısı 5 

ada 233 parsel 2 
3 

89 Kadir~e Mah. Aşureci sokak 
92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı 

Mevlüt S. 

5 
140 

95 Has:rnhoca M. Bliyük tuhafiyeciler 111 
çarşısı ada 980 parsel 11 

96 Reşadiye tramvay caddesi 985 
102 AKdeniz M. Bliyük tuhafiyeciler 22,22/1 

çarşısı ada 983 parsel 9 
103 Akdeniz M. BGyük tuhafiyeciler 106, 106/ 1 

çarşısı ada 980 parsel 14 
108 Fevzipaşa M. Hastane sokak 

ada 178 parsel 41 
159 Şeyh Malı. Osman zade sokak 
178 Buca Yağhane sokak 
183 Akdeniz M. ikinci kordon 

ada 976 parsel 7 

taj 174 

7-2,7-4 
44,44·2 
72·1 72 

ev 

dükkan 
mağaza 

ev 

mağaza 

il 

il 

" 
ev 
ev 

mağaza 

ev 
mağ~za 

,, 

ev 

depo 
ev 
depo 

375 

40 
300 

300 

60 
250 
900 

400 

30 
100 

600 

900 
125 

250 

375 

400 
250 

1.800 

186 Buca halk sokak 98 21 ev 500 
188 Esnaf şeyh M. Şamlı sokak 58,60 ev ve dük- 700 

ada 186 parsel 17 kan. 
192 Akdeniz M. Türk kam sokak 102 kargir ma- 250 

ada 980 parsel 16 ğaza. 
205 Mesudiye M. Mukaddes mezar sokak 40, 42 ev 150 
215 Urla Kızılbahçe Dumangölü çekeli çukuru tarla ve bağ 1000 
223 Fatih Ma. Mahmutağa ve Değir- 75,77 ev ve dük· 450 

mendağı es. 85,87 kan. 
224 Mesudiye M. intikam sokak 5 5 ev 

6 Karşıyaka Alaybcy Hayal sokak taj 6 ev 
ada 8 parsel 7 

12 Karşıyaka Alaybey han, Günaydın S. 20,20-A ev 
ada 188 parsel 5 

73 Karşıyaka Alaybey han sokak 23,23/1 ev 
ada 188 parsel 5 

75 Karşıyaka Alaybey ada 31 parsel 117 ev 
77 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 25 21 ev 

ada 100 parsel 25 
105 Karşıyaka Turan· sokak 6 ev 
111 Karşıyaka bostanlı icadiye sokak 228 240 ev 

800 
250 

250 

350 

600 
375 

400 
950 

114 Kar.şıyaka Alaybey Naldöken 57/ 1 55 ev ve dük-350 
tramvay C. ada 30 parsel 13 

152 Karşıyaka Alaybey mirat sokak 48 23 
kan. 
ev 

ada 17 parsel 8 
181 Karşıyaka Alaybey Selamet sokak taj 22 ev 

ada 20 parsel 57 
211 Karşıyaka Bahariye M. mektep 

sokak ada 168 parsel 13 
6 8 ev 

219 Karşıyaka Bahariye M. Hacı Selim 20 20 ev 
sokak ada 170 parsel 37 

450 

100 

350 

200 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle sa· 
tışları 21 /4/937 Çarşamba günü saat onda yapılmak üzere 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkiirde hizalarında yazılı depozito 
akçesini veznemize yatırarak artırmeya girmelerı ilan olunur. 

8 18 (1038) 

FOTO OR 
nyor. Üçok takımı güzel oy- bazı fırsatlar kaçırmakla be- orak biçınc teı ti batı da takı- Keşke böyle görüşselerdc 
nuyor ve herkes vaziyeti kur- raber, müdafaalarının muka- IabilH-. yaşasaydı. Refik Lütfi Or 
taracağını ümid ediyor. fakat vcmetile karşılıklı olarak gol lbrahim KUlahdaş Saygılarımı sunarım azizim. Zevkinizi okşayacak poz Temiz iıçilik 
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~ ___ız.._m_,_·r_Kı_om...._ut_a_nı.-'ğ=-'-i .... la_n_ıa_r_ı ___ Akseki Ticaret Bcınka•ının 31 kanunuevel 936 tqrihindeki m"ll 
~-Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: • • • b l J. 

J - 374 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye pa~ıyetını gösterir i ançoq;ur 
konmuştur. j\ktif . p İf 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup ilk teminat parası BS . 
2437 lira 50 kuruştur. - 0 

- -f 
i --"" 2-~ 

1 

1 l 

3 - ihalesi 21/Mayıs/937 cuma günü saat 15 de Ankara 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

i - Şartnamesini almak istiyenler 165 kuruş mukabilinde 

- - - .. - .. . 

-
... - ---

~ ·- ''" 
Lira K. 

~8 63J 97 SER~AYE: . --

j e; 
Z 1 ~E t ·r· & • ~~: i J Jti iZ 

-;: . '00 poq ·--

M. M. V. sahn alma komisyonundan alabilirler. Mu· 
habere ile şartname gönderilmez. 

KASAc 
.Banlcanot 
Ufaklı~ 

68 442 
191 97 llıtigat akçesi; AleJaqe nizami !htiyaf ak~esi 29 P6~ 

~ - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beruber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa· 
tından en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 

Bankalar: Emte amade bulunan tehir dahili 

Muhabir len 

458 Muhabirler; 

694 Sair muhtelif alacaklılan 

6 500 Emtia işleri 

l 662 40 

185 l31 sı 

180 51 
..._ _ komisyonuna vermeleri, 3 18 2 18 966 

Esham ve tahvildt cüzdanı: Ergani ve Sı· 
vas tahvilleri 

lştiral:.lar: Cumhuriyet Merkez Bankası 3 500 Muvakkat hesaplar 27 030 94 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1010 
l - Ş"rtnamesinde bazı tadilat yapılmak ilz~re münakasa· 

dan kaldırılan Seferihisar elektrik tesisatı açık eksilt
me ile tekrar münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 19/Nisan/937 pazartesi günü saat 11 de Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yupılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu bedeli 1839 lira 47 kuruş olup 
ilk teminat parası 137 lira 97 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
en geç bir saat evci komisyona vermcl_eri. 3 8 13 18 

lzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon kıtatı hayvanatı için 450000 kilo 

arpa ve yotaf 27/4/937 salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla Ankara levazım amirliği satınalma komisyo· 
nunca satın alınacaktır. 

2 - Arpanın tutan 18000 lira olup muvakkat teminatı 
1.350 liradır. Yulafın tutarı 20250 lira olup muvakkat 
teminatı 1518 lira 75 kuruştur. 

3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği ~atına!ma komis· 
yonunda parasız görülür. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtları olmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 2 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evel Ankara levazım satınalma komisyonuna 

hisse senedat: 
Ticari senedat cü+danıı 

Demirbaş eşga: 

Gayri menkul emval: 

Avanslar: Emtia üzerine avanslar 

Borclu lıesabıcarUer: 

Sair muhtelif borçlular: 

Muvakkat hesaplar 100 986 18 
Hissedaran: ikinci ihraçtan 250 000 

Kefaletten dolagı borçlular: 

ftlazım hesaplar: 

Tahsile mevdu senedat cü~danı 
,, ,, ,, muhabirleri 

Tesis masrafı: 

13 319 25 
4 701 70 -----

159 233 

14 067 

53 709 

64 364 

18 576 

350 986 

127 339 

18 020 

'298 
886 382 

09 Hisse senedatından tahsilat 

57 
ikinci ihraçtan 157 920 

84jKefaletten dolayı alacaklılar: 

581Nazım hesaplar: 

68 Tahsil olunacak ıenedat 'Tludileri 

18 Devrei sabıka temettüleri: 

Talep edilıniyen temettülerr 

46 
Safi kar: 

95 

I• 

5C 
75 

Umum muhasebe Direktörü idare Meclisi Başkanı Murakip Murakip 
Saltihattin Altınörs H. Serter H. Ali k.. SerbtJs 

127 339 46 

18 020 9.S 

4 931 71 

20 234 72 

886 382 15 

Akseki Ticaret bankasının 311121936 tarihli karuzarar hesabıdır 
Zimmet· Matlub 

izahat 1 Lira K. izahat 1 Liıa K. 
vermeleri. 11 15 18 23 1118 

------------------------- Verilen faizler 21 89; n 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı için 

bez ile 9600 metre elbise torbalığı bez 26 Nisan 937 
pazartesi günü saat 15 te fstanbul Tophane satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 19516 lira olup ilk 
teminatı 1463 lira 70 kuruştur. 

3 - Yatak kılıflığı ayrı ve elbise torbalığı ayrı olarak ihale 
edilecektir. 

Şartname ve nümunesi Tophane satın alma ko· 
misyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel Tophane satın alma komis· 

Verilen komisyonlar 

Masarifi umumiye 

Maaşat 

Kırtasiye ve matbua 

AL ..>ne ve ilanat 

Posta ve telgraf 

Muhtelif vergiler ve harçlar 

Emtia ve sigorta masrafları 

Muhtelif masraflar 

---~-_.;;...yo_n_u_n_a_ve_r_m_e_le_r_i. __ 9 __ 1_4 __ 1_'1 __ 2_4 ____ 1_10_4_ Safi kar 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

20 234 72 

--

1 - Menemen garnizon kıt'atı ihtiyacı için 120 ton Un ka· 
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Evsaf ve şeraiti Menemen sat. al. komisyonunda gö· 
rülebilir. 

3 - ihalesi 4 Mayıs 937 salı günü saat 11 de Menemen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Tahmin edilen bedeli 14100 lira olup muvakkat te· 
minat parası 1058 liradır. 

5 - Eksiltmeye., gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol
m aları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatinden en geç bir saat evvel Menemen satan alma 
komisyonuna vermeleri. 18 22 27 2 121~ 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 tane 

kar gözlüğü kapalı zarfla alınacaktıkr. 
2 - Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko-
misyonuna müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 3375 liradır. 
4 - ihalesi 3 /6/. 937 perşembe günü saat 15 tedir., 
5 - Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol· 

malan şart olmakla beraber 2490 sayılı lcanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-
sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel Ankara M. M. V. 
satın alma .komisyonuna vermeleri. 

18 30 15 1 1192 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi ,460 kuru~ olan 10000 çift 

erat kundurası kapalı zarfla alınacakbr. 
2 - Şartnamesini 230 almak ve örneklerini görmek isti

yenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma komis· 
yonuna müracaa· etmeleri. 

- · · lira • 

39 760 72 

4 f halesi 4 151 937 salı günü saat 11 dedir, 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şa~tnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklıf mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 18 23 28 2 1194 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 30,000 

ila 100,000 metre çamaşırlık bez kapalı zaıfla alı· 
nacaktır. 

2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1950 liradır. 
4 - ihalesi 4 151 937 salı günü saat 15 tcdir. 
5 - Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol· 

malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel Ankara M.M.V. satın 
alma komisyonuna verme1eri. 18 23 28 2 l 193 

lzmir Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Lira K. Yer Cinsi 
5 00 Emrezde 15 dönüm tarla 

İdarei Hususiye akaratından o]up yukarıda yeri ve cinsi yazılı 
akar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere temdiden on 
gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek isti-
yenlerin her gün Hususi heuplar müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 22/4/937 per· 
şembe günü saat 10 da depozito makbuılarile birlikte encÜ· 
meni vili •t• müracaat ilan olunur. 15-16-17-18 1165 

273 79 

104 90 

3 007 65 

998 S3 

6 887 63 

288 62 

Cumhuriyet Merkez Bankası hisse 
senedatı karı 

304 83 

- Gazi Bulvarmda~ 
lzmir 

Sağlık Evi 
Müessis ve müdürü 

Dr. Operatör Mitat Baran 
Yeniden inşa ve tesis edi· 

len bu hususi hastane her 
türlü asri techizatı fenniye 
ve konförü muhtevidir. Has
ta kabulüne başlamış olup 
gece ve gündüz daimi dok
toru bulunur. Müessise mü· 
racaat edecekleri her an ka· 
bul eder ve hastalar arzu 
ettikleri hckımler tarafından 
tedavi edilirler. 

_., Telefon. 4070 
.............. 1 ....... 

lzmir Sulh hukuk mahkeme· 

sindr.n: 
Davacı Buca Ziya paşa so· 

kağanda 7 No.Ju evde D1ra· 
malı Ahmet, Zelihıı ve Zehra 

tarafından İzmir Alsancak Şark 
halı şirketinde memur Tahsin 

oğlu Fazıl aleyhine açılan ala
cak davasının cari muhakeme

sinde; 

M. aleyh Fazıla tebliğ edil

mek üzere gönclerilcrr dave· 

tiye bili tebliğ iade edilmi 

1 . 

39 760 72 

Acele satdık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla müteharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satıhktır. 

Jzmirde Kestane pazarın· 
da 22 numarada makineci 
ve tornacı Raşid ustaya 
müracaat. 

ve ve ikametgahı meçhul kal
dığı mübaşir meşruhatından 
anlaşılan M. aleyhe ilanen ya· 
pılan tebligat üzerine de m. 

aleyh mahkemeye gelmemiş 
olduğundan hakkında gıyap 
kararı verilmiş olmakla mah· 
kemenin muallak bulunduğu 
28/4/9.37 tarihine rastlayan 
Çarıamba günü saat 14 de 
mahkemede hazır bulunması 
aksi halde mahkemeye kabul 
olunmayacağını mübeyyin işbu 
gıyap kararı ilinen tebliğ olu· 
nur. 
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ROY ALL NERLANDAIS = Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 

KUMPANYASI := (Verem ve saire) S: 
"SATURNUS,, vapuru 10 _ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı -~== 

Nisanda limanımıza gelip AMS· = ev ve muayeoehanesincle sabah eaat 8 den akşam saat 6 ya 

TERQAM, ROTTERDAM ve J . l = koclar baı:;talarım kabul eder S: 
HAMBURG limanları için yük 1 ~ 1 ~mWJW!~:!&.Jl!!!~!i::::~ ,,. ·ı111111111111111111111111111111111111111111111ııııımllilllll Telefon: 4115 llllU!!I 
alacaktır. _ cı 

"TRİTON,, vapuru 18 ni· ..... ~ f!1 ,L\ li:. k--
sanda limanımıza gelip yükü- W ~ 'W'.;: 
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li· 
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LINEİN KUMPANYASl 
"GUNBORG,, vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve İSKAN
DİNAVIA limanları için yük 
alacaktır. 

--~ 
SERVİCE MARİTİME RO-

UMAIN 
11 ALBA JULİA,, vapuru 21 

nisanda gelip PİRE, MALTA 
ve MARSİLYA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEA VA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE-
NOV A ve MARSIL YA liman
lları için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
handaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

!)aha fazla tafsilat için İkin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 ..................... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"GRODNO" vapuru 8 ni· 

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT" vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON· 
ORA için yük alacaktır. 

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

"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta

lığı ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
11BELGİON,, vapuru 30 

Nisan yahut 1 Mayıs bekle· 
nilmekte ROTTERDAM, HAM
BURG ve ANVERS limanları 
için yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"ARYLENSEN,, vapuru 21 

nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs bcklenil
m ekte NEV-YORK limanı 

ıçin yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi

lemez. 
Birinci kordonda 11 UMDAL,, 

UMUMI DENiZ ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

eN«~ 
' 

Kuruf ~o 11 ıu a·· 

~ C. H. P. Manisa ilyönkurul 
başkanlığından: 

1 -15000 Lira muhammen k'!şifH Manisada bir Parti binası 
inşası vahit fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmışhr. 

2 - Eksitme Nisanın 21 inci çarşamba günü saat 17 de 
Halkevinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 1125 Liradır. 
5 - 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanacak kapah zarf· 

zarfların Nisanın yirmi birinci çarşamba günü saat 
16 ya kadar makbuz mukabilinde Manisa Vali ve 
Parti başkanına verilmesi lazımdır. 

6 - Evrakı keşfiyeyi ve sair evraka görmek ve bu hususta 
mütemmim malumat almak istiyenlerin Vilayet Nafıa 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

4 10 15 19 1007 

lstanbul jandarma satın alma komisyo. 
nandan: 

Cinsi J\.Iik tarı Tnhmin bedeli ilk teminat 
Kilo Lira Lira 

Kuııdııra köseleei 10000 16200 1215 
Kundura Yok et ası 8000 16.ıOO 1230 

32600 2445 
1 - Para~ vekiller heyeti kararile 937 hüdçesinden verilmek üzere 

cin~i miktan tahmin lıedeJi ve ilk teminatı yukanda yazılı ve evsafına 
uygun iki kalem kundura malzemesi 30-niean·937 cuma günü saat 15 de 
İstanbul Gcdikpaşa jandarma dikim evi binusındaki j. satın alma komi&• 
yonuncla kapalı zarf cksiltmesilc satın alınacaktır. 

2 - Şartnum~ her gün komio;yooda görüleLilir. Veya yüz altmıo 
üç kuru~ bedelle adı geçen koıniı1yondan aldmlalıilir. 

3 - İsteklilerin 2 190 sayılı kanunda yazılı cnak ile teklif mek
tublarım ve ilk teminat makbuzlanoı ek~iltnıc günü saat M de kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 2013·1139 J.ı 18 22 27 

il daimi encümeninden: 
(1000) lira muhammen bedelli 4 prizme, 4 aynalı gönye, 

itakeometre, 2 nivo, 5 kapzalı çelik şerit, 4 takeometre mira
sile takeometre tamiri 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları 
teminatlarile birlikte 3 /Mayıs/ 937 pazartesi günü saat 11 de 
İl daimi encümenine başvurmaları. 1210 

Istanbul Defterdarlığından: 
SOCIETE ROY ALE HONG- Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni lstlklal caddesinin en 

ROISE DANUBE MARJ· işlek ve şerefli bir yerinde köşe başında evvelce Galatasaray 
TiME O S L O mayısta beklenilmektedir ayni polis merkezi olarak kullanılan 277 numaralı kargir bina ile 

"SZEGED,, 19 nisanda bek· "BOSPHORUS" vapuru gün PiRE, ISKENDERlYE, Dl altındaki dükkanlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile 
lenilmektedir. BELGRAD, 19 nisanda beklenilmektedir. YEP ve NORVEÇ limanları 60000 altmış bin lira muhammen bedel üzerinden 3 151 931 
NOVlSAD, BUDAPEŞTE, ayni gün HAYFA, DIYEP, için yük kabul eder. pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satılacaktır. ls-
BRATISLAVA LINZ ve VI- ANVERS ve NORVEÇ in Vapurların isimleri gelme teklilerin 4500 liralık teminat mektuplarile teklifnamelerini sözü 
YANA limanları için yük alır. bütün limanları için yük ka- tarihleri ve navlun tarifeleri geçen günde saat 14 de kadar Defterdarlık binasında Milli 
DEN NORSKE MIDDEL· bul eder. bakında bir taahhüde girişi· Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına ver-

HAVSLINJE "SARDINIA,, vapuru 22 lemez. Telefon No. 2007 2008 meleri. 18 20 26 30 2096/ 1190 

•p •• • Şahap· Tesiri tabii,.efsiz bir müshildir. O kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, böb-
U f J en rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler. 


