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Küçük antant konseyi toplandı 

Belgradda modern ordu
lara dayanan bir politika
nın esasları kurulacak 

------------
Yugoslavya Başbakanı 8. Stoyadinoviç Yugoslav
ya-İtalya muahedesi hakkında izahat verdi 

akdettiği son uzlaşmalar mer
kezi Avrupada daha geniş bir 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Sulama planı 
Tatbikata bu ay içinde 

başlanacak 

Ankara, l (Husu~iJ - Bayın· 
ılırlık Vekaletince hazırlanan beş 

senelik sulama planının tatbikine 
bu ay içinde başlanacaktır. 

Plan muco:ibince tesbit olunan 
yeni teşkilat kadrosu, yül.:sek ira· 
deye iktiran etmiotir. 

Milanoda başlıyan 
müzakereler 

İstanbul, l (llusu~i) - Pariate 
çıkan Pöti Pariziyen gazetesi, he· 
nilz neticelenmemiş olmakla bera· 
ber, Milanoda hükumctimizle hal· 
ya arasında başlı yun müzakerelerin 
iyi bir saf hada muvaffakıyetle de· 
Yam etmekte olduğunu ya;ı:ıyor. 

Belgrad, 1 (Radyo) - Bay 
Antonesko ve Bay Krofta bu 
sabah Belgrada vasıl olmuş

lardır. Romanya ve Çekoslo
vakya Hariciye Bakanları kü
çük itilaf konseyine iştirak 
edeceklerdir. Bu iki Hariciye 
Bakam Yugoslayya ricalinden 
başka Küçük itilaf ve Balkan 
itilafı devletleri sefirleri tara
fından karşılanmıştır. 

İspanyada top düellosu 

Doktor Krofta gazetecilere: 
- Belgrada son yaptığım 

seyahatten sonra bn defa 
ziyaretim mühim neticeler 
verecektir. Küçük itilaf kon
sey,; yeni çıkan vaziyet iize· 
rinde kararlar verecektir. 

Yugoslavyanın Bulgaristan 
ve İtalya ile olan uzlaşmaları 

Yeni siyasi 
müsteşarlar 

B. R. Menemencioğlu 
Ankara, l !Hu~usi) - Mene· 

nıencioğlu Bay Numan Rifutla Bay 
F'aik, saylav seçilmişler \·e her ikisi 
siyasi müste~arlıklara tayin edil· 
tniolerdir. Bay Noınan Rifut, JJa. 
rieiye Vekaleti ı.aiyasi nıü&tefan ol. 
tnuştul'. 

~ Kara ve deniz kontrolu 

Bay Stoyadinoviç 
müzakerelerin mihveri ola-
caktır, demiştir. 

Vereme gazetesi: 
"Küçük itilafın yenı bir 

safha üzerinde verilecek ka
rarları yoktur. Maamafih va
ziyeti hazıranın miizakeresi 
pek tabiidir." 

Politika gazetesi: 
" Bay Krofta, küçük itilaf 

ile Avusturya-Macaristan ara
sında bir yakınlaşma lüzumuna 
kanidir. 

Küçük itilafın mevkii, son 
vaziyet üzerine çok kuvvetlen· 
miştir. Çünl:ü Yugoslavyanın 

Beynelmilel ticaret 
Avrupadan bir heyet geliyor 

Ankara, l (Husuci) - fju ay 
sonunda. me~hur ihrııcatc;ılardan bir 
heyet, haft:ı Lonılra he)ndınild 

ticaret odası reisi Ünsinger ile İn· 
giliz ve Alman müteha!!q,Jarilc hir· 
likte şehrimize gelecı·kler 'c lıt')" 
nelmilel ticaret in kolay laşlıı ı lıııa:;ı 
için lıük\ımctimizdcn bazı temen· 
nilerde hulunacnl.Jnrdır. 

pazartesiye başlıyor --Asilerin, Bilbaoya karşı yeniden 
taarruza geçtikleri bildiriliyor 

Madridden 
Cebellüttarık, 1 (Radyo) -

Son haberlere göre dün Bil
baoya karşı şiddetli bir taar· 
ruz başlamıştır. Asi kuvvetler 
Mondragon hattından ileriye 
yürümektedirler. Bask milliyet· 
pcrverlerinin elinde bulunan 
birkaç köy asilerin eline geç
miştir. Harp devam etmek
tedir. Bu taarruza harp sefi
nelcri de sahilden bombardı
man suretile iştirak etmiştir. 

bir görünüş 
::ıjansının Avilla muhabiri, asi
lerin Kalamahoda mevzii bir 
muvaffakıyet kazandıklarını 
bildirmiştir. 

Madrid, 1 (Radyo) - Mad
rid radyo birliğinin verdiği bir 
habere göre, Madrid cebhe
sinde şiddetli bir topçu düel-
losu hüküm sürmektet1ir. 

Roma, 1 (Radyo) - Fran
sadan son günlerde Madrid 
- Sonu 6 ıncı sahifede -
-------

Turgutlu halkının Asiler iki top, 16 mitral
yöz, 700 tüfek ve birçok esir 

Çelik ve demir fabrikası almışlardır. feda karlığı 

Başbakanımız Karabük- _Pa_'~-:-::~~~~rH•••• 
te bir söylev verecek Berne gidiyor 

_. ·--
G. İsmet İnönünün 

giliz sefiri cevab 
nutkuna, İn· 
verecektir 

Ankara, l (llıısu-i) - Çelik 
Ve demir fabrikasınııı temel atma 
törenine rhaset edecek olan Bue· 
hakanımız "temel Jııöuü. liirene ılu· 
''et edilen zevatla birlil..te 'ann 
(husün) akşam huradıın Kura.biikc 
lnütcveccihen hareket edeceklerdir. 

Haşvekilimizin, törende iraıl 
edecegi nutka, büyük ehemmiyet 
Yeriliyor. 

1. Hnşbakanımızın nutkuna, fngi• 
ız scf iri l'evab verecek.tir. 

h 1 tanbul, l (Hususi) - Kara· 
l Ü~ ~emir fabrikasını yapacak olan 
~gılız nıali heyetinden dört mü· 

~ıı:n §ahsiyet bugün buraya gelmiş· 
eerl 'Ve. derhal Ankaraya hareket 
Y eınıılerdir. 

d Ankara, l (A.A.) - Karabük· 
e deınir fabrikalanmn temel atma 

fi 

caktır. l\lt•ra süııde Baş\·ckil ismet 
1 nönfı, f k tısad \'ekili lln) Celal 
Bayar ,.e diğer' Vekillerden bir 
kısmı hazır bıılıınacuktır. 

Loııılra<la lıu falıriknlarırı ku· 
rulmaııı i~ini dt•rulıtc eden ııirketio 

ııahibi bulunan B. Brassert hcrabe· 
rinde bu şirketin Lonclra müdürü 
B. :\Jiles ve gene aynı şirketin Ya· 
şington miidürü H. lvea ve Türk 
Jngiliz Kontrnrı l.onclra ruüdürii 

B. Mak Kenzic olıluğu halde bu 
mera!'ime i~tirak i._in cuma günü 
Aııkarava mu\·nsalot edecektir. 

" 
Ankaradan davetlileri hamil 

olarak cuma akşamı saat 21 de iki 
tren hareket edecek ve cumartesi 
merasim yapıldıktan ıonra davetli· 
ter aynı trenle Ankaraya avdet 
ecleoeklerclir. 

Mısır kralı Faruk 
Parie, 1 (Radyo} - Mısır kralı 

Faruk, Beme gidecek ve orada bir· 
kaç gün oturduktan aonra Montrö· 

Ortamektep için 100 bin 
lira verdi 

Turgutlu, 31 (Anadolu) -
Şehrimizde ilkmektebi biti· 
renlerin adedi her gün çoğal-
maktadır. Temin edilen oto
raylarla Manisa Ortamekte-
bine devam eden talebe adedi 
130 dur. Vaziyetleri dolayısile 
devam edemiyen 482 Türk 
çocuğu vardır. 

Binnetice memlekette bir 
ortamektep tesısı zarureti 
doğmuştur. Müstesna fedakar
lıklarile tanınan şehrimiz halkı, 
diğer kazalarda eşine tesadüf 
edilemiyecek muazzam bir orta 
mektep tesisi için yüz bin lira 
teberru etmiştir. 

Yeni yapılacak binanın bu 
sene yetişememesi düşünülmüş 
ve bir bina kiralanması ve 
Jevazımı dersiye alınması için 
de mikdarı kafi para hazır
ları mıştır. 

Valimiz Doktor Bay Lütfi 
Kırdar da hazırlıklarla yakından 
alikadar olmaktadır. 

r 

Sulama 
Planının tatbikine bu ay 

içinde başlanacak 
, .......... w ... • .. w ..... : .. •.: .... : ..... w .... : .... : ... ,: ....... ~~-z-:.:---:.:-:-: ... -.•.;~ .. :.•-•.•., 

Ankara Halkevinde ~' 

Büyük Şefimizin Türk 
gençliğine ve·rdikleri 
çok değerli öğüdler 

Türk;gençliği, yüksek idealimize dur-
~: madan, yorulmadan yürüyecektir 

~
• Ankara, 1 (Hususi) - Hal· 
kevinde:ıtertip olunan (Uludağ) 
gecesınde Atatürk, şu sözleri 

'•' söylemişlerdir: 
!:\ "- Bir gün bu memleketi 
ı:ı sizin gibi anlamış bir genç
l;~ Uğe tevdi edeceğimden çok 
~:~ mesudum. Fakat, beraber ga
·:~ şadığımız müddetçe hedefi
:1 me yürümenizi hepinizden is
:i temek, meşru bir hakkımdır.,, A 
:i "Türk gençliği, gayeye, bi- -- ( ,f 
;f zim yüksek idealimize dur- ! 
:• madan, yorulmadan yürüye-

cektir. Biz de bugünü görmekle bahtiyar olacağız. " 
Büyük Şefin bu sözleri, büyük salonu dolduran gençlik 

tarafından çok sürekli alkışlarla karşılanmış ve (yaşa) sa
daları, dakikalarca salonda çınlamıştır. 

!t • 

. 
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Kamutayda hararetli müzakere/Pr 

Ereğli kömür şirketini 
de satın aldık --------------

Ereğli havzasında görülen inkişaf, istik-
bal için çok ümid vericidir 

Ankara, 31 (A..A.) - Bugün 
Bay Hilmi Uranın ha~kanlığmda: 

yapılan Kamutay toplantı ında si· 
yaııi müsteşarlıklara tayin edilen 
azadan münhal kalan encümen 
azalıkları seçimi yapılarak l\laliye 
encfımenine B. Atıf llayındır (Is· 
tanlıul), f ktısad encümenine B. ilı
nıhim Dihlav (Kocaeli), Büdçı• en· 
cümeuiue il. Raif Kara<leııi7. (Trıılı· 

zon), Arıubal eodirnenine B. J\lclı· 

med Ali Kurtoğlu (Siirt) ayrılmı~tır. 

Kayseri mebu lnğuna Sf'Çilco 
D. Faik. Baysalın mazbatası kabul 
edilmi~ ve mumaileyh yemin et
miştir. 

Bundan sonra Büyük l\leclisin 
93 7 yılı ik.in<'ikiinun ayı hesabları 

ile Bilyük 'Millet Meclisi ınüştemi· 
latınılaki e§ya hakkındaki mazbata· 
lar okunmuş ve hükumetle }:reğli 
kömür ~irketleri arasınıla lrn ~ir

k.ete aid tesiı.aatın satın alınmasmn 

Kamulag reis vekili 
iJag Hilmi 

oid mukavelenin tasdikine müted:ıir j 
konun layihası müzakere edilınışıir. , 

Uu sonuncu kanun layiha~ınıu 

Sonu 6ıncı sahi/ ede 

Bakalım ne olacak? 
•• • 

Uçok lstanbula vardı. Doğanspor ' 
da bugün Ankaradadır 

Dağansporlular Basmahane is!asgonunda -:-., 
Do~anspor takımı, dün sahalı Keza, Uçokspor takımımız dün 

Afyon treni ile Ankaraya mütevec· istanbula varmış buhmmnktadır. O 
rihen hareket etmİ§lir. Takım en da yarın l7enerle karşılnşac:ıktır. 
kuv\·etli kadrosunu muhafaza etmf'k· Bütün lafsilfitı Anadoluda okuya· 

caksmız. 
tedir. İlk maçını Gençler Birliği Sporcularımız lstanbulda 
ile yapılacaktır. Gençler llirliği, hararetle karşılandılar 
geçen hafta Fenerbahı;cye \'erdiği 

lstanbul, l (Hu u i) - 1zmirli oyunu ancak 2·1 l"ibi küçük bı'r 
tr sporculu lmgıin geldiler ve hara· 

farkla neticelendiren, kuV'Vetli bir retli tezahüratla karşılanarak Bris· 
takımdır. Ancak, oyun sistemi hi· tol oteline miaafir edildiler. 

raz eeruir. DoAansporun alacağı Sporcular muvaffak olacaklanndın 
a•titl mtnkla ~ektir. uda fklal7odar, 

.. 

• 
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ANADOLU -----------------.mi~--... - 2141931 

Madrid mlidaf aası 
irfan Hazal' 

Ara sıra yazılarını Q]rnduğunıu:ı ccnç bir f panyol muharririnin çok· 
ıanlıeri esj duyulma~ oldu. Geçen gün haber ıal<Iık. f ki bacağını bir· 
i1.en )fadrid cehbesinde kaybetmiı ve yirmi dört iaat ya9adıktan aonra 
#J&f&ta gözletjni kapamı~ .. 

Yüreğim &Jıladı, tn an; yüzünü &örmediği, 1eıini işitmediil, fak.ot 
yalnız eaeıJari vaıutasile tanışdığı muhurirleri daha çok aeviyor galiba! 
Tek bir kiıioin değil, kalemlerini atarak ııilAba unlan ve Madrid ceb· 
hesine kotau Rus, Fransız, Amerikan, hatıl antihitleriat Alman mubar· 
rirleriofn ölü reaimlerine bakıyoruz da &ol ve eağ çarpıımeı-ınıo daha 
bu ilk tleh~eti ooüncle hayretten donuyoruz, 

T~rihiu mezheL ıııulıarebeleriııi andıran bugünkü 1ıpanya l'i<lalinio 
de elbet nOfuılu peygıımlıerleri \'ardır. Bu peygamberler ölGlerin cehle· 
rinde yatıyor; ahifeleri kanlı, yapraklan dıığınık ve sigara yamkllarile 
dolu kituhların Üzt"riude, dikkat ederseniz ou peygamberlerin isimlerini 
okurtıunuz: Marko~, },enin, Stalin; kar~ı taraf ta İiie: l\lussolini, Hitler 
hatta Frauko ..• 

.Lııikhal kimin? Hangi peyg:ıwper grulrnnun't llu henüz meçhul... 
Yalnız §UDU kaydedelim ki, tuihte ııuıl kanlı bir Kartac:ı müdafii· 

n;ıı, rı:ıaıl kanlı lıir Çanakkale ve Sakarya nıiidafaa'ı varsa, bundan Ranra 

da o ialıifolere kanlı bir Madrid wüJafaa ı girmi,ıir. Madriddeki müıla· 
foayı, kiıabia kılıcın müşterek müdafaaı;ı olarak kaLul etmeliyiz. lliçbir 
cevinJe kiıab aJaınlarmııı biribirlerilc hu kadar göğü!l göğüse, hiribir· 
lerile bu kadar boğaz bo~aza geldi~i göriilıııeıniştir. Madrid harbi, hir 
~stem, bir akid~. ve fel ef i lıir tefekkür harbidir. 

Aferin :Arap oğluna! 
Kahirede "hırsızlık profesö-

.rü,, lakabını taşıyan bir adam 
vardır. Bugünlerde bilmeyiz 
kaçıncı mahkumiyetini bitirmiş 
ve zındandan çıkmıştır. 

Bu adamın asıl adı lbrahim 
Asfurdur! Bir müddet hırsızlık 
ile yaşayan profesör Asfur, 

r daha rahat bir iş olmak üzere 
bir gece mektebi açmış ve 
birçok serseri gençlere hırsız
lık dersleri vermeğe başla· 
mıştır! 

Son mahkumiyeti bu hırsız
lık dersleri yüzündendir. 

Otomobil kazaları 
Berlinde neşredilen bir ista

tistiğe göre, Almanyada her 
gün 23 kişi otomobil kazala
rında ölmekte ve 467 kişi de 
yaralanmaktadır. 

1935 Senesi 1 Teşrinieve
linden 1936 30 Eylulüne ka-

mur olan Bosilko Stoyanof 
ismindeki delikanlı, bundan 
altı sene evel bir ameliyat 
neticesinde kadınlıktan çıkmış 
ve erkek olmuştu. Bu kadar 
zamandanberi erkek olarak 
yaşayan bu ... delikanlıcık, şim· 
di erkeklikten de bıkmış ve 
kendisini gene kadın yapacak 
bir operatör aramağa başla
mıştır! 

Kendisini muayene eden fen 
adamları, meraka hacet olma
dığını söylemişlerdir. Çünkü 
bir zamanlar kendisini göster· 
miş olan sakal ve bıyıkları 
şimdi de dökülmeğe başlamış
tır. Şu halde bu garip mah
luk gönlünde erkeklik ihtiyacı 
duyunca erkek, kadınlık ihti
yacı da kadın olmak kabili
yetine malik demektir! 

Doğum 
dar geçen müddet içinde 263 Genç ve değerli şairlerimiz-
bin kişi kazaya uğramış ve den Hilal eczanesi müdürü 
bunların 8,SOO~kişisi ölmüştür. Bay Sürurinin bir kız çocuğu 

fngilterede aynı müddet dünyaya gelmiş ve Esen tes-
içinde kazalar yüzünden 6521 miye edilmiştir. Yavruya uzun 
kişi ölmüş ve 218,798 kişi de ömürler diler ve ebeveynini 

Şehir meclisi 
Dun Beledi. 
yede toplandı •• 

Şehir meclisi, dün öğleden 
sonra Nisan toplantı devresi· 
nin ilk içtimaını belediye reisi 
Bay doktor Behçet Uzun baş
kanlığında yapmıştır. Medis 
açılınca eski zabıt okunmuş, 
kabul edilmiş ve daimi encü· 
men tarafından hazırlanmış 
olan 937 senesi bütçesinin tet· 
kiki için bütçe encümenine 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
Müteakıben bazı evrak okun
muş, encümenlere havale edil· 
miştir. 

Haftaya Perşembe günü tek
rar toplanılmak üzere celseye 
son verilmiştir. ----
K. Müsteşarı 

Mekteblerde tetkik
ler yapıyor .. 

Şehrimizde bulunan Kültür 
Bakanlığı müsteşarı Bay Rıd· 
van Nafiz Edgüer, dün lzmir
deki liselerle orta okullardan 
bazılarında tetkikler yapmış
tır. Müsteşar, dün belediyede 
reis Bay doktor Behçet Uzu 
ziyaret etmiştir. 

Sebze ve meyva satış 
kooperatifi 

B. Nazım Amk gene 
seçildi 

İzmir ve civarı yaş meyva 
ve sebze satış kooperatifi he
yeti umumiye toplantısında 

yıllık mesai takdir edilmiş ve 
idare meclisi başkanlığına Bu
ca belediye reisi ve eski baş· 
kan Bay Nazım Anık tekrar 
seçilmiştir. 

Adanada kurs acıldı .. 
Seyhan mücadele istasyo· 

nunda pamuk hastalıkları üze
rinde yaptırılacak ınüca-dele 
tatbikatı için f zmir ziraat mt:· 
murlarından sekiz kişinin tat· 
bikata İştiraki Ziraat Vekale
tinden bildirilmişti. Merkez 
mücadele memuru Bay Cev-
det, Bergama ziraat memuru 
Bay Necib, Kuşadası ziraat 
memuru Bay Halil, Dikili zİ· 
raat memuru Bay Emin Han, 
Torbalı ziraat memuru Bay 
Hamid, Tire ziraat memuru yaralanmıştır. Bu hesaba göre tebrik ederiz. 

günde 18 kişi kazaya kurban ( 
gitmektedir. 
Dört sene sonra uyandı! 

Şikagonun en güzel bir kızı 
olan Patriçya Mak Goar 1932 
senesinde uykuya yatmış ve o 
zamandanberi uyanmamıştı. 

Bugün dotacak 
cocuklar .. . 

\ Bay Şükrü, Bayındır ziraat 
memuru Bay Nihad, Menemen 
ziraat memuru Bay Fuad ve 
Ödemiş ziraat memuru Bay 

Son gelen haberlere göre, 
bu güzel Amerikalı artık uy
kuya kanmış ve.. dört senelik 
kısa (!?) bir uykudan sonra 
uyanmıştır! 

Arslan ağıh 
Cihanın en maruf hayvanat 

bahçelerinden birisi hiç şüp
hesiz Laiypzigdeki büyük 
hayvanat bahçesidir. 

Almanlgazetelerine göre, bu 
bahçenin masarifatı bahçede 
doğan arslanların satış para
silc temin edilmektedir. 1877 
den bugüne kadar bu bahçe
de binden fazla arslan doğ
muştur. Llyipzig hayvanat 
bahçesi arslanları çok haşmetli 
ve güzel imiş. Bu sebeple si
nema filim müesseseleri La· 
yipzig arslanlarım diğer ars· 
lanlara tercih etmektedirier! 
Erkek olmaktan bıkan 

Bugün s:ıh:ıblcyin gö1.lerimizi 
lıcrşc) i ı·an eıkıcı ,.e karanlık 

görmek uzere uyanacağız, hatta 
hü. nüniyetle yapılmı~ yardım ve· 
ya muameleleri de sui tefıir ede· 
cek hir zihniyet bize hakim ola· 
cakıır. 

Bütün gün, ha~kalannın ha· 
tası yüzünden beyhude Yakit ge· 

~iriyoruz kanaati altında ~CÇf'· 

ı:ektir. 

Üğleden ıoura ho:a gitmiye· 
cek lıadiselerle kar~ıla~maL: müm· 
küodiir. 

Hugüu doğiıln çocuklar se' im· 
Ji, fıtkat .;1Jl tembel olacnklarJır. 

lltıııa rııj!"nıen haptta i~lerioi ha~· 

kaJamıa görJürmcğe ıııuv:ıffak 

olabileceklerdir. 
• • • 

,:ılibliıle Ba) H. ~· )C 

Hu ıütunJa lı~r gün çıkıııı 

fıkralar, nkıa bir kitaba ınÜ!lC· 

ııiıldir; fakat bu .kiıab aıll'ak C!'la&ı 

gösterir. lıf'r günün :ıayiçeü.ui bul· 
uıak için hıt eııaı üzerinde yapı· 

lan hetıablar \ardır. Bu da bir 
ihtisu meseleaidir. Ve faraza l 

İhsan Adanaya hareket etmiş
lerdir. 4 nisanda pamuk has
talıkları üzerinde mücadele 
tatbikatına başlıyacaklardır. 
Orada öğreneceklerini dönüşte 
İzmir mıntakasında yetişen 
pamuklarda lüzum görülürse 
tatbik edeceklerdir. 

Fuar haz•rhkları 
Kültürparkta fuar hazırlıkları 

faaliyeti artmıştır. Bütün pav· 
yonlar satılmıştır. Hususi yer· 
ler de tamamile satıldığından 
busene fuara rağbetin çok 
olacağı anlaşılıyor. 

Türkofis Ankara merkezin· 
den İzmir fuar komitesine ge· 
len bir mcktubda Estonya hü
kumetinin fuara iştirak arzusu 
gösterdiği bildirilmiştir. Pav
yonlardan yer kira31 alınıp 

alınmadığı sorulmuştur. 
Dövmek 
Çorakkapıda Gaziler cad

desinde Hasan oğlu Hasan 
ve Mustafa oğlu Hasan, Nu-

~··· .ı ·~~. 

adli 

Rektör, bugün ötleden sonra, ( Botazlar 
Anlaşması) konferansını verecek 

Baronun davetini kabul ede· 
rek iki konferans vermek için 
lzmire gelen ve buradan An· 
karaya gidecek olan istanbul 
Üniversitesinin değerli rektörü 
ve devletler hukuku ordinari
yos profesörü Bay Cemil Bil· 
sel, dün öğleden sonra adliye 
binasında ticaret mahkemesi 
salonunda (Mahkemelerde dev
letler hukuku) adlı mühim ilk 
konferansını vermiştir. Konfe· 
ferans, fevkalade büyük bir 
al&ka ile karşılanmış ve haki· 
katcn istifadeli olmuştur. 

Sayın profesör muahedele
re, kanuna aykırı olarak ko
nabilecek mevzuat karşısında 

mahkemelerimizin nasıl hare
ket etmeleri lazımgeldiğini an· 
!atarak muahedelerin, hususi 
birer kan•Jn mahiyetinde ve 
müddetli olduğunu söylemiş 

hukuku düveli tahakkuk ettir
mek meselesinde milli kanuna 
göre karar vermek lazım~el· 
diğini anlatmış, misal olarak 
Lahey adalet divanında Lotos 
davasında kazandığımız zaferi 
zikretmiş, şimdiye kadnr dai
ma böyle yapıldığını, yalnız 
Sen mahkemesinin geçen sene 
bir ınuahededcki hükmü, da
hili hukuka, milli kanuna ter
cih edici bir karar verdiğini 

söylemiş, (dahili hukukun, ya· 
ni milli kanunun hukuku dli
vele dair bir hüküm ihtiva 
etmesi) esasından bahsederek 
kalpazanlar, beyaz kadın tica
reti, devlet reisleri, elçiler 
hakkındaki ahkamı anlatmıştır. 

Devlet reisleri ve elçiler 
hakkında dava ikame edile
miyr.ceğini; bu hükmün bey· 
nelmilel nizamı teyid için kon· 
duğunu, ecnebi bir devletin 
parasını taklid eden kalpa· 
zanlar ve beyaz kadın ticare· 
ti ile bazı memleketlerde gö· 
rülen terroristler hakkındaki 

ahkamı çok etraflı bir şekilde 
izah ederek, geçen sene Yu
goslavya kralı Aleksandra 
Marsilyada suika~d yapanlar 
hakkında bu şekilde hareket 
edildiğini hatırlatmış, casusla· 
rın harp ve sulh zamanındaki 
vaziyetlerinin ayrı ayrı oldu
ğunu anlatmıştır. 

Profesör Bay Cemil Bilse), 
eğer bir davanın rüyeti esna· 
sında hukuku düveli ilgilen· 
diren bir mesele çıkar veya 
bir dava, yalnız hukuku dü
veli alakadar ederse, hakimin 
bu davada hukuku düvel pren
siplerine iÖre hareket etmesi 
lazımgcldiğini misallerle an· 
!atmış, lstanbulun işgalinde 
Fransızların kira ile tuttukları 

Kara Todorinin evine İstirdad
dan sonra para vermemek is
teyince Fransız mahkemelerine 
dava açıldığını ve mahkeme-

inin (tekalifi harbiye) vaziye
tinde görmediği evi İşgal key
fiyetinden dolayı icar bedeli 
verdirdiğini söylemiştir. 

Mezuniyetle ve İ!lirahal 

için seyahat eden .sefaret ka· 
tiplerinin veya diplomasi mc· 
murlarının, diplomasi istisnai 
hiçbir vaziyeti olmadığını, 

hf:.Y1Cla.ı.z!Jb--.J-'f60"'1'~ ·-pmo 

diğini izah etmiş, meşhur Al· 
man hukukçusu B, Kafmanm 
noktai nazarına göre mahke
melerin, politik ve diplomasi 
kararlar ile bağlı bulunduğunu 
anlatmıştır. Ali paşanın f zmir 
\'aliliği zamanında konsolos· 
ların bir hareketinden ve ay· 
rıca bir konsolosun, tehaalı 
olmak itibarile hadise çıkaran 
bazı ecnebilerle birlikte suçlu 
sayılan memurları hükumetin 
elinden nasıl aldığını izah 
eden rektör; geçen sene bir 
başkonsolosun, İstanbulda bir 
bir Türk mahkemesi huzuruna 
çıktığını söylemiş ve: 

- Bizi adli istiklale kavuş· 
turan yol da fzmirden geçer. 
Onun için İzmirdeki arkadaş· 
ların vazifelerini heyecanla gör· 
düklerini tahmin ediyorum. 
Demiş, alkışlanmıştır. Profesör, 
Paris üniversitesi dekanının 
(Hakim, hakkı söyler, hukuk 
fakültesi hakkı öğretir, hakkı 
öğretme ve hakkı söyleme 
tesir altında bulundurulamaz.) 
sözlerini biraz daha genişle
terek: 
-Avukat mahkemeden hakkı 
söylemesini ister, hakim, hakkı 
söyler, fakülte hakkı istemeğİ 

ve söylemeği, hakkı öğretmeyi 
öğretir. Hak ve onun tam 
manası olan adalet, bir mem
leketin şerefi ve temelidir. 
Bunu e!Jerinde tutan Cumhu
riyetin hakimlerine, avukatla
rına, hukukçularına, hakkı öğ· 

reten iki mÜ(!Ssesenin, İstanbul 
ve • \nkara hukuk fakültesinin 
en eski bir hocası sıfatile ba
şarılar dilerim. 

Demiş, konfcransıaı bitir· 
miştir. 

Konferansta Vali Bay Fazlı 
Giileç, bütün Adliyeciler, Avu· 
katlar ve birçok münevverler 
hazır bulunmuşlardır. 

Konferanstan sonra profesör 
şerefine Ankarapalas salo
nunda üç yüz kişilik bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafet, 
samimi hasbıhallerle devam 
etmiş ve sonunda Baro reisi 
Avukat Bay Münir Birsel aya
ğa kalkarak bir söylev vermiş 
ve üniversite rektörünün vaki 
daveti kabul ederek gelmesi· 
nin kıymetini, toplantının se· 
bebini izah ve kendisine te
şekkür etmiştir. 

Çok yüksek ve veciz bir 
hitabe ile mukabelede bulunan 
rektör Bay Cemil Bilse! bil
hassa demiştir ki: 

- İzmir barosunun kıymetli 
başkanının yüksek ~özlerine 

teşekkürle iktifa edeceğim. Sa· 
yın başkan Üniversitede bir 
gün yanıma geldi ve beni iz
mirdeki hukukçuların, siz sa· 
yın arkadaşların arasında bu
lunmağa davet elti. Ben o sı· 
rada öyle bir halde bulunu
yordum ki doktorlar dersleri· 
me girmekten bile beni mene 
diyorlardı, çünk\i sıhhi bir 
arıza geçirmiştim. Baronuzun 
sayın başkanı o kadar nazik 
ve latlı bir lisanla beni ça· 
ğırdı ki, bu liitüfkar rlavete 
hayır cevabı veremedim. lzmi

jnn\f1saa~ 1:1 <'ıeeirr~ ıst~atlııerın 

Politika bahisler.il 

Marmara 
Birlikte bir hayal çizelim. 

Dünyanın en ufak ve en sevimli 
içdenizi bizim Marmaradır. 
Hangi noktasında sefer eder· 
seniz ediniz, açık bir havad~, 
Marmaranın yalıları bakışlan· 
nızı çerçeveler. Hiçbir denizde 
insan, karayı okşarcaıma deniz 
ortasında bulunamaz. Bunu 
yapabilmek ıçın bir gölün 
üzerinde bulunmak lazımdır, 
Marmara, bir göl deA-ildir. Fa
kat bir göl gibi ufak ve se .. 
viınlidir. 

lsviçre ve Avrupa göllerinin 
hususiyeti, sahillerin hep biri· 
birini görmesidir. Dizi halinde 
yazlıklar, bu göllerin çevresini 
süsler. Vapurlar, bunların hep· 
sine, uğrayarak, çıktıkları nok
taya dönerler. Bu küçüklük, 
bu mahdutluk, gözün bu her 
noktaya erişebilmesi imkanıdır 
ki, bu gölleri, yerli .ve yabancı 
insanların birlrş'Tie noktası yap· 
mıştır. 

Böyle bir gölün insan zev· 
kine tahsis edilmesini, turizm 
üzerine almaktadır. Şimdi bir 
düşünelim, ufaklığile bir gölü 
hatırlatan fakat ne de olsa 
bir deniz olan bizim Marmara 
böyle bir turizm merkezi olu
yor. Marmara, o zaman, dün
yanın bir gölü olacaktır. Dünya 
ölçüsünde bir turizmin merfcezi 
olacaktır. Kıta değil, kıtalar, 
insan yığınlarını, gelip yüzsün
ler, kürek çeksinler, kotra kul
lansınlar diye Marmara kıyı
larına gönderecektir. 

Bu kıyılar üzerinde dizi gibi 
şirin yazlıklar yükselir; bu su
ların yüzünde beyaz böcekler 
gibi vapurlar işlerse, "Marmara 
turizm merkezi,,, bir milyon 
turisti barındıracak ve eğlen· 
direcek bir yer olacaktır. Doğu 
ile batı, şimal ile cenup, gelip 
bvrada sevişecek ve derilerin 
rengi, Marmaranın güneşi al· 
tında, bahtiyar bir insanlığın 
hevLs~cri vı..: kahkaha1an gibi 
yeni bir aşının cevherini eme· 
cektir. 

Türk denizi Marmara, bir 
gün insanlığın yazlığı olursa, 
Atatürkün Türkiyesi, bunun 
başını, Türkün bütün misafir
perverfiğile bekJiyecektir. B.B. -sunu kendi kendime yenilmez, 
önüne geçilmez bir tesir ola· 
rak kabul ettim ve Ankaraya 
geçerken lzmire uğramağı va· 
dettim. 

Beni buna mecbur eden, 
İzmir adına olan ebedi mec· 
IUbiyetimdi. O, dün gibi bu
gün de, yarın da böyledir. 
Memleketin eski, vazi bir ho· 
cası sıfatile hukukçu arkadaş· 
!arın, yetiştiğini görmekle se
vindiğim talebelerimin arasın· 
da bulunmak, hayatta kazan· 
dıkları ınuvaff akıyeti yakından 
görmek hakikaten beni mu· 
kavemel edilmez bir arzu ve 
tesir altında bulundurdu. Eğer 
herhangi bir merasim yapıl· 
mamasını istirham ve yazı 

ile rica etmişsem, bu beni 
tanıyanların bildikleri tabia· 
timdir. Bu toplantıda şeref 
veren sayın valimize, sayın 
hakimlere ve arkadaşlarıma 
ve bunu temin eden baroya 

arzı şükran ederim." 
Profesör, burada İstanbul 

Ü niversitesindcn de bahsede· 
rck dedi ki: 

- İstanbul Üniversitesi, Tür· 
kiyede yaşıyan her aydın gen· 
cin bilınesi lazımdır ki, Curıı· 
ı.~ . . L M ·--"-''-~ ~·_; ....... v a'iitlat mübuiıu5 .... e 
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Lord Loid f r n ' Fransa Harbiye ne· 

Yakm~a memleketimizi~ zaretinin mühim 
zıyaret edecek • • 

lstanbul, 1 (Hususi) - Ge· bır emrı .. 
çen yaz buraya gelerek Ata- Paris, 1 ( Radgo ) -
türk tarafından kabul olunan Fransız Bahriye nazırı, 
lngiliz Lordu (Loid) yakında ihtilalcilere mensub harlı 
Atina, Ankara ve Belgrada gemileri tarafından tP.v.'df 
2'elecektir. edilecek olan Fransız pos· 
Tasfiyeye ta uega yük uapurıarınm 

tabi tutuldular.. imdadına koşması için bü

Ankara, 1 (Hususi) - Ma
liye Vekaleti, 66 tapu memu
runu tasfiyeye tabi tutmuştur. 

iri anda 
imparatorluk konferan
sma iştirak etmiyecek 
Dublin, 1 (Radyo) - Irlan· 

da cumhurreisi Dövalera; ser· 
best lrlanda hükumetinin tac 
giyme merasiminden sonra 
toplanacak imparatorluk kon· 
feransına iştirak etmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Bu haber Londrada infial 
uyandırmıştır. 

Arnavutlar 
Tekzib ediyor 

Tiran, 1 (A.A.) - Arnavut
luk matbuat bürosu 21 İlk
kanun 936 tarih ve 4528 nu
maralı Cumhuriyet gazetesinin 
Barideki Arnavut başkonsolosu 
tarafından milli bayram esna
sında Türk milleti aleyhinde 
söylenildiğini iddia ettiği söz
lerin hakikate ve asil Türk 
milletine karşı beslenmekte 
olan sempati hislerine uygun 
olmadığını beyan eder ve bu 
iddiaları tekzib eyler. 

Mühim bir mülakat 
Brüksel, 1 (Radyo) - Ha

riciye Bakanı Bay Spak, ln
gilterenin Brüksel sefiri ile 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Bu mülakata büyük bir ehem· 
miyel verilmektedir. 

İş bankası 
Kumbara 
ikramiyeleri 

Ankara, 1 (A.A.) - Bugün 
Türkiye İş bankası merkezin· 
de kumbara ikramiye keşide· 
sinde kazanan başlıca numa· 
ralar şunlardır: 

1000 Lira: Ankara Erdoğan, 
250 lira: Ödemişte Türkan. 

100 Lira kazananlar; 
Konyada Kazım, lstanbulda 

Fethi, lzmirde Hasan Rıza, 
Bayaeıtta Ziya, Ankarada Ga. 
!ip, Sıvasda Naci Kök, Anka
rada Hidayet, Diyarıbekirde 
Hasan, lstanbulda Mustafa Ali, 
Beyoğlunda Kemaldir. 

50 ve 40 lira kazananların 

listesi şubelere tevzi edilmiştir. ...................... 
ANADOLU 

------
Günlük siyasal gazete 

Sahip \'C başp7~aoı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

ıniidürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

f ılarehanesi : -

İzmir İkinci Beyler soka~ı 
C. Halk Partisi Linası içinde 

Telgraf: hmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 ··Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, ahı aylı~ı 700, iiç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı ınemlr.ketler için s~nelik 

abone ilcreti 27 liradır 
Hcı yerde 5 kuruştur 

Günü geçmiş nü;balar 25 kuruştur. 

tün Fransız harb g mile-
rine emir vermiştir. Yar
dıma koşacak harb gemi
leri, ispanya asi gemile
rinin müdahalesi ile kar
şılaşırsa ateş edebilecektir. ________ ) 

Almanya 
Bizden aldıgı tütünleri 
başka yerlere gön
dermiyormuş .. 

Ankara, 1 (A.A.) - Alman 
sigara fabrikaları tröstlerinden 
biri olan Hsunuphs Reemtsma 
umum müdürlüğünden neşir 

ricasile gonderilmiştir: 
16 Şubat tarihli Kurun ga· 

zetesinde Reemtsma firmasının 
kendisi tarafından veya kendi 
namına Türkiyeden satın alın· 
mış olan tütünleri doğrudan 
doğruya veya bilvasıta Ameri
kaya satmak tasavvurunda ol
duğuna dair bir şayianın de
veran etmekte olduğu haber 
verilmektedir. 

Bu şayia hi9bir suretle ha· 
kikate uygun değildir. Reem
tsma firmasının satın almış 

veya aldırmış olduğu tütünler 
münhasıran Almanya dahilinde 
kendi ihtiyacını karşılamak 
içindir. Dr. Schurun herhangi 
bir şekilde Reemtsma firma· 
sının mübayealarını idare et· 
mekte olduğu doğru değildir. 
Reemtsma firmasının bütün 
mübayeaları bizzat firma tara
fından ve bu işler için yegane 
mesul şirket müdürün meclisi 
azasından Hamburg general 
konsolos Kurt Venkel tarafın· 
dan yapılmaktadır. 

Doktor Schnur dört sene· 
denberi Reemtsma firmasile 
alakası kesilmiştir. Kendisi 
eksperleri vasıtasile münhası· 

ran Tütün tekniğine ait işler 
için general Konsolos Kile 
istişare eder. Ne Doktor Sch· 
nurun ve ne de eksperlerinin 
Reemtsma firmasının ticari 
sahada alacağı tedbirler üze
rinde hiçbir tesirleri olamaz. 

Hindistandaki 
karışıklıklar 

Londra, 1 (A.A.) - Hin
distandaki kanunu esasi buh
ranından bahseden Daili Tel· 
graf diyor ki: 

" Kongre partisi kanunu 
esasiyi tatbik mevkiine konul· 
duğunun ilk günlerinde pek 
fena bir vaziyete sokmak is· 
temişlerdir. Ta ki bu kanunu 
e.sasi başka yerlerde tatbik 
mevkkiine geçirilmesin. Fakat 
kongreciler bunda muvaffak 
olamamışlardır. 

Morning Rost ise şöyle ya
zıyor: 

Kon~recilerin bir tek hedefi 
vardır. lngilizleri Hindistandan 
kovmak. İngiltere buna cevab 
vermeli ve bu cevabı da kon· 
grecilerin yeni kanunu esasi 
çerçevesi dahilinde dürüst bir 
surette İş birliği yapmak iste· 
medikleri ta~dirde eski kanunu 
esasinin yeniden icra mevkiine 

izzet [(Paşa) 
\skeri mera
Jimle kaldırıldı .. 

İstanbul, 1 (Husui) - Os· 
manlı saltanatının son sadrıa
zamlarmdan (Müşir) izzet öl
müş ve cenazesi, bugün askeri 
merasimle kaldırılmıştır. 

Cenup hududla. 
rımızda 

Emniyet ve gUmrUk 
teşkil3tı 

İstanbul, 1 (Hususi) - Ce
nup hudutlarımızda emniyet 
ve gümrük muhafaza teşkila· 
tının birlikte çalıştırılması için 
hükumetimizle Fransızlar ara
sında hudutta müzakerelere 
başlanmak üzeredir. 

Nasyonal Sosya. 
listler. 

Nurenbergde toplanacak. 
Berlin, l (Radyo) - Nas· 

yona) Sosyalist kongresi buse
ne 7 · 13 Eylülde Nurenberg
de yapılacaktır. 

Japon matbuatı 
Parlamentonun feshini 

tenkid ediyorlar 
Tokyo, 1 (Radyo) - Ja· 

pon gazeteleri, Japon meclisi· 
nin feshini tenkitte devam et
mektedirler. 

Bu hareketi, büyük partile· 
rin inhi!alini temin için yapıl: 
mış addeden gazeteler, solce
nah partilerinin kazanacakla
rını ileri sürmektedirler. 

ispanyaya giden 
papazlar. 

Muhalıf partilere 
mensuptur 

Londra, 1 (Radyo) - Mor-
ning Post gazetesine göre, B. 
Eden lngiliz papazlarına lspan· 
yaya gitmek için müsaade 
vermekle iyi hareket etmemiş· 
tir. Çünkü bu papazların hep-
si de muhalefet irublarına 
mensubturlar ve bunlann an
ketlerine bitaraf nazarile ba
kılamıyacaktır. 

Deyli Ekspres te B. Edene 
aynı şekilde hücum etmektedir. 

Aerodinamik trenler 
21 Nisanda işlemeğe 

başhyacaklar 
Roma, 1 (Radyo) - 21 Ni

sanda, Aero dinamik trenlerin 
işe başlama merasimi yapıla
caktır. Bu trenler Milano-Na
poli arasında işliyeccklerdir. 

Katalonya kabinesi 
teşekkül etti 

Barslon, 1 (Radyo) - Bay 
Kalavega gazetecileri kabul 
etmiş ve: 

" - Uzun mesai ve gay
retladen sonra buhranın izalesi 
için bir çare bulabildik. Bu
gün yeni kabine erkanının lis
tesini Bay Kompaniye vere
ceğimi ümid ediyorum. Kabi
nenin siyasetinde bir değişiklik 
olmıyacaktır." 

Demiştir. 

Rakofski 
Tevkif edildi 

Moskova, 1 (Radyo) - Sa
bık siyasiyondan Kıristiyan Ra
kof ski, Troçki hareketine ka· 
rışmış olmak töbmetile tevkif 
t•dilmiştir. 

I Hollanda Veliahdı 

1 

Parise gidiyor 
Paris, 1 (Radyo) - Hol

landa Veliahdı prenses Julya
na ve zevci prens Dölip ya· 

~'21!~ "Mazeret yok, herhalde 
Bir konferans - -- Türkçe konuşmahyız!,, 
münasebeti le .. 

Üniversite rektörü, lzmirde 
iki konferans vermeğe geldi. 
Biri, dün Baroda verildi ve 
daha ziyade bir meslek çer
çevesi içinde kaldı. Bugünkü 
konferans ise, Halkevinde ve
rilecek ve, milli bir davanın 
muhtelif zaviyelerden izahı 

olacaktır: 
Montrö mukavelesi .. 
İlmi eserlerin revacında gör

düğümüz ve şahsen üzerinde 
ısrarla durduğum ruhi ve fikri 
kayıdsızlığın, keza ciddi mev
zularla alakadar konferanslar
da da aynen ve hatta daha 
koyu bir ağırlıkla yaşadığını 
itiraf edelim. 

İlim veya ilimli, müsbet 
olan herşeyin karakteri ve 
otoritesi, öyle salabetlidir ki, 
hiçbir zaman muhterem kari, 
muhterem dinleyici vesairenin 
keyfi, ruhi, fikri temayüllerine, 
isteklerine göre şekil almaz,• 
hazırlanmaz. Tıpkı, hastanın 
keyfine ve ağız tadına göre 
ilaç verilememesi gibi. 

ilim, kendisini kabul ettir
mek için, karşısındakinin zev
kine ve arzusuna göre dal
kavukluk ve riyakarlık yap
mıyor. Yapamaz çünkü .. ilim, 
esasen, yalnız kendisine has· 
tır. Yani başkalannın red ve
ya kabul kapısında avuç aç
mağa tenezzülü yoktur. Bu 
böyle olduğu içindir ki, ilim, 
ancak kendisini kavramış, an
lamış ve hürmetle karşılamış 
olan cemiyetlerde yaşayıp ora
larda olgunlaşıyor. 

Bir çoğumuz var: 
ilmi, telleyip pullayıp, bir 

gelin halinde kütlenin fikri ku
cağına vermek sevdasındadır. 

Yani ilmi, büyücünün hapı 
menzilesine indirmek istemek
tedir. Fakat bu abes mücadele, 
daima menfi netice vermiştir. 
İlim, herşeye rağmen, ilimdir. 
Hatta ona tesahüp edene 
rağmen... Çünkü o, bugünkü 
mahiyetini, beşeri seviyenin 
fevkinde ve tarihin uzun te· 
fekkür ve araştırma devrele
rinde, bir koza gibi kendi 
kendini örerek, yaratmıştır. 
Onu yığınların zevkine ve se
viyesine göre yontmağa çalış
mak, elbette ki hazin ve gü· 
lünç olacaktır. Kütlenin kafa
smdan sarfınazar, münevverin 
ölçüsü bile, ilmin bu şartla
rına karşı daima mukavemet 
halinde yaşamıştır. 

Yarı münevver tip, ilmi şu
rasından burasından budayıp 

leylek bozması kuşa benzet· 
mek ister ve durmadan çalı
şır .. Halk ta onu taşa tutmak 
için, sokak köşelerini tutar .. 
Hayat ve beşer seviyesi ile 
ilim arasındaki mücadelede, 
ilmin mağlup bir vaziyet gös· 
terdiğini de söylerler. Halbuki 
bence, ilim, kaybetmiş değil, 

· mevkiini istihsalde gecikmiş 
ve kendi olgunluğundaki isti
halelerinde ~ecikmiş sayılabi
lir.. Saniyen ilmin, bütün ha
yat ve beşeriyet üzerinde mut
lak bir hakimiyete kavuştuğu 
gün de içine girdiğimiz fevka
lade ve tarihi devreyi derhal 
kavrıyamıyacağız. Çünkü ilmin 
ayak patırtısı yoktur. Halbuki 
demagoji bir sin~k avlasa, 
yaptığı tezahüratla dünyayı 

ayaklandmr. 

-----
ismini vermek istemiyen bir Musevi mü. 

nevveri fikrini anlatıyor 
Musevilerin Türkçe görüş· 

meleri lüzumuna dair adını 

söylemek istemiyen Musevi 
münevverlerinden bir zat, mu· 
harririmize aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

- Ben; kayıtsız ve şartsız, 
Türkiyede oturan ve bu mem
lekette yaşayan her ferdin, 
evinde olsun, umumi yerlerde 
olsun, mut!ak surette Türkçe 
konuşması lazımgeldiği ka:ıa· 

atindeyim. 
Doğru söyliyeni dokuz köy

den kovarlar. 
Üıye bir laf vardır. Fakat, 

ne olursa olsun ben; doğru 
olduğuna kanaat getirdiğim 
bir sözü apaçık söylemekten 
hiçbir zaman çekinmemiş bir 
adam olduğum için, bu mese
lede de kanaatimi açıkça söy
liyeceğim: 

Biz de, sureti kat'iyede ve 
hiçbir mazeret beyan etmek
sizin Türkçe konuşmalıyız. Zi
ra, bu memleketin dili budur. 
Ve biz bu dili konuşm<.kla 
mükellefiz. 

Bazı münevverlerimiz, bu 
işin, zamanla halledileceğini 
söylüyorlar. Ben bu fikirde 
değilim. Artık böyle bahane
lerle kaybedecek zamanımız 
kalmamıştır. Dindaşlarım için· 
de nice kimseler tanırım ki, 
on senedenberi tek bir kelime 
Türkçe öğrenmemişlerdir. Ôğ· 
renemezler mi idi? Hayır, pe
kala öğrenebilirlerdi. Ancak 
lüzum hissetmemişler de ondan! 

Rica ederim, vatanımızın 

dilini öğrenmek zarureti ve 
mecburiyeti karşısında bu de
rece ihmal ve lakaydi göster
mek doğru mudur? 

Kim ne derse desin, ben 
hiç zannetmem ki, dünyanın 
her tarafına yayılmış olan Ya
hudiler içinde, Türkiyede ya
şayanlar kadar mahalli lisana 
ehemmiyet vermemiş bulunan· 
lar olsun! Samimi söylüyorum, 
vatanını seven bir adam sıfa· 

tile bu halden çok mütees
sirim. Ben şahsen Türk kar
deşlerimizden utanıyorum. 

Gazetenizin evelki günkü 
nüshasında bir yazı okudum. 
Doğrusu çok memnun oldum. 
Avukat Bay Adatonun vakıfa· 
ne yazısı da beni teshir etmiş
tir. Fakat, bütün bunlara rağ
men, ışın esaslı bir surette 
halli, gayet bati yürümektedir. 

Türk Kültür Birliği azası, 
bu iş için daha müessir ted· 
birler aramalıdır. Ben isterim 
ki, Türkçe bilen Yahudiler t 
evlerinde ve hiçbir tesir altın-
da olmıyarak kendiliklerinden 
daima Türkçe konuşsunlar ve 
-------------~~------
zaviye ve mutalealar içinde 
kalacaktır. Yani, lzmirin nü· 
fusu ve münevver nisbeti ile 
tamamen ahenksiz bir kütleye 
inhisar edecektir. Çünkü gar
nitürsüzdür, davulu yoktur, 
raksı yoktur, kahkahalarla gül
dürecek ciheti yoktur, futbol 
maçı ile alalra ve münasebeti 
de yoktur.. Çıplak kadın ve 
ahu gözleri yoktur.. Sinama 
artisti Radolf Valantina da 
değildir ilim .. 

Maamafih devam edelim: 
Ergeç, bu seviyenin üstüne 

onun bayrağı çekilecektir. 

lspanyolcaya adeta boykot et· 
sinleri 

Ben kimseye huluskarlık sat
mak istemiyen bir adamım. 

Bu itibarla dindaşlarıma şunu 
söylemek isterim ki, Türk dili 
daha doğrusu kendi dilimiz 
hakkmda şimdiye kadar gös-
terdiğimiz ihmal, affedilmiye
cek kadar ağır bir suç teşkil 
eder. Bu suçu tekrar etmekte 
devam etmiyelim. 

Türk kardeşlerimiz, dünya
nın hiçbir memleketinde em
sali olmıyan necip, müşfik ve 
temiz ruhlu bir millettir. Biz 
lspanyolcayı terkeder ve Türk
çeye ahşırsak, Türk kardeşle-
rimiz bizi mutlaka sevecekler
dir. Biz ise, kat'i surette Türk 
kardeşlerimizin sevgisine muh· 
tacız. Bu sevgiyi, ancak Türk 
dilinden başka dil konuşma
makla elde edebiliriz. 

Zannedersem, Yahudi mü
nevverleri arasında bunu id-
rak etmiyen kimse yoktur. O 
halde, bilenlerimiz, bilmiyen
lere telkinatta bulunmalı ve 
bu işe dört elle sarılmalıyız. 

Benim fikrim bundan ibarettir. 

Dilek 1 er: 

Memurlar ve mesai 
saatleri 

Devairde mesai saatleri de
ğişti. Öğle tatili 3 saat tut
maktadır. Dün, isim vermemek 
sure tile, bize telefone ettiler. 
Telefonun Karşıyakada oturan 
memurlar tarafından açıldığını 
anladık ve sözlerini makul 
bulduk. Diyorlar ki: 

" - Mesai, saat sekizde 
başlıyor. Halbuki Karşıyaka
dan 7 ,20 de hareket eden bir 
memur 7 ,45 te lzmire varıyor 
ve onbeş dakika, ya boş yere 
sokakta dolaşıyor, yahut beş 
k~~uş harcıyarak kahvehaneye 
gırıyor. 

Bu vapur, 7,35 te hareket 
ederse1 memur da tam zama
nında işinin başına geçmiş 
olur. Saniyen, 3 saatlik tatil 
müddeti, hakikaten düşünü

lecek birşP-ydir. lzmirde otu
ranlar belki buna çare bulur
lar, fakat Karşıyaka için vapur 
ve trenlere de bir çare bulu
namaz mı?. 

Mesela; 12, 15 te Basma
n eden Karşıyakaya bir tren 
tahrik edilse ve bu tren, gene 
iş saatine göre, 14,30 da Kar
şıyakadan lzmire dönse fe
na mı olur?. Keza, sabahlara, 
Karşıyakadan lzmire bir tren 
vardır ki sekiz sularında ha
reket ediyor. Bu trenin de 
7, 15 te hareketi tamamile im
kan har~cinde midir?. 

ANADOLU - Valimizin 
nazarı dikkatini celbederiz. 
Mevzu tetkik edilsin ve mak
sada, şartlara göre telifi ım
kanı varsa yapılsın. 
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unsur oldu. Focada 

Su yüzünden çıkan kav
ga ve cinayet 

' -idarede, ilim ve teknik müessese- Mer'a meseleainden 
l · d · ·h [ h _ı k çıkan kavga 

Değirmenci Abdullah ansızın 
arkasından vurulmuştu ertn e Ve lStl Sa Sa QSlnaa a- Foça kazasının Yeniköyün· 

Jının rofÜ gİttikce artmaktadır de .lskender ~ğlu Mustafa, 
' mer asına tecavuz eden Ah· 

Cumaovası nahiyesinde Kı
sık köyü civarında Değirmenci 
Abdullahı bıçakla yaı alıyarak 
öldiirmek!c maznun Halil flJ. 
rahimin nıuhakemt"sine düıı 
İznıır Ağırccza mahhrr.esindo 
bakılmıştır. Bu celsede şahid 
Bay Mu~tafa dinlenmiş ve ş11 

Pohs Fatmanın ölUmU 

med oğlu lbrahimi çifte tüfeği 
ile ateş ederek s<ığ omuzun
dan yaraladığından yakalan· 
mıştır. 

Hayvan çalmak 
Foçanın Büyük deniz .ncv

kiindt! kasaplık yapan Hüse· 
yin oğlu Mustafa, müteahhid 
Mavuraki Mustafanın bir da
nasını çalmış ve keserken suç 
üstü yakalanmıştır. 

Hırsızlık 

iıahatı vermiştir: 

- Bay Osmanın tarlada bir 
eşeğini kurt parçalamı~tı. Bay 
Osman gece belki tekrar gc· 
lir diye kurdu tarlasında bek
liyordu. Sabahın alaca karan
lığında Bay Osman evime geldi, 
kapıyı çaldı, açtım: 

Menemende polis Fatma 
adındaki ihtiyar kadını döve· 
rek ölümüne sebebiyet ver· 
mekle maznun Dedebaşı ima
mı Must<1fonın muhPkemesine 
dün ağırcezcıda devam edile· 
cekti, maznunun avukatı, mü· 
dafaasını yapacaktı. Avukat 

müdafaasını hnzırlıyamadığın· 

dan miihlet istem·ş ve muha· 

keme, müdafaa ıçın başka 
giine talik edilmiştir. ----·····-----İlkokullar 

Rasgagı idare edenler 

Keçecilerde Zinet garajında 
hammal Mustafa oğlu Battal, 
Mustafa oğlu Mavrukun mu· 
hafazasında bulunan depodan 
dört tane boş rakı şişesi çal
dığından yakalanmıştır. 

- Halil İbrahim; değirmen
ci Abdullahı vurmuş dedi. 

Gelecek ders yılına 
aid bir karar 

Sovyetler Birliğinin yeni ka
nunuesasısının 122 inci mad
desi şöyle diyor: 

"Sovyetler Birliğinde, eko
nomik, kültürel, sosyal ve si
yasal hayatın bütün sahala
rında kadına erkekle müsavi 
hukuk verilmiştir." 

Filhakika, son günlerde, 
Milli Ekonomi Merkezi lstatis· 
tik dairesi tarafından neşredi
len "Sovyetler Birliğinde kadın" 
kitabı, kanunun ne derece mü· 
kemmel bir surette tatbik edil· 
mekte olduğunu çok sarih ve 
vazıh olarak gösteren rakam· 
larla doludur. Ve bu kitap, 
aynı zamanda Sovyet hayatı· 
nın her sahasında kadınların 

faal iştirak hissesini tesbit et· 
mektedir. 

Son sekiz sene zarfında, 
Sovyetler Birliğinde istihsal 
alanlarında meşgul kadınların 
mikdan 5 milyonu geçmiştir. 

1936 senesinde memleketin 
c muhtelif müesseseleri ile teşek

küllerinde çalışan kadınların 
adedi, 8.500.000 olmuştur ki 
bu rakam, işçi ve memurlar 
umumi rakamının yüzde 24 ünü 
teşkil etmektedir. 

ilim mümessilleri arasında 
bugün pek çok kadına tesa
düf olunmaktadır. 1936 senesi 
bidayetinde; muhtelif ilim mü
esseselerinde çalışan kadınla· 

rın adedi 15,338 idi. Kadın 
doktorların adedi ise, inkılab· 

dan evelkine nazaran yirmi 
defa daha fazladır. 1936 ka
nunusanisindc Sovyetler Birli
ğinde bilfiil çalışan kadın 
doktor adedi 42,353 idi. Bu 
memleketin doktorlarının ya
rısından biraz daha fazladır. 

Birçok kadınlar, teknik ve
yalıud idari büyük makamlar 
işgal etmektedir. Büyük en· 
düstride teknisiyen ve mühen
dis olarak iş gören kadınla· 

rın yüzde nisbeti 15,1 dir. 

Hayırlı arkadaş( 
Alsancak iştasyonunda hat 

boyunda çalışan Hasan oğlu 
Dervişin caketinin cebinden 
bir nüfus cüzdanı ile mekteb 
şehadetnamesi ve beş lira pa
rasını aynı yerde çalışan ame
leden Abdullah oğlu Veysel 
çaldığından yakalanmıştır. 

Yankesicilik 

Köyümüzde Bay Adem ve Ze
keriyanın evlerine de aynı şe-

kilde haber verdi, gittik. Ab
dullahın koltuğuna girmiş olan 

Bay Ali, ağır yaralı vaziyette 
kendisini köye doğru getirme
ğe çalışıyordu. Bay Zekeriya 

derhal köye koştu, evinden 
yatak, yastık getirdi. Abdul· 
lahı yatırdık, asıl kavganın vu
kubulduğu yere gitmedık. Ya· 

Keçecilerde Şükran sokağın- ralı Abdullah bize: 

da Mişon oğlu Avram, fırın· . _ Halil İbrahim, değir-
dan hamursuz almakta olan menin suyunu kendi tarlasına 
Hayım oğlu Yakonun cebin- çevirmiş. Değirmen durdu. 
den yankesicilik suretile 167 Gittim, suyu tekrar değirme· 
kuruş parasını çaldığindan ya· ne çevirirken Halil İbrahim 
kalanmıştır. 

ansızın arkamdan geldi, bıça-

1937-1938 Ders yılına aid 
ilkokulların açılma ve kapan· 

ma tarihleri hakkındaki ilköğ
retim kararı, Kültür direktör

lüğünden bütün ilkokallara 
tcblig edilmiştir. 

Bu karara göre İzmir mer
kez okulları ile özel Türk, 

azınlık ve yabancı okulları, 
Burnava, Buca, Karşıyaka na

hiyelerinin içokulları ve lzmire 
bağlı Mersinli, Örnek köy, 

Bostanlı okullarile nüfusu on
binden çok olan Ödemiş, Tire, 

Menemen, Bergama kazaları 
içokullarının 1 Eyliil 937 tari-

Hakaret hinde açılması ve onbeş gün 
Sovyet kadınının hayatında ğım çekti ve beni yaraladı. 

Hükumet avlusunda Kazım Ç k d b kayıt işlerile uğraştıktan sonra 
çok esaslı değişiklikler vukua e mecem e otuz eş lira pora 

karısı Hiba, bir alacak mese· d O 1 k d b 15 EyluA 1 937 tarı.hı·nde ders gelmiş bulunmaktadır. Devlet, var ır. nu a ın, öy e u· · 
lesind~n Alı· og"'lu lsınaı'I Hak- ı B N b lere başlamaları ve dı.g"'er ka çalışan kadının sıhhatini ko· unan . eci e verin. Dedi · 
kıya hakaret ettiğinden yaka· ld · ala k il ·ı h. ve k .. rumakta, analığı ve çocukları ve sonra ö iı. z r o u arı e na ıye oy 

sıyanet için kanunlar koymak· lanmıştır. Dinlenecek başka şahid ol· okullarının 15 Eylul 937 tari· 
tadır. 1928 de memlekette Sarhoşluk madığından, gelecek celsede hinde açılarak 15 gün kayıt 
2, 132 çocuk bahçesi vardı, Tepecik Sürmeli sokağında müddeiumuminin iddiasını işile uğraştıktan sonra 1 Teş· 

Hüseyin oğlu Mehmed sarhoş 
halbuki 19336 da bunların seadetmesi ıçın muhaıeeme rinevvel 937 tarihinde ders· 
adedi 23,599 a çıkmıştır. Bu olup bakkal Ahmedin dükka- başka bir güne talik edildi. lere başlamaları muvafık gö· 

f 
nına taarruz ettiğinden yaka-

müddet zarında doğumhane· Gasp davası rülmüştür. 
lanmıştır. 

lerdeki yatak miktarı ise, 32773 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!m=!!!!!!!!!!!!:!!= Kızılçullu köyü civarında İzmir, Ödemiş, Tire, Mene· 
Güç işlerin makineleştiril- ten 48,250 ye yükselmiş· vardı; halbuki son sekizinci seki Amerikan kolleji yolunda men, Bergama içindeki okul-

mesi sayesinde, vaktile kadın- tir. 1936 kanunusanisinde muh· fevkalade Sovyetler kongresi· posta memuru Bay Mustafa· !arın 7 Haziran 938 tarihinde 

Üniversite rektörü 
ilk konferansını 

dün verdi 
-.- Başı 2 inci sahi/ede -s 

biri olmağa namzeddir. Ata· 
türkün yaratıcı ve başarıcı de· 
hasından feyiz aldığı için ve 
onun dileklerini tahakkuk etti• 
ren yüce hükumetin başında 
bulunan zatın yüksek kudretin· 
den istifade ettiği için başla· 
<lığı yolda çok istifadeli ola· 
cağını söylemeği bir vazife 
bilirim. Profesör, bugün Üni· 
versitenin 5500 talebesi, Türk 
ve yabancı profesör, doçent, 
asistan ve yardımcılarile 6000 
düşünen ve başaran baştan 

mürekkep olduğunu soylemiş 

ve demiştiı ki: 
- ilim e~er yalnız göste· 

rişle, yalnız şöyle böyle bir 
çalışma ile elde edilebilseydi 
dün ilimden fcyyiz alan ve 
bugün tatbik eden arkadaşlar, 
bu yüce şerefe mazhar ola· 
mazlardı. f imin tahsili için ge· 
çirdikleri zoı .u 'darı hatırlama· 
larını rica ederim. ilmin tah· 
silinde hakikaten güçlük var
dır. Önun için kıymeti büyük
tür. lstanbul üniversitesi dünya 
ilmine bir şey katacak yol
dadır. Evlatlarını bize gönde
ren babalara emniyetle söyli
yebilirim ki, çocukları bugü· 
nün, dünden iyi olması, yarı

nın bugünden daha iyi olması 
için feyiz almağa çalışıyorlar. 

İlim kudret ve hamulesile iş· 
lerini başaracak bir kabiliyetle 
kendilerine geleceklerdir. Cu· 
muriyetin bu müesseseye ver· 
diği kıymete göre onu realize 
etmek mevkiindc olarak, bu
radaki arkadaşların arzuların· 
dan ilham ve kuvvet alarak 
çalışırken daima lzmiri ana· 
cağım. Ve İzmir istediği za· 
man beraber çalıştığım arka· 
daşlarımın emirlerine amade 
bulunacağım. Bunu tekrar tek
rar arz ve hepinize teşekkür
ler e.:lcrim. 

Bugün saat 17 ,30 da Halk· 
evinde Boğ-azlar anlaşması 

hakkında mühim bir konfe· 

j lann pek az çalıştıkları bazı telif çocuk bakım evlerindeki ne 419 kadın delege iştirak nın doksan lira kıymetinde öteki kazalarla lzmirin Örnek 
milli ekonomi sahaları da ken- yerlerin adedi de 4,744,600 etmiştir. altın saat ve kordonunu gas- köy, Bostanlı, Mersinli, Bal-

rans daha verecek olan profe
sör şerefine Halkevi tarafın· 

dan bir ziyafet verilecektir. 
Baronun hareketini, çok de· 
ğerli Profesörü İzmire davet 
suretile temin ettiği istifade 
sebebile takdir le karşılarız. 

dilerine açılmıştır. inkılaptan idi. Burada zikredilen rakam· Erkeklerin yanında, kadın· betmeklc maznun Mehmed M E 1 çova, eneınenin mira em, 
O 

evci, çalışan kadınların °O 2/3 ü, larda, halen yapılmakta olan lar da birçok kahramanlık mi- oğlu Reşadın muhakemesine 
Yenifoça, Urlanın Kızılbahçe, 

mensucat fabrikalarında işle- doğum ve çocuk evlerinin yer· salleri vermektedir. Cesaret- dün şehrimiz Ağırceza mah- Rus matbuatına hücum 
Alman gazeteleri 

Torbalı okullarının 31 Mayıs 
mekte idi. Halbuki bugün bu leri dahil değildir, halbuki leri, sebatları, istihsal saha· kemes inde devam edilmiştir. ediyorlar 
sahada çalışan kadınların nis- bu evler pek yakında işleme· sındaki başarıları, diğer bütün iddiasını serdeden müddei- 938 tarihinde, diğer nahiye ve Berlin, 1 ( Radyo ) - Al· 
beti düşmüştür. Bugün çalışan ğe başlıyacakttr. sahalardaki muvaffakıyetleri umumi muavını Bay Şevki köy okullarının 15 Mayıs 938 man gazeteleri Sevyet matbu-
kadınların beşte biri mekanik Mühim mikdarda Sovyet ka- ve nihayet vatana yaptıkları Suner, maznunun Türk ceza tarihinde derslere son verme· atı aleyhine neşriyata devam 
inşaatta, sekizde biri de ma· dını, doğrudan doğruya dev· hizmetler için hükumet tara- kanununun 495 inci madde- !eri ve 5 sınıflı oku!Jarın bir etmekte ve Sovyet ınatbua-
dencilikte işlemektedir. ilet idaresine iştirak eylemek- fından muhtelif nişanla taltif sine göre cezalandırılmasını hafta, üç sınıflı okulların üç tını Belgrad-Roma uzlaşmasını 

Gündelik olarak çalışan ve tedir. edilmiş olan Sovyet kadınları, istemiş ve müdaffa için mu- gün içinde okulu bitirme im- hoş görmediği için sulh düş· 
eh hizmetçilik eden kadınların Birinci Sovyetler kongresin- 1400 den fazladır. hakeme önümüzdeki pazartesi tihanlarının yapılması uygun manlığı ile itham etmekte-

adcdi, 2,5 defa azalmıştır. de yalnız 49 kadın delege TASS Ajansı gününe bırakılmıştır. görülmüştür. <lirler. 
şı ı .... .a .......................................................................................................................................... . 

m IB_filt~!~ Definesi! 
Lük ve Piyer biribirlerinden hiçbir kalb macerası geçirmiş Oberten ile binbaşı Detronun ne de Lük bir daha biribir-
ayrılmamı~lardır. Lük birinci dc!ğillerdir. Sade işleri le meş· mahiyeti mechul münasebeti! 
sınıf ve icad kabiliyetine ma· gul olurlar.,, Dedi. 
lik bir mühendis ve Piyer de Ploç bunları okuduktan Kont Trolveş: 

!erini göremiyeceklerdir. Fakat 
asıl mesele ... Lükün dimag ve 
asabına aşkın hakim olması 
ve bu hfıkimiyclin bize birçok 
hakikatleri gizlemesidir. 

M 
d 

cll 

Tarihe müstenid zabıta romana birinci sınıf bir makinisttir. sonra: - Ya ... Ya ... ·diye homur· 
Oberten ailesinin Pari~le - Parisin raporu bundan dandı· binbaşı Detro çok faal 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu B d B l k 
Aragon caddesindeki evının ibarettir. u a er inin rapo· ve bizim için çok korkulaca 

ile tanışmıştır. Bu dostluk mektep arkadaşı idi. Umumi bahçesinde mükemmel bir rudur. bir istihbarat adamıdır. Sen, 

45 

çok çabuk ilerlemiş, fakat hiç harpde aynı alayda hizmet atölyeleri vardır. Bu atölyede Dedi. bu adaı:ıın, elimizdeki esirler 

Kont sustu. Ploç korkak 
ve çok muti bir tavırla: 

Şu halde.. Ne yapaca· 
bir dedikoya mevzu teşkil etmişlerdir. 1917 de aynı si- Lükün kendi icadı olan mü· - Pekala okuyunuz! gibi zeki, faal, genç ve kül- ğız? 
edemez. Bununla beraber bu perde yanyana herikisi de ya- kemmel bir otomobil motörü - Okuyorum: türlü adamlardan istifade et· Ne mi yapacağız? Ev· 
mü!1asebetin gizli ve bir ma- ralanmışlardır. Bu sebeble yapılmıştır. Bu motörün plan- "Lük Oberten ve Piyer miyeceğine ihtimal veriyor vela, Paristen ikinci bir tah· 
nası ve şekli olmamak müm- binbaşı Detro ile Şanot aile· laı ı ehemmiyetle gizlenmek- Malen bizce meçhuldürler. Ne musun'? kikat istiyeceğiz. ve Aragon 
kün müdür? Fakat bu suale sinden olan dul madam Obcr· tedir. adları, ne de şekilleri hakkın- Dün abı hayat tecrübesinde sokağında Lükün tagayyübti 
müsbet veya menfi bir cevap tenin bu sıkı dostluğu şayanı Lükün henüz 20 yaşında da dosyalarımızda malumat Lükten hiçbir netice alamadık. ile ne haller olmuştur soraca· 
verecek vaziyet yoktur. Şanot- dikkattir. bulunan bir hemşiresi, Diyan yoktur. Bunları, tanıdığımız Bu hususta Ploç seni kaba· ğız. Bekar ve aile ocağında 
ların Sedanlı olduklarını göz· Lük 1914 de harbe gönüllü vardır; kültürü çok yüksektir. casu!'I ve ajanlardan hiçbirisine hatli görüyorum. Lüktc başla· yaşayan bir delikanlının gün· 

m, den uzak tutmamak lazımdır. olarak iştirak etmiştir. 1917 Birinci ~ınıf bir ~porcudur, 8 benzetmek miimkiin dt"ğildir.,, nıış olan hezeyandan nasıl !erce tagayyübii herhalde mes· 
O Mark ve Pol Şanot kardeşle- de mülazim rütbesinde ve silindirli bir otomobil ile uzun Vikont raporu okuduktan oldu da hiçbir şey t·ldc ede· kut geçecek bir hadise de· 

ıkı,. rin Sedanda halen bir men- Fransız-Belçika erkanı harbi· seferler yapabilecek kadar sonra: medinl Lük, hezeyan csııasın· ğildir. Sonra, binbaşı Dctro 
iye sucat fabrikaları vardır. Bu yeleri irtibat zabiti idi. Piyer usta bir şofördür. - Bütün bunlardan bizce da sade Gizclden bahsctmiş· ı ile madam Oberten arasında 
al iki kardeşin babası beş sene Malen de daima yanında bu· Lük ve Piyer henüz bekar· nazarı dikkati cclbedecek kii- tir. Bu hususta cndişrmez doğrudan doğruya telefon 

H .v1..e::t1-~ı!!l.~.t: . ..fajc .. ~t.: ~ttr°ınyn~ .. ; b~l\l\ll~l\% IMfin~~~~~,,_~i\ı _':dlrllJ'iG ~"'il;m'ılilr~il' Tll~!~ ~<~\~. rİlıa."ı::~· "llıtJv u tl$1luuca"icı\nr sft'ci\"1Ö tı-eoı[;r~eKiiitr n vaKmar mu~eı-
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ilk öğretim vaziyeti 
~~~--..... -·-------~~~ 

Vilayetlerin son ders yılında kültür işine 
ayırdıkları para 12 milyon liradır 

Ankara ..-- Kültfir Bakan· mektep mezunu, 1,823 ilkokul 
lığı, yurdun ilk öğretim duru· mezunu vardır. Vekil ögret-
muna aid bir fikir verecek menlerin sayısı 585 tir. Hep-
olan rakamları toplamış ve sinin yekunu 14,437 dir. 
bunları tasnif etmiştir. Bu Teftiş: 
rakamların tetkiki vilayetleri- ilk öğretim teşkilatında tef-
mizde ve köylerde ilk öğre· tiş kadrosunda son yıllar için-
tim vaziyetini izah etmektedir. de meslt·k bakımından lüzum-

Bütün vilayetlerimizin hu- lu birçok tasfiyeler yapılmıştır. 
susi idarelerinin 934 teki genel Bugün Kültür Bakanlığının 
geliri 31,078,462 liradır. Ayni kadrosunda vazife gören mÜ· 
sene bu paradan 12,043,247 f eltişlc>riıı formasyon bakımın· 
lirası kiiltür işlerine harcan- dan durumları şudur: Viyana 
mıştır. Gene bütün vilayetle- Pedagoji enstitiisiinderı mr.zun 
rimizin 935 teki genel gelir· 3, Gazi terbiye enstitüsünden 
leri 37,271,064 liradir ve mezun 33, öğretmen okulun· 
12, 186,645 lirası kültür işle· <lan mezun 150, idadi den mc· 
rine ayrılmıştır. zun 4 müfettiş olarak 190 

Kültür direktörleri: miifcttiş vardır. Bugünkü okul 
sayısına göre bu rakam çok 

Valiliklerin kültür işlerini 
az olduğur.dan, Bakanlık, müııı· 

ve bu arada ilk öğretim ~e 
kün olduğu kadar kısa bir 

eğitim meselesini, idare eden 
kültür direktörlerinin formas- zamanda müfettiş yetiştirebil

mek için Gazi terbiye ensti· 
yon bakımından durumları 

tüsünün pedagoji kısmına çok 
şudur: 

Dört kültür direktörü idadi talebe almağa başlamıştır. 
ve lise mezunudur. 22 kültür Bugünkü müfettişler sayısı 

933-934 istatistiklerine göre 
direktörü öğretmen okulunu 

Türkiye oku , öğretmen ve 
bitirmiştir. Bir kültür direk-

talebe sayısına nispet edildiği 
törü kadastro okulu, bir kül- zaman şu vasatiler meydana 
tür direktörü siyasal bilgiler çıkmaktadır. Bir müfettişe 33 
okulu, 15 kültür direktörü okul, 80 öğretmen ve 3111 
Gazi terbiye enstitüsü, bir talebe düşmektedir. Bu mev-
kültür direktörü Frankford zu üzerinde, müfettiş sayısının 
muallim mektebi akademisi, artırılmasını gerekli kılan en 
10 kültür direktörü darülfunun mühim amil bir müfettişe dü-
edebiyat fakültesi, 3 kültür şen saha meselesidir. Türkiye 
direktörü siyaziye, 2 kültür mikyasında vasati olarak bir 
direktörü felsefe, bir kültür müfettişe 4105,6 kilometre 
tabiiy,.. ve bir kültür direktö- murabbaı bir saha düşmekte-
tü de hukuk mezunudur. dir. Bir müfettişin her vila-

Öğıetmenler: yette hissesine düşen okul 
İlk öğretim işlerinin en mü- sayısı başka başkadır. Mesela 

him bir kısmı olan öğretmen- lstanbulda bir müfettişe 19, 
ler meselesinde yurdumuzun lzmirde 31, Ankarada 22, 
bugünkü durumu şudur: İlk Çanakkalede 35, Antalyada 
Öğretim öifetmenleri arasında 34, Erzurumda 25, Kır~ehirde 
180 yüksek okul mezunu, 418 40, Çoruh ta 37, Orduda 70, 
lise mezunuu, 9,164 öğretmen Urfada 28, Yanda 17 okulun 
okulu mezunu, 2,252 orta teftişi dü~mektedir. ..................................................... 
llalkevi köşesi Sar mekteblerinde 

Halkevinde İtalyanca 
Sarbrük, 1 (Radyo} - Sar 

konferans .. umumi valisinin emri üzerine, 
Üniversite rektörü ve Dev- Sar mcktcblerinde İtalyanca da 

letler Hukuku ordinariyüs pro-
f tedrisc başlanmıştır. 
esörü Bay Cemil Bilse! tara-
fından (Boğazlar anlaşması) londra gazetelerinin 
mevzuu üzerinde bir konferans yazdıkları 
Verilecektir. 

2 - Halkevi idare heyeti- Roma, 1 (Radyo)- lngilte· 

nin toplantısı vardır. renin Roma sefiri Sir Erik 
3 - Dil, tarih, edebiyat Doromon, Kont Ciano ile.uzun 

Şubesinin saat 17 de umumi bir mülakat yapmıştır. 

toplantısı vardır. Deveran eden şayialara göre 
4 - İlk okulu bütünleme lngiliz sefiri, Londra matbua-

kursları 1/Nisan/937 Perşembe tının neşriyatının resmi bir 
&'Ününden itibaren açılmış ve mahiyeti haiz olmadığını temin 

.::rslerc başlamıştır. etmiştir. 

, ........ _ ................ ~ ............. ,. ................... _. ............ ........,...... ... -....-.... ~ ................ ....4 ....... , 

Fırtına Ali 
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lladise ve fikirler~ 
ANADOLU - Sporcuları

mız gittiler ve hararetle teşyi 
edildiler. 

- Hak selamet vere.. Gi
derken uğurlanır. Fakat asıl 
mühim olan istikbal meselesi
dir. Bir yığın gol yiyerek dö
nerlerse, Hilal i~tasyonunda. 

şimcndiferden atlar ve sokak 
aralaı ında k::ıybolurlar. 

Yeni Asır - Bir köriin ıs
tırabı. 

- Nafile azizim, bir cıçık 
gözün, hem de hakıkatı>n bak
tığını görebilen bir gözün ıs

tırabından daha btiyük o'acak 
değil ya?. 

Kurun - Radyoda kimi 
dinliyoruz? 

- fstanbul ve Ankara mer
kezlerini soruyorsan cevabı şu
dur arkadaş: 

Kimseyi dinlemiyoruz. Ara 
sıra parazit hazretlerinin ve 
israfilin borusu gibi öten dü
düğün sesini işitiyoruz, o ka
dar .. Onlar, kendileri söyleyip, 
kendileri çalıp kendileri dinli
yorlar. Biz de radyoyu kapa
yıp kafamızı dinliyoruz. 

Tan - Kafa sporu. 
- Buna yanaşan zor bulu· 

nur saııırım.. Herkes şimdi 
başka sporlarla uğraşıyor: 

Palavra sporu, para kazan
mak sporu, aşk sporu, eğlence 
sporu, yalan sporu, batakçılık . . 
sporu vesaıre vesaıre .. 

Gene Tan söylüyor - Su· 
riyede Türklük aleyhinde pro· 
pağandalar. 

- AIJırmağa gelmez, dile
yen örür, kervan yürür. 

Cumhuriyet - "f eafil'ask,, 
ne demektir? 

- Bizce mahimdur. Fakat 
vapurda dinledim. Bir genç 
arkadaşına bunu şöyle izah 
etti: 

Ne idiğü bilinmez, ettiğin
den bellidir. 

Gene Cumhuriyetten - Af
ganistana gidecek doktorlar. 

- Güle güle, fakat sakın 
apartmanları orada yaptırma
sınlar. 

Akşam - Avrupada heye· 
can artıyor .. 

- "Son Posta,, da aynı 
şeyi söylüyor. Aşıktaşlık ya
pıyorsunuz galiba!. 

Gene Akşamdan - lstan· 
bulda bir yıldız .. 

- Bra·ıo be Hikmet Feri· 
dunl. Sende bu durbin varken 
elbette Fatin Hocaya taş çı· 
kartırsın .. 

Açık Söz - Boş arsaların 
etrafını telle çevirmeli .. 

- Hakikaten; temizlik ba· 

• 

Nafıa müstaşarı tetkikte 

Aydın Vilayet Meclisi 
me·saisini bitirdi 

Aydın suya kavuşuyor. Vekalet Mende
res köprüsünü yaptıracak 

Aydından bir görünüş 

Aydın, (Hususi) - Umumi lığı yeniden istimlak edilecek 
Meclisimiz toplantısını bitirmiş, 150 dönümlük hır sahaya alı-
937 mali yılı il büdçesini ge- nacak ve ayrıca bir de ziraat 
lir ve masraf 813124 lira ve laboratuvarı tesis olunacak, 
mütevazin olarak kabul et- Aydın - Muğla, Söke - Ortaklar 
miştir. Bunun 660124 lirası ve Nazilli - Bozdoğan yolları 

adi ve 153000 lirası da fev- taınamen bitirilecektir. Bu yol-
kalade masraflara tahsis edıl· lar için her yıl büdçesinde 80 
miştir. bin lira ayrılacaktır. 

Hususi muhasebeye 103652, 937 fevkalade büdçesine bu 
Nafıa ve yapı işlerine 138605, programa göre tahsisat ayrıl· 
Maarif işlerine•28072::1, Ziraat mıştır. Daimi encümen azahk-
ve baytar işlerine 26144, Sıh- larına Etem Menderes, Ahmed 
hat ve hayır işlerine 81036, E. Arkayn, İsmail Akdeniz ve 
muhtelif müşterek masraflara Dr. Şakir Şener seçilmişlerdir. 
da 182957 lirı: ayrılmıştır. Meclis parti için 16000 lira 

Umumi meclis, beş yıllık ayırmış, Nazillide 25 yataklı 
mesai programını da kabul et- bir hastane açılmak için de 
nıiştir. Buna nazaran beş ilçeye tahsisat kabul etmiştir. 
beş etüv makinesi, beş yeni Nafta işleri 
okul binası yapılacak, aygır Nafıa müsteşarı Aydına ge-
deposunuıı yeri değiştirilecek, lerek Vekaletçe yeniden yap-
aygır sayısı yirmiye iblağ olu- tırılacak Menderes köprüsü ile 
nacak, yeniden iiç sefad istas- ilimiz çevresindeki yol ve köp-
yonu yapılacak, Örnek fidan· riiler üzerin<le tetkikatta bu-........................... 
kımından buna ihtiyaç vardır. lunmuştur. 
Fakat sokaklara ağız ve burun Aydının imarı 
dolusu nesneler savuranlara Aydın şehrinin müstakbel 
ne yapalım, başlarına torba şekli üzerinde kat'i karar ver-
mı geçirelim?. mek üzere kurulan imar ko-

Gene Açık Sözden - İn- misyonu ilk toplantısını bu${Ün 
sanlar maymundan mı türe· İlbay Ô. Gündayın başkanlığı 
diler?. altında yapmıştır. Komisıon, 

- Bunu söyliyenler çoktur. mevcut plan üzerinde inceleme 
Fakat tezahürata bakılınca, yapmıştır. 

başka mahlukattan türeyenler Su işleri 
de görülüyor. Şekle değil, ah· Aydın şehrinin su işleri, , 
vale bakmak daha doğrudur. Dahiliye Vekaleti belediyeler 

Ulus -Anlaştığımız Fransa! imar müdürlüğünce münakasa-
- Ne marifettir meydana ya çıkarılmıştı. istasyona ve-

çıktı. Anlaşmaktan ziyade an· rilen su parası karşılığı olarak 
ladığımızı kar sayalım.. Nafıa Vekaletince satın alınan 

Gene Ulustan - Deniz dev· borular gelmiş ve belediyece 
letleri arasında. tesellüme başlanmıştır. 

- "Mestaneleriın gene tek- Kurban derileri 
neciklerile meşgul,, diyeceksin Türk Hava kurumu Aydın 
galiba .. Çocuklarına oyuncak. şubesı et bayramında, Aydın 
hazırlıyorlar azizim, ders tat· M. kazasından 8150 deri ve 
bikatı yapacaklar. Çimdik 6706 barsak toplıyarak bundan 

- Ali de öyle mi? bir bardak yuvarladı: çok iyi olur. Böyle bir korsan 
- Neden ikide bir onu - Bu şaraba bayılıyorum gemisinde, bir Peygamber ana-

soruyorsun? ·dedi- Giridde yapıyorlar.. sının resmi bulunmamalıdır. 
Zeliha, asabileşmişti. Evet, Bir daha içti \e yimeğe baş- Mariya şaşırmış gibi Zeliha-

Mariya onunla neden bu ka· ladı .. Yemek arasında da iki nın yüzüne baktı: 
dar alakadar oluyordu? bardak çekiştirdi. Yanakları · - Anlamadım .. 

- Sebebi şu: Düşmanım- kenbcle~miş, mavi gözlerinin - Anlamıyacak ne var?. 

Tam bu sırada kapı açılmış 
Ve tayfa, elinde büyük bir 
tepsi ile içeriye girmişti. 

- Hiç ışık yakmayın.. dır da ondan .. Her insan düş- içi bulutlanmıştı. Meryem ana, ancak iyi kalbli 
- Fakat başımıza bir tch- manını ne kadar mümkünse o Yemekten sonra, gene aynı olanlarla beraber yaşar. lnsan-

.. Mariya, Zelihaya hafifçe bir 
Roz fırlattı: 
d - E, ne oldu, Pctroyu bul· 

unuz mu? 

like gelebilir.. kadar tanımak ister. Yemek tayfayı çağırdı ve her şeyi kal- lan öldürüp, kasıp kavuran 
- Ne gelirse gelsin, iste· yiyelim de konuşuruz. dattı. Kamara, hafif bir kan- kor~anlar, Meryem ananın gö-

mıyorum. Mariya, gene dolabı açtı ve dille aydınlanıyordu ve kandi- zündc ..... 
Tayfa çekilince, Mariya tep- bir şarap şişesi indirdi. İki de lin altında Meryem ananın kü- Zeliha sözünü bitiremedi. 

siyi düzeltti. Karşılıklı iki min- kadeh koydu: çük bir tablosu vardı. Mariya sert bir sesle: 
der koydu. Giildü: - İçmez misin!> Bir a:-alık Zelihanın gözleri - Fakat -dedi· çok olu-
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Bu akşamki progra 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 1 
30 - 14 Halk türküleri, 
vadisler, haberler, hafif musi 
Akşam neşriyatı: Saat 18, 

Dans musikisi, 19,30 Kon 
rans, 20 Şark musikisi, 20, 
Arapça söylev, 20,45 Şa 
musikisi, 21,15 Stüdyo ork 
trası, 22, 15 Ajans ve Bor 
haberleri, 22,30 s'Jlo1nr. 

Timürlenk de 
rinden bi1'" abid 

Leningraddaki Ermitaj m 
zesine, Orta Asyada Kazakı 
tanda bulunan ve Timürlc 
devrine ait olan çok nadi 
bir abıde getirilmiştir. Bu a 
de, bir ton sikldinde bir 
ya olup üzerinde eski uyg 
dilinde yazılar bulunmaktad 
Bu yazılar, 1390 seneleri 
doğru, Timürlengin, Tokta 
Hana karşı harb için T 
maklar memleketine geliş 
bildirmektedir. 

Bu kaya parçası, Jeol 
Satpayev tarafından Kazak 
tandan Altınçok dağında 
lunmuştur. 

Halen Şarkıyatçı profes 
ferden Ssoppe ve Diakon 
bu yazılar üzerinde çalışın 
tadır. Bunların verdiklepi 
liimata göre, bu abide çok 
him bir keşif teşkil etmekt 
Zira, eski uygur dilinde ya 
eserler esasen azdır. Başk 
bu abide, Timürlenk tar 
hakkında yeni yeni mallı 
vermektedir. TASS 

B. Zeki Afşın 
İktısad Vekaleti muame 

müfettişi Bay Zeki Afşın d 
Ankaraya gitmiştir. Bay Z 
yirmi gündenberi lzmirde b 
işlerin tahkiki ile meşgul 
lunmak'.ta idi. 

Dördüncü Şarl 
için dini merasim yapı 

Viyana, 1 (Radyo) - S 
Avusturya imparatoru Dörd 
cii Şarlın ölümünün yıldö 
mü münasebetile dini me 
sim yapılmıştır. Avusturya 
zeteleri, yüzlerce sene Av 
turyada hükümran olan ha 
dan lehinde neşriyatla d 
olarak intişar etmiştir. 

13274 lira, Çine kazası 
deri ve 545 barsak toplıya 
2665 lira, Karacasu kaz 
1426 deri toplıyarak 1 
lira, Söke kazası 1324 d 
469 barsak toplıyara 1657 li 
Bozdoğan kazası 2674 d 
2918 barsak toplayarak 3 
lira, Nazilli kazası da 7 
deri toplıyarak 8679 lira 
min etmiştir . 

bir esir ağzından dinliye 
kadar sabırlı değilim .. 

- Ne çıkar?. Doğru, e::;i 
ağzında da aynı şe) dir, h" 
min ağzında da ... 

Mariya, Rumca bir keli 
söyledi, fakat Zeliha anlam 
Zeliha, bu hafif sarhoşluk i 
de Mariyanın hakikaten 
güzel bir kız olduğunu te 
görmü;;tü. İri mavi gözl 
esrarlı ve cazip iki mavi 
gibi parlıyordu. 

- Sonu var 
a - Hayır, maamafih iyice 
raştırmadık .. - Bak • dedi • iki kardeş - Hayır. Biz içki kullan· bu fotoğrafa ilişti: yorsun .. Bu dik kafalılık sana Atkoşuları 

h - Haydi çabuk .. Anbarın 
er tarafını karıştırın. Baş al

~na bakın .. Belki variller için· 
e kalmıştır budala .. 
- Belki kaptanım. 
- Hava nasıl? 

ancak böyle oturur, böyle kar· mayız. Şu kadın, anneniz midir? pek pahalıya mal olabilir. Pazar günü yarış ve ıs 
şılaşır. Sana, tavuk kızarttım. - Peki, şu halde buyurun. Hayır, niçin sordun? - Ona aldırış bile etmem. encümeninin dört hafta s 
Belki de gemici yemeklerini Zeliha, tereddüt etmedi. Güzel bir kadın Ja.. Fakat tasavvur t din ki, siz cck olan at yarışları başl 
beğenmezsin.. Bunlar artık tcferrüata ait öyle O bizim Peygamberimi- doğru şeylerin yüziinüze karşı caklır. Bu koşuya 24 cins 

- Ben Türküm. Boğazıma şeylerdi ki düşiinüp taşlhmağa zin anasıdır. Meryem ana, i~tc söylenm~sinc bile lahammiil rak ve at girecektir. Beş k 
düşkiin değilim Mariya. Biz lüzumu yoktu. budur.. edemıyorsunuz. yapılacaktır. Koşular saat ........................ ~ ............. ----.-...~ ............ ._ ............................ ~~ 
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~ .:iayfa 6 -.m---------------------ANADOLU-------------------- ~141931 ~ 
Kamutayda hararetli müzakereler Küçük" antant konseyi toplandı -

gw Ji kömür şirketini de Be gra da o~ern '?~du
lara dayana bır polıtıka-

satın aldık nın esasla ı kurulacak 
------------~·----~------

~~---------~----~ 
- Başı 1 nci sahifede - Bu tezim halisane bir su-

E eğli havzasında görülen büyük inkişaf, sulh havası yaratacaktır . " De· rette dost ve müttefiklerin 
mektedir. malfımatı altında ve evelce 

istikbal için çok ümid vericidir Prag, 1 (Radyo) Bay aktedilmiş olan taahhüdlere 
Krofta, küçük itilaf konferan· 

- Başı 1 inci sahifede - nazaran 400 milyon ton rad· müreffeh hayat yaşamıyan bu sından sonra, Belgraddan \ıe-
görüşillınesi eenasında söz alan Bay desindedir. Ve bunlar satıhda· vatandaşlarımızı sıkı bir ne· men ayrılmıyarak 9 nisana ka· 
Halil Mente,e (İzmir), son on yıl dır. Bu satıh işlendikten sonra zaret altında bulundurmak ve dar kalacak ve Bay Benesin 
i~inde Havza kömür istihsalatında 

daha aşağıda suyu geçtikten amele hayatına uygun . konforu gdmesini bekliyecektir. 
görülr.n inkişafın istikbal için çok 

d sonra nasıl bir manzara gös·.· de ihtiva etmak suretile hav· Belgrad, t (Radyo) - Kü· ilmi verici olduğuna \ 'C buradaki 
istihsal ,.R sıtaları modernize ve tereceğine dair henüz kat'i za dahilinde iskan etmek, çük antant konseyi, bugün 
Havzaya giden hat ikmRl edildiği bir fikrimiz yoktur. Belki ya kendilerini mesleki terbiye Çekoslovakya Hariye Nazırı 
ve liman yapıldığı zaman hu mın· zengin bir cevhere tesadüf altında bulundurmak zarureti Bay Kroftar.ın başkanhğt 
takada k ömür istihsalatının beş edilebilir veyahut ta bitmiş ola- vardır. Bu :bizim programı· altında toplanmışnr. Bu ıç· 
ınilyon tona kadar çıkabileceğini bilir. Ereğli şirketi bugün dahi mızda dahildir. · d Y l ·1 f 1 kaydetmiş ve memleket ikıısııdiyatı tıma a, ugos avya ı e ta ya 
üzerinde çok hayırlı tesirler y:ıpa· istihsalatı dolayısile havzada Havzanın istihsalatını art· arasında akdolunan son mua· 
cıık olan bu mukavelenin akdin· birinci dereceyi işgal etmek· tırmak için ele alınan mevzu- hede etrafında müzakereler 
den dolayı Ekonomi Bakanını teb- tedir. lardan birisi \ de liman ve şi· olmuş ve Bay Milan Stoyadi-
rik ederek bu mıntııkadaki demir· Senevi istihsal miktarı 600- mendiferdir. Aynı zamanda noviç izahat vermiştir. 
yolu in~aııtının bugünkü vaziyeti 800 bin ton arasında tahalüf ilave edeyim: Büyük tonda ge· Alakadar mahafil, yarınki 
ile Ereğli limanı inşaatı üzerinde k T 

etme tedir. esisat kuyuları milerdir. Bütün bunlar kül içtimaın çok mühim olacağını 
ve geçen müzakereler etrafında 
uııller sormu:ıur. ve- bütün lavaları, fabrikaları, halinde teknik esaslara istinat iddia etmektedir. 

Emin Sazak (Eskişehir) muka· limanı, şimendiferi ve bütün etmek suretile tahlil ve tetkik Yugoslavya başbakanı, ya-
,eJenin akdindeki muvaffakıyet aktifile 3,5 milyon Türk lira· edilmiş ve bir karara varıl· rın akşam konseye iştirak 
üzerinde durarak hu hususta göste· sına satın almış bulunuyoruz. mıştır. Bu kararın icrası için etmiş olan nazırlar şerefine 
rilen büyük gayrete işaret etmiş ve Bunun haricinde kalan kısım esas olan kuvvei müeyyide, bi~ ziyafet verecek ve bu 
bugün yüzde dok anı devlet elinde k 
b asasindaki paraJarile halk yanı para, devletin umumi ziyafette mühim bir nutuk ulunan hu havzadaki yabancı di-
ğer şirketlerle de aynı suretle bir üzerindeki matlubatıdır. Bu- büdçesine dayanmaktadır. Bu irad edecektir. 
aııloşmııya varılması temennisinde nun iyi bir iş olduğu hakkın· da bu sene varidahmız arttığı Belgrad, 1 (Radyo) - Kü· 
bulunmuştur. da encümenlerin, burada söz cihetle ümidbahşdır. çük antant konseyine iştirak 

Ankara, 31 (A.A.)-Kamu· söyliyen hatiplerin teveccüh- Ereğli şirketini ele aldığımız eden Romanya Hariciye Na-
tayın bugünkü toplantısında kar sözlerine bilhassa teşek- zaman ümid ediyoruz ki !hali zm Bay Antonesko, bugünkü 
Ereğli şirketine aid tesisatın kür ederim. hazır vaziyetile hüsnü idare içtimadan sonra Çekoslovak-
satın alınması hakkındaki mu- Havza hakkındaki bu tema· edebileceğiz. Gene ümid edi· ya Hariciye nazın B. Krufta 
kavelenin tasdikine aid kanun yülü gördükten sonra memle- yoruz ki bugünkü vaziyetinden ile uzun müddet konuşmuşlar. 
Jayıhasının müzakeresi müna· ketimizin milli ekonomisi üze· daha iyi olacaktır. Böyle bü· BeJgrad konferansının küçük 
sebctile bazı mebuslar tarafın· rinde çok büyük kuvvet ve yük işletmelerde lazımgelen anlaşmanın Milletler cemiyeti 
dan ileri sürülen mütalealara tesiri olan kömür meselesi P.vsaf ı haiz elemanlarımız var· çerçevesi içinde ve kollektif 
karşılık olarak Ekonomi Bakanı üzerindeki dikkatimizi arttıra · dır. Memleket çocukları ışın emniyete dayanarak kurulmuş 
B. Celal Bayar aşağıdaki be- cağız, teksif edeceğiz. idaresinde ve . tekniğinde bu ve azasından her birine kom· 
yanatta bulunmuştur: Havza kıymet itibarile ne işi başarabilecek liyakati ha- şularile olan münasebetlerini 

- Evvela esas mukaveleye dir? Bunun her halde ekade- izdirler. Bunu bu kürsüden if. kendisine en uygun gelecek 
taalluk eden suale cevab ar- mik müzakerelerden, politik tiharla söyliyebilirim ve temin şekilde tanzim imkanını veren 
zetmek isterim. Depolarda münakaşalardan ziyade mahi· edebilirim. (Alkışlar.) bir bölge anlaşması olarak 
mevcut olan mallar, bunlar yetini mütehassısların lisanına Bizim mukavelemizin şartla- kaldığı ve daima bu suretle 
eskimemiş ve demode olmamış bırakmak lazımgelir. Otoriti rından birisi de şimdiye ka· kalmak istediğini isbat ede-
ve bugün işimize yarıyorlarsa denilebilecek ve beynelmilel dar hakikaten yaptığımız mu· ceği söylr.nmektedir. 
bu kaydü şart dahilinde tara· şöhreti haiz olan alimlere hav· kavelelerden başkaca bir sis- --
f t · l k k t k 'k kt · d mur satılacaktır. Bu suretle eynce ayın o unaca e sper· zayı e nı no aı nazar an temi ihtiva etmektedir. Mü-
ler marifetile kıymet takdir tetkik ettirdik. Ve bunların hendis ve mebus arkadaşımız kömüricrimiz için de yeni bir 
edilecektir. Kıymet bugünkü raporları elimizciedir. Bize tav. buna işaret buyurdular. Biz piyasa temin etmiş oluyoruz. 

· ·· t · ) kt · tt'kl · d Biz bu mukavelenin hükümle· rayıce gore ayın o unaca ır. sıye e ı en şey mevcu ış· kapitalizasyon sistemine git· 
K t t · l d kt · t · · b k k · rinden memnunuz. Bize bu ıyme ayın o un u an sonra me sıs emını ıra ma ve yenı medik. Bunu uzun senelere 
.. b k · ı k t b' · l t · t · d h .l 1 malı satanlar dahi memnun· uç uçu mı yon esas ıyme e ır ış e me sıs emme a ı o · bağlıyarak faizlerini de üzerine 
ilave olunaraktan on sene zar· maktır. ilave ederek bir anuite esasına dur. Mütekabil memnuniyet 
f ında hila faiz ve bedeli kö· Havzayı üç üniteye ayırmc:.k varmak istedik. ilk teklif de içerisinde bu mukaveleyi hu· 
mür teslim edilmek suretile fakat bu üniteleri bir elden bize böyle vaki oldu. Bu tek- zarunuza getiriyoruz. Kabulü· 
t · l kt E b d "d t k B t y nü rica ederim. esvıye o unaca ır. sas u ur. ı are e me . unu yap ıgım1z lifin terkedilmesi lazımgelece· 

B. Mithat Aydın (Trabzon)- takdirde bugünkü maliyet ğini kendilerine söyliyerek va· Havzada esas prensip işlet· 
Sualime cevab vermiş vaziyet- fiati üzerinden takriben 2 lira sıl olduğumuz bu neticeyi ken· mekte vahdeti temin etmektir. 
t e misiniz? kadar istifade edebileceğimizi dilerine bildirdik ve kabul et· Rasyonel bir hareket ancak 

lktısad Vekili B. Celal Ba· bu mütehassıslar ifade edebil· tirdik. ilk teklif 14 milyondu. bir suretle vücude gelebilir. 
yar (lzmir) - Evet, budur. mektedirler. Bunun yüzde 7,5 unu faizle 35 Fakat bunu yaparken hiç 

B. Mithat Aydın (Trabzon)- Havzayı cumhuriyet hükü· senede ödemeyi ve bu miktarı kimseye yerli olsun, ecnebi 
On taksitte tediye edeceğiz. meti eline aldığı zamanda is- kapitalize ederek senede bir olsun gadretmiş değiliz. On· 
Gelecek sene veya uç sene tihsalatı 500 bin ton raddele- milyon ikiyüz bin lira anuite ların tabii haklarını gözeterek 
sonra kömür bedeli düşmüş rinde idi. Bugün 2 milyona teklif ediyorlardı. Bu bir mil- netice almak istiyoruz. Mem· 
veya yükselmiş olacak olursa vasıl olmuştur. Ve bunun ya- yon 200 bin lirayı 35 le dar- nuniyetlerimizden birisi de bu· 
ne olacaktır? rısına yakın olan miktarını bettiğimiz zaman mali kıyme· nu bize satan Ereğli şirketinin 

lktısad Vekili Celal Bayar harice ihraç ediyoruz. Evvelce tinin 40 küsur milyona çıktı- herhangi bir tesir altında bu-
(f zmir) devamla: harice ihraç mümkün değildi. ğını görürsünüz. nu satmağa mecbur olması 

tamamen riayet edilerek ya· 
pıldığı takdirde yatıştırma ese
rini kolaylaştıracaktır. 

lstanbul, 1 (Hususi) - Kü
çük antant konseyi, bugün 
öğleden sonra Bclgradda top· 
lanmıştır. 

Alakadar kaynaklardan ge
len haberlere gör~, Belgradda 
modern ordulara dayanan yeni 
bir kolitikanın esasları kuru· 
lacaktır. ---- ··-----

İspa harbi 
- Başı 1 inci sahifede -

hükumetine 75,000 bomba ve 
birçok hücum arabaları gön
derilmiştir. 

Faris, 1 (Radyo) - Asi 
Espana kruvazörü Gaskonya 
körfezinde Mııdrid hükumetine 
mensup üç vapura taarruz et· 
miştir. 

Londra, 1 (Radyo) - Ade· 
mi müdahale komitesi bir 
tebliğ neşretmiş, Kara ve deniz 
kantrolunun pazartesi günü 
tatbik mevkiine konacağını 
bildirmiştir, 

Madrid, 1 ( A.A. ) - Milli 
müdafaa meclisi tebliğ ediyor: 

Guadalajara cephesinde hü
kumd kuvvetleri Miralorioyu 
işgal etmişler ve sonra ileri 
hareketlerine devam ederek 
Sealices D;> La Sal civarında 
asilerin münakalat yollarına 
hakim olan mühim sevkülceyş 
mevzilerini elde etmişlerdir. 

Hükumet kıt'aları asilerin 
dümdarlarını bombardıman et· 
mekte olan tayyarelerin faa. 
liyetine iştrak etmişlerdir. Hü· 
kümetin topçu kuvvetlerile tay· 
yareleri asilerin mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. 

lzmir sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

Müddei izmir inhisarlar ida
resı tarafından müddeialeyh 
Seydiköy eski tahrir kontrol 
memuru Abdurrahman aley· 
hine açılan alacak davasından 
dolayı gıyap kararının gazete 
ile ilanen tebliği suretile icra 
kılman muhakeme neticesinde 
müddeialeyh 94 lira 77 kuru· 
şun masarıfı muhakeme ile 
birlikte 10/9/936 tarihinde ka-
rar verilmiş olduğundan müd
deialeyhin müddeti kanuniyesi 
içinde mahkemeye müracaatla 
temyiz yoluna gitmediği tak
dirde bu baptaki hükmün ka
tiyet kesbedeceği tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1002 

Alış kısmındaki mallar bu· Havzanın bugünkü istihsalatını Bır defa sistem itibarile vaki gibi his yoktur. Buna bilhassa 
günkü rayic üzerinedir. Satış artırmak için sadece ·rasyonel itirazımızı kabul ettirdikten dikkat ettik. Teveccühlerine İzmir ahkamı şahsiye sulh 
meselesine gelince mukavelede bir şekilde çalışmak kafi gel· sonra arzettiğim veçhile bütün teşekkür ederim. (Alkışlar.) hukuk mahkemesinden : 
yazar. Fob kıymeti kömür sa· memektedir. Aynı zamanda milli fabrikaları, madenleri ve Mitat Aydın (Trabzon) - Başdurak maliye şubesi da· 

tışlarının on seneki rayici üze· sayın mebus Halil Menteşenin bunlara dayanan hakları rıh· Tasdiki mevzuu müzakere olan bilinde fatih mahallasi müez· 
rinden yapılacaktır. Ve bunun buyurduklafl gibi amele me· tım ve şimendiferleri ve Tür- mukavelenin en büyük husu· zin sokağında 11 tailı evde 
böyle olmasını da iltizami ola- selesini de ehemmiyetle de kiyede olan aktifleri ve mal· siyetinin satış bedelinin Türk kimsesiz olarak ağustos 936 
rak kabul ettik. Çünkü kömür almak lazımdır. Amele mese· ları yalnız portföylerindeki se- lirası üzerinden tayin edilmiş tarihinde ölen Aziz kansı Me· 
fiatları bütün dünyada yüksel- lesinde bu sene sıkıntı çekil· net ve para hariç olmak şar- bulunmasında olduğunu işaret dinenin Fatih mahallesinin 
mek istidadını göstermiş ve miştir. Fakat esas sıkıntı ame- tile 3,5 milyon lira mukabi· etmiş ve bazı sualler sormuştu. müezzin sokağındaki 11 tajlı 
halen de yükselmektedir. Ereğli lenin gelip zaman zaman ça· linde devlete intikal etmiş Hatipler tarafından ileri sü· evın 24 hisse itibarile beş 
şirketi hepinizin bildiği şekilde lışması ve bırakıp gitmesi de· bulunuyor. Bu 3,5 milyon 10 riilen noktalar etrafında Eko- hissesine sahip olup ölünün 
havzada birinci derecede mev· ğildir. Kalifya amelenin bu· senede ve on müsavi taksitte nomi Bakanı Bay Celal Bayar varisleri varsa tarihi ilandan 
ki işgal eden bir müessesedir. lunmamasıdır. Esas amele bila faiz ödenecektir. Ve mu· tarafından verilen izahatı mü· itibaren üç ay içinde sıfatla· 
Bugün havzanın 3/4 üne sa- diğer Avrupa memleketlerin· kabilinde kömür vereceğiz. teakıp mukavelenin tasdikine rını beyan etmedikleri takdir· 
hiptir denilebilir. En zengın deki ameleye nazaran kafi Kömürü de şu şartla verıyo· aid kanun layihası reye konu· de ölünun metrukatınının ha-
damarlar kendisinin imtiyazı derecede ve istihsal noktasın· ruz. Suriye hariç olmak üzere larak kabul edilmiş ve top· ı:ineye devrolunacağı ve müd-
veya ruhsatnamesi dahilinde- dan memnuniyetbahş derece· ( çünkü Suriye bizim kömür lantıya son verilmiştir. det geçtikten sonra müracaat 
dir. Tahmin olunan ton mikfıbı de randıman vermektedir. piyasamızdır) nefsi Fransa ve Kamutay cumartesi gunu edilirse nazarı itibare alınmı-

400 metre derinli" i ve umku~~ ...... ~'E.~!ey},"'~'~~~s~n L ... ,r;ı:ıuhi~}~Jjm!~ .,X~aflSJl 1eı11~1st\mlr~elerl~~ ~§~11 • 1t~pJ?'l~ijlkt~0v ~aınva guıı'Ga~~~l ly~uywJI'-" 1gl~~Hfe;/§9v .. 

Birinci icra memurluğundan: 
937/2113 
Bir borçtan dolayı tahtı 

hacze alınıp paraya çevrilme· 
sine karar verilen lzmirde F ev· 
zipaşa bulvannda kain olup 
kada~ronun 954 ada 1 Par 
selde kayıtlı 610 metre arsa· 
nın metresi 600 kuruştan ve 
yine 953 ada 5 parselde ka· 
yıtlı 857 metre arsanın met
resi 750 kuruştan ve yine 953 
ada 63 parselde kayıtlı 969 
metre 50 santim arsanın met· 
resi 750 kuruştan ve 331 ada 
1 parselde kayıtlı 406 metre 
arsanın beher metresi 800 ku· 
ruştan tarihi ilandan itibaren 
otuz gün müddetle açık artır· 
maya çıkarılmıştır. Talip olan· 
ların kıymetli muhammenenin 
% 7 buçuğu nisbetinde pey 
akçası veya Milli Bankanın 
teminat mektubu vermeleri ve 
artırma 4/5/937 tarihine tesa· 
düf eden Salı günü saat 11 de 
dairede icra olunacaktır. Müş· 
terilere ait bu hususun daire· 
ye talik olunan açık artırma 
şartnamesini 15/4/937 tarihin
den itibaren okuyabilir, hakla· 
rı tapu sicilli ile sabit olma· 
yan ipotekli, alacaklılar ile 
diğer alacaklıların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarının 
ve bu hususta faiz ve masari· 
fe dair olan iddialarım evrakı 
müsbitelerile 20 gün içind~ 
icra dairesine bildirmeleri aksı 
halde haklan tapu sicilli il.e 
sabit olmadıkça satış bedelı · 
nin paylaşmasından, hariç ka· 
lacakları ve tayin edilen za· 
mandan artırma bedeli, gayrı 
menkulün % 75 ini bulmadığı 
takdirde en son artırmanın 

taahhüdü baki kalmak üzere 
artırmanın 15 gün daha teın· 
dit edilmek suretile 19/5/937 
tarihine tesadüf Çarşamba gii· 
nü saat 11 de gayri menkul 
en çok artırana ihale edile· 
cektir. Satış peşin para iledir, 
mal bedeli alınmadan tesliJJ1 
edilmez, mal bedeli verilmeı 
ise ihale kararı fesh edilir, ve 
kendinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arz et· 
miş olduğu bedel ile almağıı 
razı olursa ona ihale edilir 0 

da razı olmaz veya bulunmat• 
sa icra· dairesince hemen t5 
gün müddetle arttırmaya çıka• 
rılır bu arttırmaya alakadarla· 
ra tebliğe hacet olmayıp yal· 
nız ilanla iktifa olunarak et1 
çok artırana ihale edilerek her 
iki halde birinci ihale edilet1 
kimse iki ihale arasındaki fark· 

' tan ve diğer zararlardan mes • 
ul olduğu ve tapu harcının be· 
lediye ve vakıf icarının ~e 
yüzde iki buçuk dellaliye11ıt1 
müşteriye ait olduğu ilan olu· 

999 nur. 

İzmir sulh hukuk mahkt' 

mesinden: 37/1145 
lzmir inhisarlar idaresio.~ 

izafetle vekili avukat Halı 
Sabri tarafından halen burss; 
nın 6 parmak sokağında 
numaralı evde ikamet edel1 
Halil oğlu Mustafa aleyhine 
açılan alacak davasının duruf 
ması sırasında: 

Müddeialcyhe gönderil~r. 
davetiye bila tebliğ iade ed• 
miş ve mübaşir meşruhatıt18 

f ı· 
nazaran mumaileyh Musta • 
nm halen ikametgahından ~~· 

'ttı~• rılarak sem ti meçhule gı 
' k8" 

anlaşılan müddeialeyhin 1d 0 
metgahı meçhul kaldığın 8 

ilanen tebligat ifasına .. ~~i~ 
verilmiş olduğundan mu e 

11 
aleyh Halil oğlu Must1j;31 
muhakeme günü olan 1 I bB 
tarihine müsadif ça!şaaı lb 
günü saat onda . izmır su r 

hukuk mahkemesinde ~8~
1

t.l 
bulunmasını miibeyyin ış r 

JMKftiv~jllmf0gutı~gli2 olunu . 

1 

T 
3.93 
sicil' 

1 

Mı 

s 
B 

s 
l! 
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2141931 ---------------.-------- ANADOLU lzmir- Sicili Ticaret Memurlu- lıınir liman işletme ınüdürlü-
"' gundan: ğünden: 
Teşcil edilmiş olan [Osmanlı bankası İzmir şubesi] nin 24- Karşıyaka osmanzadede birisi umuma diğeri yalnız kadınla· 

3:937 tarihile tasqikli sirküleri ticaret kanunu hükümlerine göre ra mahsus olan deniz banyoları bir yıllık kiraya verilecektir. 
&ıcifin 1948 n4marasına kayt ve JescjJ epilgiği jlj}n ohmur. Muvakkat teminat 116 liradır. 15 nisan perşembe günü saat ] s • ı. I 15 de şefler Bncümeninde açık artırma ile isteklisine ihalesi 

: ır nüıer yapılacaktır. izahat almak istiyenlerin levazım şefliğine müra· 
lzmir iiİçili ticaret memurluğ~ 

resmi miihürü ve F. Tenik 
imıası 

lzmir Osmanlı Bankası 
lzmir Şubemiz namına muhtelif aıfatlarla imza atmağa izinli 

llıemurJarın imza örneklerini bağlı olarak sunuyoruz. 
f' lş~u sirkülerin evelki sirküleri iptal ettiğini arzeder ve key· 
'Yetın kayit ve işaret buyrulmasını rica eyleriz. 
Saygılarımızla, 

OSMANLI BANKASI 
Türkiye Umum Müdürlüğü 

Mes'ul Murahhc.as Umum Müdür 
W. Brieres Gabereli 

Osmanlı Bankası 
/:zmir Şubesi 

Namena imza atmaöa izinli memurlar 
b lsimleri aşağıda yazılı memurların imzaları fzmir Şubesi için 
•nka cari muamelatı hakkında muteberdir: 

.. A .. Sınıfı 

Müdür, Bay G. DAHER, 
bu suretle ımza atacaktır: G. DAHER 

İdari servisler murakıbı 
Ve ikinci müdür vekili, 
Bay L. LAURELLA, 

bu suretle ımza atacaktır: L. LAURELLA 
Baş muhasip, 
Bay A. FILIP.PUCCI, 

bu suretle ımza atacaktır: A. FlLIPPUCCI 
" B " Sınıfı 

Servis şefi, 
Bay S. KOSEOGLU, 

bu suretle imza atacaktır: S. KOSEOGLU 
Servis şefi vazifesini gören 
Say M. S. ÜNÜVAR, 

bu suretle imza atacaktır: M. S. ÜNÜVAR 
l\asadar, Bay M. S. ÖNER, 

bu suretle imza atacaktır: S. ÖNER 
~Bankayı taahhüt altına sokan bütün mektuplar vesair vesı-

lar aşağıda gösterilen şerait dairesinde iki memurun imza· 
lırıı havi olmalıdır: 
, Geri alınmaz krediler, Teminat mektupları ve Kabuller 11 A" 

1rııfına dahil iki memur tarafından imza edilecektir. 
d· Çekler, Poliçalar ve Gayri umumi kredi mektupları gibi 

1~er vesaik ile alelumum Muhabereler bila tefrik, ya '' A 11 

b·tııfına dahil iki memur, yahut " A '' sınıfındaki memurların 
~tile " B 11 sınıfındaki memurların biri tarafından müştereken 

q edilebilir. 
~ Bu izin Umumi kredi mektuplarına şamil değildir. Umumi 
~di mektupları vermek salahiyetini haiz şubelerimiz namına 
t a atmağa izinli memurların imza örnekleri için Bankamı
~~ rnuhabirlerine dağıtılmış olan hususi mecmuaya müracaat 
ılrnelidir. 
2221 
526 

~Su bin dokuz yüz otuz yedi senesi Şubat ayının 26 mcı 
~ .. ııii tarihile olan bu sirküler zirine mevzu imzalar şahıs ve 
j~iyetlcri dairece maruf Philippe Gabereli ve W. H. Brieres 
d ~tlarile temsil edilen Osmanlı bankasının olup muvacehem
~ "az ve münderecatını tamamen kabul ve ikrar eyledikten 
~t~ta Noter kanununun 67 inci maddesine tevfikan tasdik 

ırn. 

T. C. Beyoğlu Dörduncü Noteri 
Mitat Cemal Kuntay resmi 
mühürü ve namına S. Or

man ımzası. 

~ Genel sayı 2804 Özel sayı 1/30 
hQ.,.lı sirkülerin üçüncü sayfasında bulunan üç imzanın zat ve 
i~f '>'eti dairece maruf olup Osmanlı bankası İzmir şubesine 
~~t'~lcn sirkülerdeki kuyut dairesinde imza edebilmt!k selahi
<f1k1 e .~u kere yeniden tayin edilmiş olan servis şef~. Bay Sa-
1\as l<oseoğlu, servis şefi vazifesini gören M. Sami Unüvar ve 
193;dar M: Sabri Öner'in olduğu anlaşılmakla tasdik kılındı. 

senesı Mart ayının yirmi dördüncü çarşamba günü. 
T. C. İzmir İkinci Noteri M. Emin 

Erener resmi mühürü ve namına 
R. Giray imzası 

B . Genel sayı 2805 Özel sayı 1/30 
lıyg u sırküler suretinini dairede saklı 2804 genci sayılı aslına 
ç,t un olduğu tasdik kılındı. 1937 senesi Mart ayının 24 üncü 

Şarnba günü. 24 Mart 1937 
T. C. İımir ikinci Noteri M. Emin 
Erencr resmi mühürü ve mamına 

R. Giray imzası 
24 Mart 1937 

20 kuruşluk harç pulu 

caatları ilan olunur. 2 6 1006 

il daimi encümeninden 
623 lira 72 kuruş keşif bedelli Torbalıdaki aygır deposu· 

nun onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırhyacakları te
minatları ile birlikte 15 nisan 937 perşembe günü saat 11 de 
daimi encümene başvurmaları. 1004 

İzmir Müstahkem mevki satın alma koınısyonundan: 
1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme 

2 

3 

ile 2700 kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
Sadeyağınm beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

İhalesi 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 15 te Çanak· 
kale Mst. Mv. satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 

4 İlk teminat parası 184 lira 28 kuruştur. 
5 - Evsaf ve şeraiti fzmir Müstahkem mevki satın alma 

6 
komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 27 2 6 1 O 909 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme 

ile 4172 kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 

3 

4 
5 

6 

Sadeya~ının beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

12 I 41 937 pazartesi günii saat 14 de Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ilk teminat parası 284 lira 74 kuruştur. 
Evsaf ve şeraiti İzmir :Ast. Mv. sat. al. komisyonunda 
görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ti·_aret odasında kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalerile birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. 5atın alma komis-
yonuna müracaatları. 27 2 6 10 907 

İzmir Müstahkem mt!vki salın alma komisyonundan: 
1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme 

2 
3 

4 
5 

6 

ile 15000 kilo sığır eti satın alınacaktır. 
Sığır etinin beher kilosuna 30 kuruş biçilmiştir 
İhalesi 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 14 de Çanak· 
kale Mst. Mv. satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat parası 337 lira 50 kuruştur. 
Evsaf ve şeraiti İzmir Mst. Mv. sat. al. komisyonunda 
görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 
malan ~art olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. satın alma komis-
yonuna vermeleri. 27 2 6 10 908 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
694 

Lira K. 
Karantina Yıldız tepe nazmiyc sokak 29 kapu 61 50 
ve nazmiye sokağından l•No. alan 153,75 met· 
re arsa. 

695 Karataş Halil Rifat paşa c. No/293 kapu 70 35 00 

697 
699 

700 

701 

702 

703 

• 704 

705 

metre arsa. 
Karantina mısırlı c. 313 eski 193 tajlı 132,75 arsa 53 10 
Burnava kıvrak ve çiçek sokaktan cebhe olan 229 00 
18/2,18/3 gül sokaktan 13/1, 13,2 tajlı 916,30 
metre arsa. 
Burnava eski İstanbullu yeni İzmirli s. No. 4 es- 52 25 
ki 8 taj 173,25 metre arsa. 
Burnava eski İstenbullu yeni İzmirli 4 eski 4·6 54 68 
taj No. lu 182,25 metre arsa. 
Burnava eski dede yeni kıvrak sokağı No. 18 125 31 
taj 501,22 M. arsa. 
Burnava han ardı sokağı 33 eski 31 yeni 2811 22 50 
lajlı 55 metre arsa. 
Burnava eski dede yeni kıvrak s. 18/1 taj 165 73 
808,40 M. arsa. 
Birinci tepecik bahçe s. 18 eski 20 taj No. lu 400 00 
dükkan. Nakıtla. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile ya
zılı olanlardan gayrisinin bedeli ikinci tertip tasfiye vesikası 
ile ödenmek üzere 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 

1 · / 1931 b .. nü saat 15 dedir. Alıcıların Mrlli 
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C - Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
V.N. Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

DEUTSCHE LEVAN-

ZE M:~ı~. = H©ımdlö Nü~lh~'lt Ç©ılfllÇ©ıır 
"ANGORA" vapuru 29 _ 

• marta doğru bekleniliyor. RO· -s hh E 
TTERDAM, HAMBURG ve t 
~~~~EN limanları yük ala· _ a c za a es= 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"LlAMLIA" vapuru 30 
martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PIRE AKTARMASI SE
FERLERi 

"EXCALIBUR,. vapur;ı 9 
nisanda BOSTON ve NEV
YORK için PIRE'den hareket 
edecektir. 
SEYAHAT MÜDDET!: 

PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYOt<K 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 3 

nisana dogru bekleniliyor. 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 11 

nisanda bekleniliyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanların 
dan yük çıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB· 
RAILE limanları için yük ka
bul edecektir. ----DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS" motörü 
19 nisanda bekleniyor, ayni 
gün DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"SARDINIA,, motörü 22 
mayısta PiRE ISKENDERIYE 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
larına hareket edecektir. 

Vapurlanııa isimleri gelme 
tarihleri ve navlun t:ırıfeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 

lemez. Telefon No. 2007 2008 
......... llSl:::mlCl'mlE!l~ll!!:l'I 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası· 

ROY ALL NERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES" vapuru 21 
martta BURGAS, V ARNA 
ve KÖSTENCE limanları için 
yük alacaktır. ---

SVENSKA ORİENT 
LİNİEN 

"AASNE,, motörii 29 mart· 
la beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve SKAN 
DİNAVIA limanlarına yükle· 
yeccktir. 

SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 23 
martta gelecek PİRE, MALTA, 
ve MARSİL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 nisanda 
gelip PiRE MAL TA ve MAR 
SiL YA limanları için yük ala· 
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
accı.ta ınesuliyet kab~I etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

-- nde bulun r. 
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Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 
Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 

lstanbul'lu örücü Kamil Meserret otelindeki dukkanın1 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku· 
maşlardan mamul erkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye· 
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· 
bisc uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğenil· 
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 

müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

1 • 

r 


