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Küçük antant konseyi dağıldı 

ütün Orta Avrupa mese
lelerinde ittifak var 

lfabsburg hanedanı, Napolyon Bonapart gibi 
rolünü yapmış ve çekilmiştir. Bunların 

tekrar tahta avdetine imkin yoktur 

Belgraddan 
Atina, 2 ( A.A. ) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Küçük antant konferansım 

hıcvzubahseden Yunan mat
buatı merkezi Avrupa devlet· 
lerilc küçük antanta ittifakla
rile bağh bulunan diğer dev
letlerin son siyasi hadiseler 
dolayııile bu toplantıya gös· 
lerdikleri şiddetli alakayı ehem
llliyetle kaydetmektedir. 

l<atimerini, Fransız noktai 
"'1.arına iştirak ederek yeni 
1'luahcdcleri eski taahhütler 
Ç<'rçevesi içinde imzalıyan Yu
~otlavyanın yeni dostluklar 
IÇin e.ski dostluklarmı terket· 
ltlck fikrinde olmadığını ya
lıyor. 

bir görünüş 
~ Belgrad, 2 (A.A.)]- Küçük 
~l°iŞina"Dış t:Bakanları - dü~ 

sabah ve öğleden sonra iki 
görüşme yapmışlardır. Bu gö· 
rüşmeler konferansın ilk kıs· 
mmı teşkil etmektedir. Öğle· 
yin Romanya elçiliğinde bir 
ziyafet verilmiştir. Akşam üzeri 
Nazırlar Çekoslovakya elçili
ğinde hususi bir akşam yeme
ğinde toplanacaklardır. 

Üç Nazır yarın sabah iki 
görü~me daha yapacaklar ve 
müteakıben matbuata bir teb
liğ vereceklerdir. 

Dünkü görüşmelerde mutat 
umumi tetkikat yapılmış ve 
küçük anlaşmayı alakadar eden 
meselelerle bilvasıta ispanya 
hadiseleri, yeni batı paktı, 
ilah.. gibi meseleler tetkik 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

ispanyada son vaziyet 

Milisler, :asil~_rin,batarya
larını iskat',: ettiler 

Asilere mensub tayyareler Bilbao 
. üzerine beyannameler atmışlar 

Paris, 2 (Radyo) - Sen Se
lbastiyenden bildirildiğine göre, 
•asilerin Bilbaoda başlamış~ 

olan taarruzları inkişaf etmek· 
tedir. Asilerin riv"ifetine-ğöre, 
lskaron yolu geçilmiş ve Bask 
milliyetperverlerinin ilk müda

Elefte.!'On Vima gazetesi, da· faa hatları alınmıştır. Monte-
ha ileri giderek Çekoslovak· mora dağı da asilerin eline 
}'a Reisicumhuru Bay Benesin düşmüştür. Asi topçular Do-

Telefon: 2776 

rHATAYDA 
' 

işkence ve cinayetler 
devam ediyor 

lstanbul, 2 (Hususi) -
Antakyadan /ena hebtırler 
gelmektedir . .Ara'blar., ci
tJar köylerdeki Tiirklere 
karşı işkencelere başla
mışlar w üç Türkü öldür
dükleri gibi, Reyhaniyede 
Türk mektt!bler!nde Arab
ça tedrisat yapılmasını 
mecburi tutmuşlardır. Bu 
hal, Halayda derin bir 
teessür uyandırmıştır. 

Ôldürü 7en üç Türk gen· 
cinin cenazeleri hüyük ilı
tifalle kaldırılmıştır. 

~~ -·----
' Bulgar~kabinesincle! 
-tadilat_ yap~lacakl 

Sofya, 2 
(Radyo) -
Bul ga ri at an 

,·ekiller he· 
yetinde eaB!!lı 
tadilit yapı· 

laeağı kuv· 
vetle rivayet 
edilmektedir. 
Kal'i \'e nıu· 

ayyen olan 
cihet, yeni 
kabinenin hü· 
kdmeıio en 
yüksek erki· 
nıodan ve hiçbir eiyaai partiye in· 
tieab etmemiı bitaraf kimaderden 
teıkil edileceğidir. Baıvekil, geoe 
B. Köse İvanot olacaktır. 

Belediye intihabatında kaunan 
hükumet taraf tarları, yakında meb· 
usan eeçimini de yapmağı karar1at
tımııılardır. l\lülga aiyaat partiler 
menaublan belediye MÇiaıinde ol
duğu gibi bu sçime de iıtirak etti· 
rilmiyeeeklerdir. 

----------------------
Amiral Horti 

ltalya krahna ktymetli bir 
kolleksiyon hediye 

edecektir .. 
Peşte, 2 (Radyo) - Maca

ristan hükumet naibi amiral 

lzmir 
Turistik asfalt yolunun 

inşaşı takarrür etti 

Başbakanımız Karabuke 
hareket ettiler 

-----------------------Ereğli fabrikası açılacak, Malat-
ya fabrikasının temeli atılacaktır 

Ankara, 2 (Hususi) - Baş-
bakanımız ismet lnönü, refa
katleride lktısad Vekili Bay 
Celal Bayar, Nafıa Vekili Bay 
Ali Çetinkaya, birçok saylav
lar, lngilterenin Ankara sefiri, 
lngiliz mühendisleri ve dün 
L?ndradan gelen lngilizlerle 
bırçok davetliler, bugün saat 
9 da Karabüke hareket et· 
mişlerdir. 

Başbakanımız, Karabüktc 
büyük merasimle karşılanacak
lardır. 

ismet lnönü, demir ve çe-
lik fabrikasının temelatma tö· 
reninden sonra Konyanın Ereğ· 
li kazasında yapılan dokuma 
fabrikasını açacaklar, oradan 
Malatyaya geçerek yeni fahri· 
kanın temelini atacaklarrve 
Kayseri üzerinden J, Ankar~ya 
döneceklerdir. Başbakanımız ismet lnönü 

Aero dinamik lokomotifler 
Roma, 2 (Radyo) - Milôno ile Napoli araSJnıla işli)ecck olan (Aero 

dinamik) trenlerin, 12 nisanda i;lemeğe haılamaları te.karrür eylemitıir. 
O giio, )liliooda büyük merasim yapılacaktır. Bu ıietem ıreıılerio, bfiıün 

dünyada nğbet kazanac.ğı söyleniyor. 

Japonyada • 
seçım 

~lgradı konsey toplantısının ranfoyu bombardımana devam 
•lcabinde ziyaret etmesinin etmektedirler. 
~Üçük antant arasındaki bağ- Bilbao, 2 (Radyo)-Asile~~ 

Horti, ltalya kral ve kraliçe· 
sinin 8 Nisan iadei ziyaretinde 
krala ıeski paralardan mürek-

' kep çok kıymetli bir kollek· Seçicı·ıer u··zerı·nde tesı·r 
siyon hediye edecektir. 

ların genişletilmesi ve bugün- taarruzÜ hasebileBask Nas
lü tartlara uydurulması zaru- yonalistleri reisi Bay Agire 
rctine rağmen sağlamlığını is· umumi seferberlik ilan etmişti;:" 
~eylediğini yazmaktadır. Asi tayyare}er Bilbao üze· 

Q. Frankoya karşı tertib , 
Olunan suikasd tafsilatı 
Sqikasd şebekesi Fa;dfl kurulmuştur. Dün 

birkaç kişi idam edilmiştir 
eırut'lde heralıer dün birkaç ki~i· 
nin idam edildi~iiiTt'iraf etmekte· 
dir. Bu makamat fcend hareketinin 
ıüratle tenkil edildiğini bildirmek· 
tedir. himada şayan hususi b'.r 
membednn öğrenildiğine güre, konıp· 
lonun hütiiu 1 pnn) ol f'asında ve 
İspanyaila şulıeleri bulunmakta idi. 

TayyarPciler tarafından tcrtib edi· 
leıı bu komplo nıünfeil olan suİ· 
kaııdçılardaıı lıiri tarafından iblıar 
eclilmioıir. Komplopı tcrıib eden· 
ler Teıuandan tanare ile hareket 
ederek yüksek komi erin ikamet· 
gülıını bombardıman ettikten sonra 
Ailnote) e gitmek ta&a" urunda icli· 
ler. Tayyareciler bu maksadla uç· 
nıuğa hazırlanırken motörlerjui ha· 
rekete sctirclikleri sırada aekeri 

inzibat memurları Tcıuaıı ıayyare 

meydanını ietilô etmiolerdir. Me· 
murlar derhal tayyarecilerden 32 
kiti öldürmnotcr ,.e yüz kiei kadar 
da tevkif etmitlerdir. Harache Te 

Elbeuda dı teftifıt 71pal••fbr. 

.Bombaların, biribina dahi-
linde gapiığı tahribat 

rine beyannameler atarak anar· 
şistlerler mücadele hususunda 
halkın kendilerine yardım et· 
mesini istemişlerdir. 

Madrid, 2 (Radyo) - Ün· 
yon radyo Ajansına göre, Mad
rid cebhesinde topçu düellosu 
devam etmektedir. 

Guadalajara cebhesinde 
Milis topçuları asilerin batarya· 
!arını iskat etmiştir. 

Yapılan ani baskınlarla pek 
çok mühimmat ve silah iğti
nam edilmiştir. 

Guadalajara Cephesi, 1 (A. 
A.) - Hükumet kuvvetleri bir 
kaç gün süren hazırlıklardan 
sonra Aragon yolu istikame· 
tinde ilerliyerek Ledanca ka
sabasını işgal etmişlerdir. Hü
kumet topçusu asi istihkam· 
larını müeaair surette bombar· 

- s. ... 4 nd """'-'• -

Kral ve kraliçe Macar milli yapmak yasaktır 
müzesini gezecektir. 
~==~~~:'!!!!!~~======~~====~~ 

Halkevindeki konferans 

Boğazlar anlaşmasının 
büyük ehemmiyeti -Türk rejiminin gösterdiği kuvvet 

1 ve:kudret tebarüz ettirildi 

··-
Rektör Profesör Bay Cemil Bilsel adliyede verdiii kon

feranstan çıkarken Vali ve Baro reisile birlikte 
lzmir barosunun davetini ı vermek üzere .şehrimize gelen 

kabul ederek iki konferanı - Son• 1 lnei •aAi/ed• -

Tokyo, 2 (A.A.) - Dıılıili) e 
l'\azırı son seçimde birçok tc,·kif· 
lcre selıclı olan iğfal llCfll) atı laak· 
kında lıir kararname neşretmi~tir. 

Seçiciler herhangi bir parıi \' C) a 
naoaı.cd lehinde teşvik etmek, p•· 
ra alarak makale neşretmek 'e se· 
çiciler ür.erindo tc6İr ) apmak nıak-
adile tahminlerde lıuluıımnk )&aak 

edilmittir. 
füa en şura ı şaynm djkkatıir 

ki büıün parıiler rc)lerin bütünlü· 
~ünü i temcktedirler. Milliycıper· 

Ter Kokumindomei partU nıfitead· 
did euikasdlara 'e ıuhat İ!yamna 
partilerin iğfalleriııin clıcb oldu· 
guuu bildirınckıerlir. 

Bura siyner mabfcllcri millet ve 
de\'lete hizmet etmedikçe 'e kok· 
ler'.İni milletıen almndıkça )eni 
parti ihduıııın fay<lası7. otacağıua 
knnidi rler. 

Ayna ınahfell cr .Micnscito \C 

cjukai gibi lıü) ük parı ilerden r· 
ni partiler ihda için grublur D) rıl· 
mnEı \'c Ja prın knnuııuC' a~r•i ru· 
huııa u~ guıı l mı) an lıatı u-ııllni· 

uin knbulli ole) lıindcdirler. 
• Tok) O. 2 (Hııcl)o) - .. l'jukai 

ve 1iu eito silıi bu) ıık fırl.nlnr, 

General Ap,i H)a onuu ıı:ımr.cd· 
leriııe knroı şiddNle mfıcndclc ede· 
ceklerini bildirm i,lcrd i r. 

Tokyo, 2 (Rad)o) - lmpııra· 
ıor, bugün birçok askeıi ricali ka· 
bul etmiı ve uı.un müddet gürilt 
mflttGr. 
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Burı/4ra paydos! 
Jıir ark do~ııı11z, dünkQ fıkrasında, birçoklarının ilk ıık kqllııudı~ı 
- JJilı:µem µmma, öyle olmalı; 
Cı1mlesjni kaleme ı]olnmış, haklı bir urette tariz cı.liyor. 
Biz hu gibi fikir ~·e slfaleri, haşko s.:ıhalıtrdıı ıla göriiyoruz. Halcika· 

Jcp. bi,:de, ferdlerde, hatta nıilncvver ol:ınl.ırda, knyıd ızlıktan earfına· 
,ar, ı.·a~ffeyc, şuur.ı ve hakikaten cemiyetçi lıiı· insaQ olma[;n kar;ı tid· 
ıletli bir aksülamel vardır, 

"Neme lôzım, hen etliye, ütlüye karışmam,, 
1•Söylerim, fakat i mimi vermem. O ~artla yazabiliriini".,, 
"Bunu ~ormayın. Çünkü vereceğim cevah zülfiyara dokunur.,. 
J·fşiniz, güciinüz mü yok; Lırakın AUab &§kına şu nesneleri.,, 
Bunlar ve müm:ısilleri ccvablar, çoğumuza lıiikinı olan hodbinliğin, 

fufirııdııı, meuC at mülfıhazalarının tezahürüdür.. Herkes, keudi çadırı 
tlh111ıla, ruilnakaşu~ız, düviirıce iz, hissiz ve vazife.siz Lir şekilıle yiyip 
içmek, yan gelih L:ıcaklıırım uzatmak illeti ile maluldür. 

Fikri relıavcr, gıdamı:.e olmuştur. 
Müııaka~a ahestir. 
Şah~i menfaat, Lirinı·i plambılır. 
Ve, neme Jiizıın bunlar, ııen.e liizıw! .. 
für dostum geçenlerde hana il) uen şunları töylenıişti: 
"- Ilayııo, siz i) i ) apmıyorsunıız. Böyle mevzular ü2erinde durmak 

de~il, hiç yazı yazmasanız daha iyi olur. ~unun, bunun nazannıla fena 
görilrım<'ğe ha~lıyacak, pişman olac:ıksıoız.,, 

Vuifesini lıilen Lir insan hay iye ti ile, dostuma kendi fikirlerimi 
söyledim: 

Keza, bundan birkaç gün eveJdi. Bir milnevverimir. şöyle ıöyledi: 

«-Bir makale yazdım -dedi- imzamı koymıyorum. Çünkü ben bit&· 
ıafım \C öyle görüumekli~im lazımdır. 

Kendisine ~u cevabı verdim: 
c-Hayır, yanlışsınız. Bitaraflık, hiçbir zaman yoktur ve olmamalı· 

dır. ller~ey ve herkes, ,;adece bir taraflıdır, bir taraflı olmalıdır. Hatta 
hakim bile bir taraflıdır· Ve o taraf da, adaletin ta kendisidir. Alr.si 
takdirde, insan ve fikir denilen mnlılukun doğması imkanı yoktur.» 

Evet, bumla ela ısrarım vardır. imanın bir rengi bulunmalıdır. Jnsan 
bir fikir ta,ımalıclır. Bu t ikir, ya şöyle veya böyledir ve hiç 'üphesi" 
bitaraf dt>ğil, Lir taraflıdır. 

Keza fikir, samimi, Jürü~t l'C fayı.lalı çen;eve~i içinde, kafanın du· 
Tarlarına yapıştırılacak antika Lir mibtcb:ıse de~il<lir. 

Radyo dini iyen -kaç 
kişi var? 

Avrupa ve Amerika dev
letleri radyo istasyonları mü· 
messillerinden mürekkep bir 
grup radyo neşriyatı üzerine 
bir istatistik hazırlamıştır. Bu 
istatistiğe göre Avrupa, Ame
rika ve Hindistanla Çinin ve 
Avustralyanın bir kısmında 
tam 57 ,000,000 radyo vardır. 
Bu esasa göre bütün arzda 
230,000,000 radyo istasyon
lardan istifade ederek çalış

maktadır. 
Bu makinelerin bir saatteki 

elektrik sarfiyatı 290,080 kilo· 
vatı geçmektedir! 

En pahah evler 
En pahalı bina ve ev, hiç 

şüphesiz Nevyorktadır. 
Nevyorkta, maliye tahsil 

memurları, 20 • 40 katlı bina· 
lardan alman verginin çok az 
olduğu kanaatindedirler. Bu 
kanaat, sair memleketler bina 
vergileri nisbeti üzerine dayan
maktaJır. 

Nevyorkun aynı zamanda da 
cihanın en pahalı binası "Met· 
ropoliten Layf,, dır ve 25 mil
yon dolar kıymete maliktir. 

( \ 
Bugün doğacak 

çocuklar .. 
Y ıldızlarırı ft•rıa tceirleı-i hu· 

gün (iğlcye kaJıır arza lıakiıu 

olacaktır. Bu fena tesirlerin eu 
;ıiy:ıde sars:ı1.·ağı çey inı;aıılonn a a
bulır; kadınlar hilh.ıs~a ~ol.: sar· 
&ılacaklnrdır. Ö[;leılcn sourı, iyi 
ve fcuo te~iıler D) ııı şek ilde ha· 
Jı.inı olııcak ve gün lıaoıanl1a!a 

bir tcr~ıltlüıl giiuü olacaktır. 
Bugnn doğan ı;oı·uklar çok 

ha&saa \'e kı kanç tabiatli olacalı;.. 

)ardır. Bu çocukları sevk ve. idare 
için büyük Lir meharet lazımdır. 

Bu çocuklann inkişafı bati fakat 
emin olacak, ııtk yoluııdıı hiçbir 
zaman bahtiyar olawıyacaklanlır. 

Saime Sadi 

"Empir Steyç Building,, de sa· 
dece 20 milyon dolara mal 
olmuştur. 

Oyuncak ve çocuk! 
Oyuncakların çocuklar Üze

rinde büyük tesirleri vardır. 
Bir çocuğun en ziyade hoşuna 
giden oyuncak ne olabilir?. 
Bunu tabii oyuncak fabrika
hırı çok düşünmektedirler. Fa· 
kat Pariste bir "çocuk tema· 
yülleri ve oyuncaklar üzerine 
tetkikat müessesesi,, vardır. 
Bu müessese, yaşlı bir baya· 
nın idaresinde ve her yaştan 
çocuklar ile birçok oyuncak· 
lar üzerinde tetkikat yapmak
tadır. 

Büyük oyuncak fabrikaları, 
her sene yapaca~ ları yeni oyun· 
cak ç.eşitleri için bu müesse· 
seden fikir almaktadırlar. Bazı 
aileler de çocuklarına nasıl 

oyuncak vermek lazımgcldiğini 
sormakta imiş! 

Ağaçların doktoru! 
Baytarlar, yani hayvanat 

doktorları oluyor da niçin ağaç 
doktoru olmasın? İlk ağaçlar 
doktorunun Amerikada işe 
başladığım söylemek zait olsa 
gerek! 

Ağaçların sıhhati ve hayatı 
ile alakadar ilk doktorun adı 
Con Daveydirl 

Con Davey, bir nebatat 
mütehassısı değildir, fakat us
ta, çok usta bir İngiliz bah
çevanıdır. Elinde çapa, toprak 
üzerine eğilmiş, iki kat olmuş 
bir halde çalışacağına bu akıllı 
İngiliı, Amerikaya geçmiş ve 
tedavihanesini, kliniğini • siz 
ne isterseniz diyebilirsiniz!
Nevyorkta açmıştır. 

Bu doktor, zengin ve me
raklıların bahçelerinde bulu
nan fakat cılızlaşan veya sara· 
rıp solan çiçek ve ağaçların 
tedavi-sini üzerine almakta, ba· 
~ında melon veya silindir bir 

• 
. . - , 

.~J. l~J.'.-H:!~fi====L=ıtifi~ı=r= 
Dünya zeytııı-

• ., 
yagı rekoltesı 
T ürki-ye-is-tı-·hsalôt' 

normaldir Yunanistan 
Pamukları 
Bu sene hastalıklı 

yetişiyor 
Bu sene Yunanistan pamuk . 

mahsulü hastalıklıdır. lzmir 
Ticaret odasına gelen malu· 
mata göre, Yunanistan rekol
tesi geçen senekinden çok 
noksandır. Yunan pamukları 
48 drahmiye satılmaktadır. 

Makedonya pamukları vago· 
na teslim 47 ,5 drahmidir. Dev
letin aldığı tedbirler sayesin
de bazı mıntakalarda pamuk· 
ların fiati 50 - 51 drahmiye 
çıkmıştır. 

Kuzu derisi 
ihracatına başlandı 

Bu seneki deri istihsalatı· 
mızın sevkine başlanmıştır. 
Bu sene deri fiatleri 936 se· 
nesinin aynidir. Mahsul, evsaf 
ve temizlik itibarile geçen se
nekinden çok iyi ise de rekolte 
noksandır. 

Tüccar Bay HulUsi Zeral 
ve ortakları tarafından ilk par· 
tide 47 balya kuzu derisi, ltal· 
yan bandralı Filippo Grimani 
vapuruna yükletilmiş ve Av
rupaya ihrac edilmiştir. 

" 
Oğretmenlerin 
Kıdem zamları 

Kültür Bakanlığından dün 
Vilayete gelen bir telgrafta, 
öğretmenlerin kıdem zamları 
için Vilayet Kültür büdçesine 
lazımgelen tahsisatın konması 
bildirilmiştir. ----

Atasağun kardeşler 
Bay Haydar Atasağun ile 

kardeşi Bay Mazhar Atasağu
nun müessislerinden bulunduk
ları Yavuz lzmir nakliyat am· 
barından ayrıldıkları haber 
alınmıştır. Atasağun kardeşler 
yeni teşkilatla nakliyecilikte 
devam edeceklerdir. 

İkramiye 
Tekaüde çıkarılan Kemal

paşa kazası yukarı Kızılca kö· 
yü öğretmeni Bay Müslime 
30 yıldan fazla çalıştığı için 
900 lira ikramiye verilmesi 
muvafık görülmüş, havalesi 
gelmiştir. 

Tarikat Ayini maznunları 
Cumaovası nahiyesinin Bul

gurca çiftliğinde tarikat ayini 
yapmakla maznun Bay Halil 
ve arkadaşlarının muhakeme
lerine bugün şehrimiz Asliye· 
ceza mahkemesinde devam 
edilecektir. 
Öğretmenler arasında 

lzmir öğretmenler birliği, 
öğretmenler arasında eğlenceli 
toplantılar tertibine başlamak 
üzeredir. Yakında danslı çay
lar verilecek, seyahatler tertip 
olunacak, eğlencelerin fevka· 
iade nezih olması temin edi · 
lecektir. 

B. daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni, 

dün öğleden sonra belediyede 
toplanmıştır. 

..... mmı .......... ISiil ...... 

şapka, elinde baston, ayağın· 
da rugarı kunduralar hastala
rını ziyaret ederek geçinmek-

d. 1 te ır .. 
Fena bir düşünüş değil 

doğrusu! Bu ya7.ıları-okuyan· 
lar arasıııJa, çiçek ve ağaç 

meraklısı ulanlar çoktur. Bu 
zevatın böyle bir doktora olan 
ihtiyacı çok defa hissetmiş 

olacaklarına s.ij.DPJj!Dj7. \!_oktur • . ,. 

Vildyet Umumi Meclisinde 

Memleket hastanesinde 
ki doktorlar meselesi 

Şehrimiz Ticaret Odası~ 
dünya zeytinyağı rekolteil 
hakkında aşağıdaki maliiın' 
gelmiştir: . 

Nafıa fevkalade blidçesi 57 5,350 
lira olarak tesbit edildi 

"Bu sene ispanyada zeytı
ağaçları, başlangıçta bol ~ 
kilde çiçeklenmişse de ne~ 
nemaya mani olmuştur. 

k. k 1 . .k. ·1yoO 
Vilayet Umumi Meclisi, dün 

öğleden sonra iki celse akdet

miş, Nafıa fevkalade bütçesi· 
ni müzakere ve tesbit eyle
miştir. ilk celse saat on dörtte 
ikinci başkan Bay Sırrı Şene· 
rin riyasetinde olmuştur. Ge
len evrak okunmuş ve o sıra
da meclise gelen Vali Bay 
Fazlı Güleç, riyaset kürsüsüne 
geçmiştir. Encümenlerden ge
len mazbatalar okunmuŞtur. 
Memleket hastanelerindeki dok
torların sabahtan akşama ka
dar çalışmalarını temin için 
maaşlarının arttırılması hakkın

da Seferihisar üyesi Bay 
Mehmed Orhon tarafından · 
verilmiş olan bir takrir okun
muş ve iizerinde epey müna· 
kaşalar olmuştur. Dilek encü
meni mazbatasında, teklifin 
kanuni mevzuat dahilinde gö· 
rülmedigi zikredil iyordu. Uzun 
münakaşalar neticesinde dok
torların sabahleyin saat sekiz
den 0~1 ik;ye ve on üçten on 
beşe kadar çalışma!arı İcra 
Vekilleri Heyeti kararile tes
bit edilmiş olduğundan dile· 
ğin tervirine imkan görülmedi 
ve takrir, reddedildi. Kcmal
paşada belediyece istimlak 
edilen dispanser binasının ta
miri için Kemalpaşa üyeleri 
tarafından istenilen (500) lira 
yardımın bütçe darlığı dola
yısile tervicint: imkan görüle
mediği kararı verildi. 

ikinci celsede Nafıa fevka
lade bütçesi okundu. Üzerin
den geçilmekte ' olan yollar, 
köprüler, barakalar irışa ve 

tamiri için nakdi tahsisat 94 
bin, bedeni mükellefiyet 20000 
lira olmak üzere 114 bin lira, 

yeniden yapılacak yollar için 
de nakdi tahsisat 156,000 lira, 
bedeni mükellefiyet 37 bin 
lira olmak üzere 193,000 lira 
kabul edildi. Vilayet idarei 
hususiyesi namına inşa ve 
mübayea edilecek akarat ve 
bunların tamiratı için 130,000 
liralık tahsisat faslı okundu. 
130,000 Liradan 15 bin lira· 
nın 937 senesinde yeniden 
inşa edılecek Ağamemnun ılı

caları binalarının mefruşatma 
karşılık olmak üzere tefriki 
muvafık görüldü. 

sene ı re o tenın ı ı mı ·~ 

kentale ç.kacağı tahmin ed~· 
mektedir. ltalyada da kurs 
lık zeytin mahsulü üzerine 
tesir yapmıştır. Maamafih tt' 
koltenin geçen senekind;

0 

yiizde 25 fazla olacağı s1 
lenmektedir. Yunanistan 

1 

muhtelif hastalıklar zeytin rt' 
koltesine tesir yapmışsa da et 
fazla zarar gören Polon 01:ır 
takasıdır ve zarar nispeti ~ 
de 40 tır. Portekizde de 1 

zamanlarda iyi başlıyan ha~ 
l::ır, bilahare zeytinler i~· 
gayri müsaid ritmiş ve kurs' 
lık rekolteyi ta• ııinden aş•~ 
ya düşürmüştür. Fransada ıef 
tin taneleri cins ve mikt'1 
itibarile vasati üç derecedir 
Yugoslavya ve Arnavutlukt' 
rekolte tesbit edilen vasi~ 
dereceyi bulamamıştır. Tür~1• 
ye, Suriye, Lübnan ve fih5 

tinde zeytin mıntakası norf11' 
derecede ayrılmamıştır. 

Belediye tarafından tesis 
edilecek çocuk hastanesine 
yardım olmak üzere Nafıa en· 
cüıneni tarafından bütçeye ko
nulmuş onbin lirayı bütçe en
cümeni kaldırmıştı. Vali Bay 
Fazlı Güleç bu mevzu üzerinde 
söz söyliyerek bu hastanenin 
lfüumundan bahsetti, neticede At yarışları 
bu yardımın kabulü ve muh- Ç k h [ laca 

J.f fi b.. . k o eyecan ı o te ı masra ar utçesıne o· h E co 
l k b l d"ld' Yarın Yarış ve Isla rt nu ması a u e ı ı. c\J 

meninin ilk hafta At yarı1 
Nafıa fevkalade bütçesi 575350 [f 
lira olarak tesbit edildi. rına Kızılçullu alanında b~ş tt 
Bundan sonra beş yıllık Na- nacaktır. Ko~ular, saat 1 
fıa programının okunmasına başlıyacaktır. .. ~ 
başlandı. Bu programın bütçe Birinci koşu: Uç yaşınd• ~ 
encümeninin tesbit etliği şekle yerli yarım kan İngiliz erkt 

ve dişi taylarına mahsustı.ıf' 
uygun olmadığı görüldü, tek· f 51 

rar bütçe enciimenine gönde· ikramiyesi 320 lira, mesa e 

rilmesi muvafık görülerek mü- 800 metredir. .. J;ı 
zakeresi geri bırakıldı. Meclis, ikinci koşu: Uç yaşınd• ~ 

Yerli halis kan İngiliz erke 
Pazartesi ve Salı günleri top· ve dışi taylarına mahsustsf 
!anarak mesaisini sona erdire· f s 

ikramiyesi 405 lira, mesa c 
1000 metredir. cektir. 

Türkkuşunda 
Üçüncü koşu: Dört ve dah' 

rukarı yaştaki yerli yarım k~ 
Ingiliz At ve Kısraklanna ına 
sus olup ikramiyesi 275 lir' 
mesafesi 1400 metredir. t 

uçuşlara başlanıyor 
•• 

Uç planör ve 
Ankaradan 

iki öğretmen dün 
şehrimize geldi 

An kara dan 
Türkkuşuna dün 
akşamki trenle 
üç planör ve iki 
muallim gelmiş
tir. 

Mu al 1im1 er 
Hüseyin Uçar ile 
Hikmet Yaydır. 

Halka pınarda 
ki taıyare han-
garı Hav~ ku
ru mu emrıne ve· 
rildiğinden han· 
garda her türlü hazırlıklar ya
pılmış saha temizlenmiştir. 

Türkkuşuna kaydedilerek 
muayeneleri ve muameleleri 
tekemmül etmiş olan gençler 
derhal gruplara ayrılarak ameli 
tedrisata başlanacaktır. 

Gruplar onikişer kişilik ola· 
cak ve her grup bir mualli-
min idaresinde bulunacak ve 
üyelerin esas vazifelerine, ders
lerine halel gelmiyecek saat
lerde çalışarak talebeyi A 
hıüvcsini alacak şckildr yrtiş
tirecektir. 

Halen Ankaradan gelen iki 
muallimle beraber Türkkuşun· 
da beş muallim bulunduğun- 1 
~ .,.~ir· .~a .. ,.,.ı, ......... ı ... 

·~ .. r~ -

beşi tecavüz edince Ankara
dan ihtiyaca göre tekrar pla· 
nör ve muallim gönderilecektir. 

Bugüne kadar Türkkuşuna 
kaydedilenlerin miktarı yüzü 
tecavüz etmiş bulunmakla be· 
raber mekteplerde imtihan 
dolaytsile birçok talebenin da
hi kayıt için vakit bulamadığı 
anlaşıldığından Hava kurumu 
bu gibilcrin müracaat ve aı zu
ları karşısında kayıt müddetini 
uzatmıştır. 

Gençlerimiz b1111dnn istifade 
ederek kendilerint> par lak bir 
istikbalin yolunu ,2'Östercn Türk· 
kuşunun kanatları altınn koş-

Dördüncü koşu: Dört ' 
daha yukarı yaştaki halis k~ 
İngiliz At ve Ktsraklara ırı• 
sus, ikramiyesi 445 lira, J1le· 
safesi 1800 metredir. 

Beşinci koşu: Dört vt dah' 
yukarı yaştaki yerli yarım ~8~ 
Arap ve halis kan Arap f>. 

j~· 'e Kısrakları na mahsustur. 
ramiyesi 170 lira, mesafeS

1 

1800 metredir. 

Fuarda yeni paviyonıar·. 
Fuar sahasındaki bütün pa~1• 

yonlar satılmıştır. Fakat pavt' 
yon için birçok müracaat!•.' 
daha vardır. Fuar komitesi 
umumi antrenin sağ tarafırı: 
daki sahada da paviyon inŞS. 
sına karar vermiştir. Hatt~ 

. . . tı' 
hususi olarak pavıyon yerı ıs 
yenlere de buradan paviYo" 
vrrilecekt ir. 

Kültür mUsteşarmm 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunmakta oları 
Kültlir Bakanlığı müsteşarı ll 
Rıdvan Nafiz Edgüer dün BLI" 
navayn giderek oradaki ınc~· 

• r. ıt' 
teplcrde tetkiklerde buıU 

muştur. 

Çocuk balosu . 
Gazi İlkokulu himaya heyet•• . ıı· 

bu akşam lzıııirpalas salon 
rında bir çocuk balosu "' 
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Hava teşkılatı hakkında- Çarşamba günü mUhim 
• J;J • ~ beyanatta bulunacak · 

kı kararname çıktı Ankara, 2 <Hususi)-Da· 

-----•f<ll--• ... --·----- biliye Vekilimiz Bay Şükrü 
Yeni kararnameye göre 12 adada da bir Kaya, önümüzdeki çarşamba 

b 
günü toplanacak olan Kamu· 

tayyare esas gru u teşkil edilecektir tayda, cenub hududumuzda· 

tarassud grubu 
cektir. 

teşkil edile· ki emniyet hakkında mühim 
beyanatta bulunacaktır. 

Cumhuriyet 
Büyük Şef, Ankara Halke· 

vinde tertip olunan Uludag 
gecesinde gençliğe hita.p ede
rek: 

Roma, 2 (Radyo) - Bugün 
f talyanın yeni askeri hava teş· 
kilatı kararnamesi neşredilmi~· Bu grublarla kuvvetlere 

müstemlekelerdeki tayyare kuv
vetleri dahil değildir. 

" - Bir gün bu memleketi 
sizin gibi anlamış bir gençliğe 
tevdi edeceğimden çok mesu· 
dum. Fakat beraber yaşadığı· 
mız müddetçe hedefime yürü
menızı hepinizden istemek, 
meşru bir hakkımdır.,, 

~----.-------.! Buyurdu. Cumhuriyeti yıl-
tir. Yeni teşkilata göre, umu· " 
mi bir kumandan ve dört 
komiserlik bulunacaktır. Bu 

suretle ltalya, Trablusgarb ve 
12 Ada ile Sicilyada birer 
tayyare esas grubu teşkil ede· 
cek ve bütün ftalya hava kuv
vetleri 91 grubdan mürekkep 
olacaktır. Bunlardan başka 11 

Hava ordusu 7700 zabitten 
ve 12,700 küçük zabitten mü
rekkep olacaktır. 

Roma, 2 (Radyo) - Yarın 
yapılacak tayyare resmi geçidi 
münasebetile 8000 pilot Ro
maya gelmiştir. 

Filistin tahkik heyetinin 
verdiği rapor 

Bu raporr göre Filistin ikiye ayrılacak. 
Fakat, Arablar buna razı değil 

Londra, 2 (Radyo)- FiJis· 
tin tahkik heyeti vazifesini 
nisanın sonunda bitirecek ve 
raporunu İngiltere hükumetine 
verecektir. 

Bu rapor hakkında çıkan 

haberlere göre, Filistinde biri
hiı i ·den ayrı bir Yahudi ve 
bir de Arap hükumeti tesis 
edilecektir. Araplara Filistinin 
iç tarafları kalacak ve istedik
leri takdirde Maverayişeria 
ile de birleşebileceklerdir. 

Yahudilere de sahil kısmı 
verilecek ve bu kısım lngiliz 
idare ve mandasında olacak· 
tır. Halen Filistinde 400,000 
Yahudi vardır. Bu plan tahak
kuk ederse 1,000,000 kadar 

Yahudi Filistine yerlcşcbile
cektir. 

Filistin tahkik heyeti bun
dan başka kutsi ve mukaddes 

makamatın da Britanyanın ida
resi altında bulunmasını tcnsib 

etmiştir. Britanya mandası da 
Uluslar Sosyetesinin kararına 

tabi olacaktı!'. 

Arablar, tahkik komitesinin 

bu kararını asla tanımak iste· 
memektedirler. 

Kudüs, 2 (Radyo) - .\rap 
komitesi Londraya yeni bir 

heyet göndermeğe ve lngilte
renin Musevi muhaceretine kar
şı ne yapacağını sormağa ka
rar vermiştir. 

Kongrenin liderleri inki
sarı hayale uğramışlar ... 

Mücadelenin planı henüz tesbit edilmemiş 
olduğundan vaziyet meşkıiktür 

Bombay, 2 (A.A.) - Dün 
Lartal ismi verilen dini matem 
günü idi. Hindi~tanın yeni ka· 
nunuesasisi rejim inde eyalet 
muhtariyeti bugün t ..:sis edil· 
rniştir. 

. Kongre kanu:~u.:-sasiye karşı 
hır nümayiş tertib etmiştir. Sa-
at 14 de kadar nümayişçiler sü· 
kunetle sokaklardan geçmiş· 
!erdir. Yolları kapamak cür· 
rniyle Bombayda 6, Delhide 
25 kişi tevkif edilmiştir. 

Borsa, mahsulat piyasaları, 
birçok mağazalar, milliyetper
;;r gazeteler ve birkaç iplik -ANADOLU 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

, Haydar Rüşdü ÔKTEM 
trnunıi neşriyat ve yazı işleri 

lrıüdürü : Hamdi Nüzhet Cauçar 
ı - . 
darebanesi : 

lzrııir İkinci Beyler sokaA'J 
C. Halk Partisi b.inası i~iude 

1' l'elı;raf: İzmir - A..'VADOLU 
elefon: 2i76 •• Posta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
ıllığl 1200, altı aylığı 700, üç 

l aylığı 500 kuruştur. 
•hancı memleketler için se nelik 

abone ücreti 27 liradır 
, lleı yerde 5 kuruştur 
tına • -..;;;,,,,,,_--geçmıı nüdıa)ar 25 kuruştur. 

fabrikası bugün kapılarını ka
pamışlardır. Bankalar munta
zaman işlemeğe devam etmek· 
tedirler. Kongre mensublarının 
teşkil ettikleri alaylar Bomba
ym iç mahallesinden geçerek 
Avrupalılara aid mağazaların 
ve bankaların önünde durarak 
"kanunuesasiye oykot ediniz,, 
diye bağırmışlardır. 

Bombay, 2 (A.A.) - Kon· 
grenin liderleri inkisarı hayale 
uğramışlardır. Çünkü ekalli
yet hükumetleri kütlelerin ha
yat şartlarmı iyileştirmek için 
yakında yeni planlar tatbik 
edeceklerini vadederek muh
telif eyaletlerde liderleri iti· 
bardan düşürmüşlerdir. Bu şe· 
kilde propaganda y:tpılması 
çoktanbcri kongreler tarafın
dan tavsiye edilmişti. Bununla 
beraber kongre henüz müca· 
dele planını tesbit etmemiş 

olduğundun istikbalde vaziye
tin ne şekil alacağı meşkuk
tür. Diğer cihetten 10 nisan· 
da yapılacak içtimaa büyük 
bir ehemmiyet atfedilmekte· 
dir. Çünkü bu toplantıda 
Gandi, zannedildiğine göre, 
yeni planını izah edecektir. 

Yalandır 
Varşova, 2 {Radyo) --- Bir 

kabine buhranı çıkacağı bak-

/ zmİr larca evel Türk gençliğine 
emanet ettiğini söyliyen En 

Turistik asfalt yolu 
Ankara, 2 (Hususi) - iz· 

mir turistik asfalt yolunun 
inşası hakkındaki kararname 
Vekiller Heyetinden çıktı. Ya
kında Meclise sevkedilecektir. 

İranla 
Bircok me.elelerde , 

uzlaştık. 
lstanbal, 2 (Hususi) - Tah

randaki heyetimiz; hudud, em· 
niyet, mücrimleri iade, adli 
yardım, ikamet, tek gümrük 
ve telgraf muahedeleri hakkın
da İran hükumetile başladığı 
müzakereleri bitirmiş ve bütün 
bu muahedeleri imzalamıştır. 

Heyetimiz yakında Ankaraya 
dönecektir. 

Bay Fethi yaralandı 
Ankara, 2 (Hususi) - Eski 

iş Bankası müdürü Bay Fethi, 
bugün evinde silahını karıştı· 
rırken kazaen ateş aldırmış ve 
ağır surette yaralanarak has
taneye kaldırılmıştır. 

Köprülü zadeye 
Otomobil çarpll 

Ankara, 2 (Hususi)- Köp
rülü zade Bay Fuada bugün 
bir otomobil çarpmıştır. Bay 
Fuad, hafifçe yaralanmıştır. 

Bay Faik 
Maliye Vekaleti siyasi 

müsteşarı oldu .. 
Ankara, 2 (Hususi) - Yeni 

saylav Bay Faik, Maliye Ve
kaleti siyasi müsteşarlığına ta· 
yin edilmiştir. 

Norveç-İtalya tica-
ret uzlaşması 

Roma, 2 (Radyo) - Dont 
Ciano buiÜn Norveç - İtalya 
ticaret uzlaşması imzalanmıştır. 

Fransız filosu 
Fasa hareket etti 

Brest, 2 (Radyo)- Fransa
nın açık denizlere mahsus 
dördüncü muhrib filosu Fasa 
hareket etmiştir. Sekizinci filo 
Fransaya dönecektir. 

Roma görüşmeleri 
Londra, 1 ( A.A. ) - Bu· 

günkü gazeteler Kont Ciano 
ile İngiltere büyük elçisi ara
sında Romada yapılan gö· 
rüşmelerden memnuniyetlerini 
izhar etmektedir. Gazetelerin 
Roma muhabirlerinin telgraf
l arı müttehiden bu görüşme
nin çok dostane bir hava 
içi ode cereyan ettiğini bildir
mektedir. 

.Bay Ruzvelt 
Cihan sulhu için bir nu

tuk iradedecek 
Nevyork, 2 (Radyo) - Alı

nan haberlere göre, Amerika
nı ı umumi harbe iştirak ettiği 
günün ~enei devriyesi münase
betile 6 Nisanda Bay Ru:ıvelt 
cihan sulhu için bir hitabe 

Büyük Türk, şimdi aynı genç
liğe karsı bunları söylerken o 
günün taşıdığı tarihi kıymeti 
tekrarlamak saadetini bize ver· 
miş oluyorlar .. Bu eser, Onun· 
dur. Atatürk, büyük fedakar· 
lık ve ıstıraplarla başardığı 
bu eserin temelini, Türk gen
cinin şuur, idrak ve sevgisi 
üzerine atmıştır. Tarih, Türk 
gencinin alnını, bu vediaya 
karşı daima temiz, daima nur-
lu çıkaracaktır. · 

Cumhuriyete malik olmakla 
ona layık olmak arasındaki 
farkı anladığımız J{Ün, Ata
türkün eserinin en uzak bir 
istikbal ve emniyete - hiçbir 
sarsıntı geçirmeden, bilakis 
bütün inkişaf merhalelerini 
muvaffakıyetle katederek- va
rabileceğine muhakkak nazari· 
le bakılabilir. 

Atatürk, cumhuriyeti, gök
lerde ve kalblerde şerefle ta
şınacak bir bayrak olarak 
gençliğe vermiştir. Bu bayrağı 
evvela tanımak, ayni zamanda 
o bayrağa liyakat ka~anmak 
için çalışmak gerektir. Yani, 
Türk gencinin cumhuriyetçiliği, 
Jaalettayin bir kaJabaJığm her 
hangi bir şeye rasgele bağ-

lanması ve inanması şekJinde 
değil, onu ruhunda ve imanın-
da hc.zmederek. onun bütün 
faziletlerini, bütün iyiliklerini, 
bütün enerji ve asaletini be
nimseyerek yaşatması şeklinde 
tezahür etmelidir. 

Cumhuriyeti içte ve dışta, 
hayatın ve hadiselerin hiç bek
lenmiyen ve umulmıyan cilve
leri karşısında müdafaa ede· 
bilmek için, evvela bir .. cumhu
riyet,, iman ve terbiyesine ih
tiyaç vardır. 

Cumhuriyetçi genç, iradeli
dir, şuurludur, kuvvetlidir, hür
riyeti sever, haksızlığın düş
manıdır, vazife ve prensip sa
hibidir. Mefkuresi besliyecek 
bir kültüre maliktir, yaşamak 
ve yaşatmak için ölmesini de 
bilir, cemiyetçidir, vesaire .. 
Yani, Atatürke muhatap ol
mak şerefini tatan bu neslin 
böyle olgun ve dolgun bir 
hüviyete sahip olması, yani 
Atatürkün eserine liyakat ka
zanması şarttır. 

Herşey, cumhuriyette baş· 
lar, cumhuriyette biter. 

Cumhuriyet, milli saadet ve 
faziletin kaynadığı pınardır. 

Cumhuriyet, en kuvvetli ada
letin doğduğu beşiktir. 

Cumhuriyet, demokrasinin 
dava arkadaşı ve hatta reh
beridir. 

Cumhuriyette herşey, her· 
kestir ve bu herkes,lbir şahıs
da değil, gene bir devlette 
toplanır .. 

Cumhuriyet, Türk gibi bir 
milletin en muhtaç ve en la
yık olduğu bir idare sistemi
dir. Bunun içindir ki, Atatürk 
onu gençliğe tc.vdi etmiştir. 

Ne Tanrı, ne talih, ne de za· 
man, istikbal ve hadiseler bizi 

Sayfa3 ~ 

Türkçe ve Museviler 

-----
Tüccardan B. Bensiyon, 8. Dan· 

yel ve B. Refaelin fikirleri 
Yahudilerin, lspanyolcayı bı

rakıp Türkçe konuşmaları lü
zumu, alakadarlar indinde de 
gittikçe fazlalaşan bir tesir 
uyandırmakta ve ciddiyetle 

karşılanmaktadır. 
Dün, tüccardan Bay Bension, 

şeriki Bay Danyel ve Bay Re· 
fael muharririmize bu hususta 
şunları söylediler: 

Bay Bension ne diyor? 
" - Ben, mes'ud istirdada 

kadar tek kelime Türkçe bil
mezdim. Fakat, şimdi görü
yoı s;..ınuz ki mükemmel dene
cek kadar Türkçe konuşuyo· 

rum. 

Türkçe öğrenmek ihtiyacını 
neden dolayı istirdaddan sonra 
hissettim, diye hatırınıza birşey 
gelebilir ve bundan bir mana 
çıkarmak istiyebilirsiniz .. 

Sizi böyle bir zehaptan kur
tarmak için, derhal söylemeli
yim ki, ben, Türklerle çok kay
naşmış, bu kardeşler arasında 
çok bulunmuş ve beni tanı

yanlara fevkalade itimad tel
kin etmiş bir adamım. (Mağa
zanın dıvarmda fotoğrafı asılı 
sabık Denizli mutasarrıfı mer· 
hum Bay Tevfiği göstererek) 
işte -dedi- merhum babamız, 
bu, refikamın kolları arasında 
can verdi. Kendisi öldü. Fa
kat, hiç de muhtaç olmadık
ları halde çocuklarının velisi 
bugün benim ve bununla ifti· 
bar ederim. 

Çok vatanperver ve bütün 
lzmirce malum muharrir Hü
seyin Rifatın büyük biraderi 
avukat Kadızade İbrahim mer· 
hum, ölmeden eve}: Bensiyon 
gelmeden cenazemi kaldırma
yın, diye vasiyet etmişti. Bun· 
lan anlatmaktan maksadım, 
Türklüğü ecdatça benimsemiş 
olduğumu ispat emektir. 

Fakat, eski devir, bizim 
biran evel Türkçe öğrenme
miz lüzumunu bize telkin et
memişti. Ben, Türkçe bilme
diğim halde Yunan işgalinde 
evime on metre uzunluğunda 
Türk bayrağı asmış bir ada
mım. Bunu, bütün fzmir bilir. 

lspanyonyolca, Musevi mil· 
leti için bir dil değil, bir 
lekedir. Ben, dindaşlarımın 
bu lekeyi daha fazla taşıma
larından utanıyorum. Gerçi, 
kendi namıma söz söylüyorum. 
Fakat eminim ki, Musevilerin 
yüzde 99 u benim gibi düşij
nür. Lakin, alışkmlıktan başka 
birşey olmıyan bu dili terke· 
dip Türkçe konuşmağı, he· 
pimiz azmetmiş bulunuyoruz. 
Zira bizim dilimiz, İspanyolca 
değil, Türkçedir. (Oğlunu gös
tererek) işte oğlum, Türkçt 
konuşur. Evdekiler de hep 
öyle .. " 

Bay Danyal ne diyor? 
" - Ben, ötedenberi Türk 

kardeşlerimle beraber yaşamış 
bir adamım. Çarşıda, piyasa
da herkes bunu bilir. Evimde 
de Türkçe konuşurum. Çocuk
larımdan biri bu sene liseye 
geçiyor. Diğeri de Ticaret 
mektebindedir. Her ikisi, Türk
çeden başka dil konuşmazlar. 
Onlara isteseniz de başka dil 
konuşturamazsınız. Lalcin (Ana· 
dolu) nun bu husustaki yazı· 

kil etmektedir. Çok memnu
nuz. Ve göreceksiniz ki, az 
zaman sonra Museviler arasın
da İspanyolca konuşan kal

mıyacaktır. " 
Bay Refael ne diyor? 
"-Biz bu memlekette doğ· 

duk, bu memleketi vatan bi
liyoruz. Vatanımızın resmi dili 
Türkçedir. Simdiye kadar, bu 
güzel dili hepimiz öğrenmiş 
ve bizimle hiç alakası olmıyan 
fspanyolcayı tamamen terket· 
miş bulunmalı idik. Fakat ne 
diyelim ki, Bay Bensiyon ve 
kardeşim Bay Danyelin dediği 
gibi eski devir bu ihtiyacı 
bize hissettirmemiştir. 

lnşaallah bundan sonra ken
di dilimiz olan Türkçenin 
memleketimizde tamamen umu
mileşmesine yardım edeceğiz 
ve bu dilden başka hiçbir dil 
konuşmıyacağız. Ben çok mem· 
nun ve ümidvarım." 

Kontrol planı 
Paris, 1 (A.A.) - B. Del· 

bos nazırlar medisinde: 
1 - Ademi müdahale kon

trol planının birkaç güne ka
dar tatbik edileceğini, 

2 - Gönüllüler meselesine 
müteallik müzakerelere yakrn· 
da başlanacağının, bu mesele· 
de başlangıçta itilafgiriz dav
ranmış olan bazı devletler 
şimdi daha itilafcu bir vaziyet 
almış olduklarından bu mese
lenin süratle halledilmesinin 
muhtemel bulunduğunu, 

3 - Fransız hükumetinin 
geçenlerde vukua gelmiş olan 
deniz hadiselerini ve beynel
milel bahriye kanunlarının ih· 
lal edilmesini Valansiya ve 
Burgos hükumetleri nezdinde 
protesto etmiş ve Fransa ge· 
milerine kat'i talimat vermiş 
olduğunu, 

4 - Fransa - Portekiz ara· 
sındaki şimendifer münakala· 
tının yeniden tesisi için mem
nuniyete şayan müzakereler 
cereyan etmekte bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Londra, 2 (A.A.) - ispan
ya kara ve deniz murakabesi 
planının on gün zarfında tat
bike başlanacağı ümid edil· 
mektedir. Beynelmilel ademi 
müdahale ofisi heman her gün 
Londrada toplanmaktadır. De
niz murakabe planı bir müd
dettenberi hazırdır. lngiliz mü
şahidleri ispanya-Portekiz hu· 
dudunda vazifeleri başında bu· 
lunuyorlar. Bununla beraber 
kara ve deniz planlarının her 
tarafta aynı zamanda tatbiki 
arzu edilmektedir. Fransız -ls
panyol hududu müşahidlerinin 
de ayın ondördüne doğru va· 
zifeleri başında bulunacağı 
kuvvetle ümid edilmektedir. 
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G.6e olan zavallı kaJınm nMi 
oaziyeti ~ok ağırdır 

E.wKci .akşam Bahribaba 
,ar1u ÖftiDde tcıtlrançlık yürin .. 
.deJI bir ~k·a olmuf, Bulp .. 
riet•n muhacirleriodea Habil 
.ctında biri, kansı Fatmayı bt_.. ata" 8Vette yarala
GJflH'. Vak'a tö,1e olmuştur: 

H.bif w -lcarı•ı Fatma, Bul .. 
rar•andan Türlciyeye muhacir 
•fatile geldikleri va1cit Çanak
bte wiliyetinde Eren köyüne 
ilkin edilmiflerdir. Fakat orada 
reçiaemiyeq lı:arıkoca, iş bul
malı: üzere lzmire gelmişlerdir. 
Tabkikatımıza göre Fatma, 
Ercn\öyünde kocaıının çalış
mamasından ve kendisine bak· 
mamasından ötürü, haşka bir 
erkekle alaka peyda etmiş ve 
kocuından aynlarak bir müd
det bu erkı.:kle bir ar.ada ya
.. m•fbr. 

Sonra kocUI Habilia uwan 
ile bu adamdao aJl'llllUf, tek
rar Habile varmıştır. Fatma· 
nın t.Mre geliti, koceımdan 
a,rıldıktan IOllfa birlikte ya
pdığı erkdcle olmuştur. On
ların bire gelmeleı-ini müte· 
akıp, Habil de lzmire ı-elmiş, 
karısım aramış ve bu1muştur. 
Yirmibeş yaşında olan Fatma, 
Bahribabada Kutsoğlu tütün 
mağazuuıda çalışıyordu ve 
O,kuyularda Hüsniye adında 
bir kadınan evinde yatıp kal
kıyordu. Evelki aqam mağa· 
zadao Çı1ktJtı sırada eski ko
cası ile karplaşao Fatma. bir
likte aıeJmesi ha.klruıdaki tek
lifi red cevabı ile brşıla
QUfbr. 

Bu cevapta. canı atkalan 
Habil, kar.mı aüriikliyerek 
fiıtinaek iatemiı, bir aralık 
bdua tramvay yolu üzerine 
diitmüı, kocası Habil de üze
rine çullanarak belinden çı
brtltjı küçük 1'ir bıçakla ka
dlDI yaralamaja teşebbüı et
aİflİr. O sanda bu vak'ayı 
fÖrea Halkevi mültahdemi
ainden Bey Sabri, yetişerek 
Habilin elinden btc;ağını a1mış 
ve Yak'ayt karaloola bildirmek 
üzere o civarda telefon bulu
nan bir yere gitmiştir. 

Meter Habilin yanında ikinci 
bir bıçak daha varmıı. Fatma: 

- Sen bena bakmıyorsun, 
sefaltJ içinde :,üründürüyor· 
aun. Seninle gelemem. Deyince 
Habil ıa.ü.tiıiı bir hiddetle ka· 
chnı dövmıeğe b&1lanuş, yere 
yatırmsş, yedi aylık gebe ka-

dının üzerine .çıkarak tekmele
miı, belinde bulu- pulı, 
ucu etri ikinci bir baçakla 
kadını omuzlarmcian, botum· 
dan, başından ve yiziinden 
yaralamıştır. Kadının feryadım 

duyan B. Sabri yeti.terek kap
btı bir odun parçmıı ile Ha· 
bile vurarak elinden bıçağını 
almıştır. 

Habil, o sır.ela kansına ağı
za alınmayacak küfürler savu
ruyorda.. Habili poliae teslim 
eden Bay Sabri, kad.. m ılıür 
araba jJe memleket .lıastane
siae göndermietir. Dün hasta
neden öğrendiğimize göre. b
-dının yaraian çok ağırdar. Ken
disi Komaya dahil bir vazi
yette bulunuyordu. Hadise tah
kikatuıa el koyan Müddeiumu
mi muavinlerinden Bay Ab
dullah Kandemir, vak'a delil
lerini tesbit etmiş, şahidleri 
dialemişür. Tahkikata devam 
ediliyor. --····-ispanyada vaziyet 
- Baıı 1 inci salıi/ede -
dıman et.tikteD sonra miliıler 
tanklarm himayesinde olarak 
taarruza geçerek birkaç saat 
sür.en bir muharebe oeticeain
de Ledancayı işgale muvaffak 
olmU1larchr. Dütmao mühim 
miktarda harp malzemesi ter
ketmiştir. 

Madrid, Cephesi, 1 (A.A.) 
- Asiler üniversite mahallesi 
ve üsera llU8takalarmda Jeni 
istibkimlar vücude getirmete 

utrafmışlar ise de bükiimet 
topçulan dÜfnlanı aiperlerine 
döamete mecbur etmişlerdir. 

S.ntander, 1 (A.A.) - Roy 
ter ınuhebirindee: 

Hükümet kuvvetleri Bur
gos eyaletinde Reinosa cep
hesinde mühim bir ileri hare

keti yapmış olduklarını bildir
mektedir. Sargentesdelor ka
sabasının etraf ile alakası ke

ıilmiş olduğu ve asilerin mü
nakalatı tesis teşebbüslerinin 
akim bldığı bildirilmektedir. 

MahkOrni)«et 

Büyücülük ve falcılık yap
makla maznun Selanildi Emi
neain Asliyeceza mahkemeain
de etteyan etmekte olan mu
hakemesi neticıelenmiş, üç ay 
hapsine ve elli lira para ce
zaana mahkumiyd:ine brar 
verilmiştir. 

Tarfhe mUstenid zablla romanı 

irtibatı v• mıdır? t&bkik et
tireceğ;z. Aynı ~kilde binbaşı 
ile Secl..daki Şaoot kardeş
ler anasında telefon irtibatı 
olup olmadığı tahkik edile
cektir. Setlana hemen bizim 
küçük Garizi göndereceksin. 

- Pekili.. ikincisi? 
- Bugün Piyer Maleni abt 

••yat tecrübesine tabi tuta
~-· Dr. Bilze söyle, Piyere 
3 numaralı rejimi tatbik etsint 
S...-.ı dOfiiairlz. 

Ac* K-nu.-.k 

Nt1kletlen : F. Ş. Benliell~ 

dün mü? 
- Eveti 
- Gizci nişanlanmanın teb-

liğinden sonra dün gece ne 
suretle hareket etb7 

- Resmen hiçbir harekete 
muktedir değildir ve resmi 
vaziyette herşeyi lcabul etmiş
tir. Fakat.. 

- Falcat? .. 
- . . . . Odasına geçtiti, 

hizmetçiler başından asalet 
tacmı Ye lll'badan makaddes 
1_11UlOJ9 .ı4ıkta IO..... yal• 

lspanyol silllhı 
Mıswlı caddesinde havaya 

iki el ailih atı lmıt, r.abataca 
yapılan aratbrmada .keresteci 
Bay MehmeciiD babçelİade bir 
ağaç dibinde beş ateşli bir 
lıspanyol tabaacaıı bulwmıuı
tur. Silihı atan zabıtaca aran .. 
mlllatadır. 

Karıatm ko .. urnuıt 
Gui1er mahaUeırinde Çolak 

aobtanda Emin otlu Baha
eddin, sarhoş olarak kansı 
Pakize ile 1cavza etmjş, kor
kan Pakize komşusuna kaç
mıştır. BahaeddiD, karJsı Pa· 
kizeoin arkasıodanan koşmuş, 
komşu evine ıirmek istediği 
sırada tutulmuştur. 

Hırsızhp teşebbüs 
Şükrü Kay.a bulvarında Tahir 

otlu Abdullala, Hilal kereste 
dep06u önünde kereste çalma
ta teşebbüs ettiği sırada ya
kalanmışttr. 

Demir çalmak 
Halkapınar istuyonunda 

Receb oııu Mazlum, devlet 
demiryollarma aid demir ala
lını çaldığından yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Kemercje Sürmeli sokağında 

Milltafa kızı ikbal ile Himmet 
otlu Sadreddin arasında çıkan 
gavgada Sadreddin ikbali wr
mak için tqhir ettiti çakı ile 
ititme arasında yaralanmış ve 
her ikisi de yakatanmıftır. 

Hakaret 
Kemerde Havuzlu sokağın

da bakkal Ali oğlu Veli, Sü
leyman kansı Fatmaya hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Kadınlar arasında 
Gaziler mahallesinde oturan 

Mustafa kızı Ane, Mehmed 
kansı Safinaza hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

Tahdid 
Keçeciler caddesinde Necib 

Ali oğlu Rıza, Haaana haka
ret ve tdadid ettijinden yaka· 
lanllllflır. 

Norman DaDia 
Bit- •eker konferaneı için 

u§ratıyor 
Vaşington, 2 (A. A.) - B. 

Hull, B. Norman Oavisin bey
nelmilel iktısad konferansına 
ve yahud silahların tahdidi 
konferansına müteallik bir plan 
teklif etmek maksadile Avru
pada bulunmamakta oldutanu 
beyan etmiştir. 

B. Hull, B. Davisin seyaha
tinin gayesi şeker konferansı 

olduğunu beyan etmiş ve B. 
Davisin Cenevreye seyahati 
hakkında hiçbir karar ittihaz 
edilmemiş olduğunu ilave ey
lemiştir. 

vene gizlenmiş ve banlan 
hep görüyordum. Hıçlcınldarla 
ağlıyor, güzel gözlerinden iri 
yaş damlaları dökülüyordu. 
Ah... Bu halinde ne kadar 
güzeldi, ne kadar güzel! Fa
kat beni sevmiyor; hiç sev
miyor ve o yabancıyı sevdiği
ne inanıyor! Ona kaçmak is-
tiyor; amma beyhude... Ben 
hakiki bir avcı sıfattle onu 
göıetliyorum. Yabani ve kor· 
blc bir ahuyu kovahyan bir 
avcı vaziyetindeyim. Bu güzel 
avı kaybebıekten korbyorum. 

omba,da 
... ıayiıler 

Boaııbay, 2 (Ra.ciro)-Oirı 

--------------~~-
ffir.diltuna Bombay, ()illi, 
Madrasi ve Kalkuta gibi beTii 
başlı ~birlerinde milliyetp~r· 
ver HintlileriD nümayiıleri bq., 
lamtflır. 

Bu kursların iyi neticeler 
ceği ani af ılmıftrr 

vere 

.Köy E§'itmeni yetiştirmek 
için açılan kurslar, bütün mem· 
le1cette hüyük alaka ile karşı· 
lanmıştır. Buna dair dün Kül
tür Bakanlığından Vilayete 
aşafıdaki tamim gelmiştir: 

-Öğretmen okulu mezuna 
öğretmen gönderilmesi müm-

kün olmıyan az nüfuslu köy
lerimiz içia köy eğitmeni ye· 

tiştirmek üzere Kültür BalcM
iıtı 1le Ziraat Bakanlığı müş
terelcen hareket ederek geçen 

yıl Eskişehirin Çifteler çiftli
ğinde bir kurs açılmıştı. T ec
rübe mahiyetinde açılan bu 
kurstan müabet soouçlar alın· 
dığı için bu yıl Edirne (Trakya), 

Eskişehir, Erzincan ve Karsta 
Ye bu illere ya1tın iHerden alı
nacak namzetler jçin yeniden 
kurslar açılmasına karar veril
miştir. hcr;dc kurs &ÇJlacak 
yerler ve bölgeler çoğaltılarak 
bütün illerin ihtiyaçlarına ce· 
vab verebilecek tedbirlerin 
alınmasına çalışılmaktadır. 

Köy eğ:tmeni yeti~fru.e 
kurslarma ok.uma yazma bilen, 
askerlik vaziiesini muvaflakı
yetle yapmış ve 40 yaşını 
geçmemiş, köyünde ziraat iş

leri ile uf'rqan, i5tldadlı köy· 
lüler ömeti gönderilmiş olan 
tetkik fişlerine göre yoklana
rak ahnmalcta ve kursu bitir
dilıcten sonra kendi köylerin~e 
:köy etitmeni (Jlarak istihdam 
edilmektedirler. Bunlara ayda 
on lira ücret ve %İraat 'kalkın
ması ile ilgili, istihsali artırıcı 
vesait te verilmektedir. 

Köy eğitmeni kurslarına, 
ertikte haşan ile iş görmüş 
olan köy öğretmeııleri de gön
dertlmektedir. Bu ötretmen
ler kunta etitmenleri yetiştir
me ve etitim işlerinde çalış
makta, ziraat işlerini de eğit
menlerle beraber öğrenmek
tedirler. Kurs bittikteD sonra 
eğitmenlerin tayin edildikleri 
(8-10) köyden bir bölıe teşkil 
edilmekte ve her bölıeye 
kursta bulunmuş ti okul öğ
retmenlerinden biri gezici baş 
.öğretmen olarak tayin olun
maktadır. 

Kursların mahiyeti ve çalış
ma tarzlar1 hakkıDC:la (Kültür 
Bakanlığı derıisinin 20-1 sa
yısında) mufassal malUınat var· 
dır. Bu dergi yakında bütün 
kültür ve okul direktörlükle
rine gönderilecektir. Bazı iller
de kültür direktörlüklerine 

hatmDdu çıbrmıyacabm 
Vahşi bir gorile .çok ben

ziyen Vikont, büyük kardCfi: 
nio bu sözleri karşısında he
yecandan titriyordu. Ve: 

- Unutmıyacağım.. Sana, 
hanedanımıza birinci sene 
içinde bit- erkek çocuk temin 
edeceğim. Korkma, benim 
neslim, hanedanımızı devam 
ettirecektir. 

Dedi. 
- Ben de bundan şüphe 

etmiyorum. Yalnız vazife ve 
mecbmiyetini bir. daha tekrar
lamış . olaycw11111. Sen şimdi 
git ve yeni emirlerimi bekle. 
Şimdilik Piyeri abt ba1at çeş-

başvurarak kursa ıitmek iste
ğinde buJuDanlara Jizımgelen 
cevabın verilebilmesi için köy , 
eğitmeni yetİftİ.r.me kuralannm 
vaziyetini ve genelge ile llbay
lıklara bildirmek faydalı gö· 
rülmüştür. Kurslara gitmek 
için başvuranlara bu esasa 
göre, cevap verilecektir. ,. 

Papa tamamen 
iyi lefti 

Vatikan, 2 (Radyo) - Dört 
aylık şidddetli bir hastalıktan 
sonra, Papanın sıhhi ahvali 
normal şekil almış bugünden 
itibaren resmi işlerine devam 
etmeğe başlamıftır. 

Tren ka~sı 
Londra, 2 (Radyo) - Bu 

sabah saat 8 de iki elektrik 
treni Kroydun ile Viktorya 
gan araşında müsademe et
miştir. 

Kaza yerine büyük bir 
süratle sıhhi yardım vasıtaları 
gönderilmiştir. 

Şimdiye kadar 6 kişinin 
öldütfi, 6 ağır yaralı olduğu 
anlaşılmıştır. Hafif yarablar 
çoktur. 

Pariste yaz aaati 
başlıyor 

Paris, 2 (Radyo) - 314 Ni
san gecesinden itibaren yaz 
saatinin tatbikine başlana
caktır. 

Bay Musaolini tay. 
yare ile clolaıtı 
Roma, 2 (Radyo) - Bay 

Muaolini kendi.ine mamua 
bombardmı• tayyaresile Li · 
toriden hareket ıctmiş ve bir 
saat kadar dolaşmıştır. 

Ziraret 
Şehrimiz Almtn General 

konsoloau, dün belediyede reis 
Bay doktor Behçet Uzu ziya
ret etmiştir. 

----Alman. F ranıız 
Ticaret "'Uzakereleri 
Berlin, 2 ( Radyo ) - AJ .. 

manyanm bir teblitine gÖlıe, 
fyaasız·Alman ticaret müuke· 
releri beş Şubattan itibaren 
tekrar başlıyacaktır. 

Müzakereler Paskalya tatili 
münasebetile talik edilmiştir. 

Bay Auenol 
Taç giyme meraeimine 

davet edildi" 
Londra, 2 (A.A.) - l11gil· 

tere hükumeti Milletler ce111i
yeti genel sekreteri B. Aveno· 
la kralın taç riyme merui
minde bulunmap dlwel et· 
miştir. 

Yed&. .iyafetl 
Tekirdat k~atür direktörlü

j'üoe tayin edilmiş olan ilk 
tedrisat müfettişlerinden Bay 
Emin şerefine lzmir öğretmen
ler birlitinin bir veda çay 
ziyafeti vereceli haber alın-
mıştır. 

OORSA 
Ozum sahfla" 

Ç. Alıcı K. S. 
101 Ş. Riza ha. ro 
49 F. Solari 11 2S 
42 D. Arditi 11 
40 J. Taranto 3 SO 
30 H. A1yoti 12 SO 
13 P. Paci 11 
1 O Sa1iheti Ber. 14 
10 Vitel Şüre- 12 7S 
8 Şınlak o. 14 

303 Yekun 
424189 Eslri satış 
424489 U. satış 

Zahire satışları 

K. S. 
lS 2S 
11 2S 
11 25 
14 
13 2S 
11 
14 
12 15 
14 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
605 Buğday 6 6 50 

12 B. Pamuk 43 43 
48 Ton P. çekir. 3 2S 3 2S 

111 Ken. Pala. 2SS 420 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saf lam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa••ıa yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
&.aiJ' ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIRO~LU 

•geçti ve: 
--=.-Bu da ne hal? 

Diye yüksek sesle söy
lendi. 

Ploç hayret etmekte baldı 
idi; çünkü mahbusların odala
rı dışında bulunması lazım 
gelen gardiyanlardan hiçbirisi 
meydan-:la yoktu. Vikont: 

- Vay hallerine!. Bunlara 
ben gösteririm. 

Diye homurdandı. 
Bu homurdanma, vazifesini 

görmiyenlere en büyük ceza· 
nın mukadder olduğuna delil 
idi. 

Ne oluyordu? Mahbusa 
yoksa su mu verilmişti? 

-
olan Lük, üç gindea evel 
kendine gelemezdi. F abt 
Piyer için vaziyet büsbütün 
başka idi. 

Vikont, Almanlara mahsus 
kaba küfürlerle ve sert adım• 
larla 8 numaralı odaya doğru 
yürüdü; ıert bir hamle ile 
kapıyı açarak içeri girdi. 

Oda karanlık idi. Tepe 
penceresinden gelen ışık çok 
zayıf idi. 

Vikont, elini elektrik düğ· 
mesine uzattı, düğmeyi çe
virdi. 

Hayret!.. Odanın elektrik 
ampülü yanmadı. 

- Pekili... Böyle farzede
lim. Fakat ne olursa 0111111 

be kııın koca!I olacaksın; bu 
kır.dan bir nkck evlid bck
li10ruz. Bu, baedaoımlZlll 
i.tikbalile • şiddetle .alikar-

ı mcsi &ecribeaiae sok! Şu halde?. Piyer Malen 
- Burada birfeyler olmut 

amma, Acaba mahiyet ve 
Ploç., diktatörin önünde 

iki,e bükiilclü 
birşeyler, hem de tehlikeli 
işler görebiliT'di, VikODt, Lükü 

neticesi nedir? 
Diye söylendi. 



A 3/4/937 ---.::~---------------- ANADOLU --~·~·*~=!!!.~~----------------Sayfa l .. Belgradda bir hadise: 

Bir zengin çocuğunu tay 
yare ile kaçıracaklardı -

Bu Amerikanvari vak'anın kahramanları 
da çocuğun büyük annesi ile dayısı imiş. 

Belgrad- Bugün (Paskalya) 
şenlikleri kutlulanırken, mil
yonlarca koronun varisi olan 
oniki yaşlanndaki genç bir 
çocuk, kaçırılmak istenmiş ve 
bundan doğan d erin bir he
yecan şehri altüst etmiştir. 

Bu çocuk, lsveç siyasi lider· 
lerinden birinin oğludur. Şu
rası dikkate şayandır k; bu 
milyoner küçük varis, dayısı 

ve büyük annesi tarafından 

kaçırılmak istenmiştir. T eşeb
büsü yapan da Jsveç bahriyesi 
yüzbaşılarından Gustave Bern
hatttr ve çocuğun dayısıdır. 

Fakat polisin ciddi tedbir
leri sayesinde yakayı ele ver
miş, derhal tevkif edilmiştir. 

lsticvabında çocuğun velisi ol
duğunu söylemiş ve hemşiresi 
Bayan Helifinsin de İsveçli 
milyoner bir kadın olduğunu 
ilave eylemiştir. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Çocuk, lsveç sosyalist fır· 
kası liderlerinden Bay Helifin
sin oğludur. Dayısı bahriye 
zabitile büyük annesi, Belgradla 
Berlin arasında işliyen tayyare 
ile çocuğu kaçırmağa teşebbüs 
eyJemişlerdir. Çocuğun valide
sinin ihbarı üzerine polis, der
hal faaliyete geçmiş ve tayya
renin Berline hareketinden bir 
ilci dakika evel Belgrad hava 
istasyonunda vak'a faillP.rini 
yakalamıştır. Bı.ı esnada istas
yonda büyük bir heyecan hu
sule gelmiştir. Çocuğun annesi 
göz yaşları dökerek, pervanesi 
süratle dönmekte olan tay--Halkevi köşesi 

1 - 3/4/937 Cumartesi gü
nü akşamı saat 20.30 da Halk
evi salonunda Halkevi temsil 
kotu tarafından (Hülleci) piyesi 
temsil edilecektir. Bu temsile 

· bütün vatandaşlar gelebilirler. 
2 - 3/4/937 Cumartesi gü· 

nü saat 15 de temsil şubesinin 
komite toplantısı vardır. 

3 - 3/4/937 Cumartesi gü
nü saat 17 de Ar şubesi ko
mite toplantısı vardır. 

4 - Dün saat 17 .30 da 
Üniversite rektörü ve Devletler 
hukuku ordinariyüs profesörü 
Bay Cemil Bilsel tarafından 
(Boğazlar anlaşması) mevzuu 
ez erinde bir konferans veril· 
miş ve büyük bir alaka uyan
dırmıştır. Dinleyicilerin adedi 
500 ü geçmekte idi. 

yareye yaklaşmış ve çocuğuna 
seslenmiştir. Tayyarenin mo
törü durduktan sonra, hazin 
bir ses: 

- Anne beni kurlar. 
Diye mukabele etmiştir. 

Tayyareden ilk çıkan ve an-
nesinin kolları arasına ağlıya

rak atılan, çocuk olmuştur .. 
Yüzbaşı polisin müdahalesini 
protesto etmişse de hiçbir 
tesir yapmamış, mütecasirlerle 
çocuk ve annesi polis daire
sine sevkedilmişlerdir. Çocuğu 
kaçırmak istiyenlerin ellerinde 
iki sahte pasaport vardır .. Ço 
cuk, polis tarafından annesine 
iade edilmiş ve diğerleri alı

konmuşlardır. Yugoslavyada 
çocuk kaçırma teşebbüslerinin 
ağır hapis cezasını müstelzim 
olduğundan gafil bulunan mü
tecasirler sakin ve heyecansız 
bir tavır takınmışlardır. Çocuk 
şunları söylemiştir: 

- Anneme birşey almak 
üzere çarşıya gitmiştim. Bu 
sırada arkamdan kuvvetli bir 
el beni tuttu ve zorla bir oto
mobilin içine attı. Beni tutan
ların dayımla büyük annem 
olduklarını ancak otomobil 
içine girince sezebilmiştim. im-

dat diye bağırmak istedim, fakat 
büyük annem ağzımı tıkadı 

ve bağırmama mani oldu. Oto· 
mobil o kadar süratle gidiyor

du ki nereye götürüldüğümün 
farkında olamıyordum. En ni· 
hayet büyük bir evin önüne 
geldik ve dayım beni otomo
bilden indirerek bu eve soktu. 

Hadise, Yugoslavyada derin 
bir heyecan uyandırmıştır. Hele 
Amerika usulü kaçırılmaların 
bu memlekette taklide başlan
ması büsbütün teessürü mucib 
olmuştur. Çocuğun İsveç Ha
riciye nazırı Bay Sandlerin pek 
yakın dostlarından birinin oğlu 
oluşu da ayrıca ehemmiyeti 
haizdir. Kaçırma teşebbüsü, 
sırf sen•eti içindir. 

Londrada 
Umumi otobüs grevi 

için hazırlıklar 
Londra, 2 (A.A.) - Nak· 

liyal sendikası ile yakından 
temasta bulunmakta olan me
hafil bu sendikanın Kralın taç 
giyme merasiminin arifesinde 
Londra<la umumi bir otobüs 
grevi ilan edeceklerine dair 
olan haberleri tekzib etmek
tedir. 

, ......... : ..... ı ................... _ ........ : .................................................. 2, 
1 Fırt:ına Ali 1 
\.nezrr· Büyük Korsan Romam -- -,- .... ,,J 

• J J O_ Yazan: M. Ayhan, Faik Şemst!ddin 

Fakat, ne garib ki, ayni Mariya, kaşlarını hafifçe çat-
saniye içinde Mariya da, Türk tı ve odadan fırladı. işte an-
klZlnın harikulade ve esrarlı bar ağzından bir ses daha ge-
güzclliğini bir daha anlamış: liyordu: 

- Benden çok güzel! Başka - Kaptan, gel, çabuk gel! 
bir cazibe ve hususiyeti var! Manya, sendeler gibi oldu. 

Diye mırıldanmıştı. Bu çağırışta hiç te hayır yoktu. 
Mariya, birdenbire oıduğu Kendini derhal toparladı ve 

ferde mıhlanmış gibi kaldı: süratle fırladı.. Kapak ağzında 

Z 
:'f ukarıdan sesler geliyordu. Marko duruyordu .. 

eııhaya: - Bak kaptan, bize doğru 

- Beni çağırıyorlar galiba! bir gemi geliyor. 
Siz de duydunuz mu? - Evet, hem de büyükçe 

Diye sordu. bir gemi ... 
-:- Evet, öyle bir şey ben de - Acaba bizi görmüyor mu? 

~·..--....mı:-Jl'ftft;B:;::ilmem.. Yakalım mı 
.~rr-

Kafayı yutmuş 

Amerikan Leif (Layf) mec
muasını karıştırıyordum. Ente
resan bir resimle karşılaştım. 
Bir adam, uzunca ve yassı 
olan başını , ağzı büyük olan 
diğer bir adamın ağzına so
kuyor ve koca kafa, ta boyu
na kadar bu ağız içinde kay
bolup gidiyor. 

Orta Aferikada bazı yılan· 
ların keçileri bife yuttuklarını 
işitiriz. Hatta, bilmiyorum 
hangi mecmuada gördüm, do· 
muzu bile yutmuş ta ölü ola· 
rak çıkarmışlar.. Fakat bir 
insanın, ağzını açarak diğer 

hir insanın kafasını, hap, d eyip 
içine alabi leceğini hatırlama
mıştım doğrusu .. 

Evet, h"?yatta, çok yutma
lara rasgeliri:ı. Mesela: 

- Filan kişi öyle rüşvet 
yiyor ki, deveyi hamulu ile 
yutuyor! 

Derler. Amma, buradaki 
şey, sadece rüşvet yiyenin 
yediği naneyi tamamile can
landırabilmek ıçın yapılmış 
teşbihten ibarettir. Yoksa ha
kikkatte rıe deveyi yutuyor, 
ne de hamutunu .. 

Keza, elha deyip te hakkı 
diri diri yutanları da inkar 
edemeyiz. 

Dahası var: 
Mesela, menfaat denilen 

küçücük kelimelik meşum gir· 
dabı da, sürü sürü insanı, ka
bahat, şöhret ve herşeyleri 
mideye indirebiliyor .. 

Ve gene mesela, on papel, 
büyük ' ir ağız olup bir in· 
sanın ahlakın: ve vicdanını 
deve yapabilir. Keza, filan 
kişi, yahud filan mesele, filan 
zatın kafasını yutabilmiştir. 
Fakat bütün bunlar, şu mec· 
m11a sahifesinde gördüğüme 

hiç benzemezler. Kafa, kökü
ne kadar bir ağız içinde otur
muş kalmış .. 

Her ikisi nasıl teneffüs 
eri erler!. 

Kafası, ağız içinde kalan 
adam ne düşiinüyor acaba? 

Veyahud, ağzının içinde ka
fa dolu bulunan kahraman, 
o kaskatı, yedi delikli nesne
ye karşı ne fikirdedir acaba? 

Bir veya birkaç, hatta bin
lerce insanın kafasındaki dü· 
şünceleri, ağzımızda bol bol 
kullanabilir, konuşabiliriz. Fa· 
kat o kafaların tam teşekküller 
halinde ağzımızdan içeriye gir
mek istediklerini düşünürsek, 
deli olacağımız tutar, sanırm .. 

Mesela, kafayı yutan ada
mın şöyle rahatsız olup, hid
det edip dişlerini basıverme

• 
fenerleri? 

- Derhal... 
Ve bunu müteakıp Mariya 

yıldırım süratile köprü üstüne 
çıktı ve bağırdı: 

- Herkes yerine.. Toplar 
hazır olsun!.. 

Evet, gelen gemi hiç ~aş
madan, sanki kendilerini he· 
def tutmuş gibi, üstlerine doğru 
süratle geliyordu. Top ateşi 
açmak imkanı yoktu. 

Mariya: 
- Dümeni kır -diye bağırdı

Gelcn gemiyi sancağa alalım .. 
Mariyamn hatırına gelebilen 

yegane şey, bu geminin ya 
Fırtına Ali veya Osman reise 
aid olması idi .. Başka bir ge· 
minin bu suretle hareketine 
hareketine imkan göremiyor
du. Hatta başka bir korsan 
gemisinin bile böyle davran-

Bergama mektubu: 

Tütüncüler kooperatifi 
kongresi toplandı 

------
Tütün ve pamukçuluk, kışlık 

ve yazlık ekim vaziyeti 
--- -

o 

( 

.. 
Kooperatif toplantısından bir intiba 

Bergama, ( Hususi) - Yüz ziyetinde amil olmasını "e or-
bin lira sermayeli tütüncüler taklarına müfit olarak yaşama-
kooperatifinin 29 Martta se- sını dileriz. 
nelik toplantısı yapılmıştır. Bu Ziraat işleri: 
suretle kooperatif on yaşına Parasız olarak çiftçiye ak-
girmiştir. Onuncu yılın şere· ala pamuk tohumları dağıtıl-
fine ortaklarına bir çay ziya- maktc.dır. Geçen sene tecrü-
feti veren kooperatifın yıllık besi yapılan hu cinsin toprak-
toplantısında lktısad Vekaleti larımızda bereketli mahsul ver-
namına komiser olarak ilçebay diği herkesce bilindiğinden 
Bay Kamil Sapmaz bulun· bütün pamukçular bu tohumun 
muştur. gelmesinden ve herkese ihti-

ı<ooperatifin on yıldır or- yacı kadar verilmesinden çok 
taklarına elden gelen yardımı memnundurlar. 
yapması hususunda gösterdiği Tütün: 
faaliy'!te dair kooperatif idare Tütüncüler fidanların iyi ye-
meclisi başkanı Hamdi Arıkan tişmesi için çalışm·aktadırlar. 
tarafından bir nutuk söylenmiş Herhangi bir hasta1ığa tutul-
ve celse açılmıştır. mama1arı için ciddi tedbirler 

Ruzname müzakere edilmiş alınmıştır. 200-250 hektar 
ve kabul olunmuştur. Üç mü- fidan ekilmiş olduğuna göre 
rakıb tekrar seçilmiş ve idare busene mıntakaınızda oldukça 
meclisinde bulunan on azadan geniş mikyasta tütüncülük ola· 
ikisi geçen sene kur'a çekmiş 
olduğundan sekizi arasından 
üçü boş çekmiş ve yeniden 
intihab yapılmıştır. 

Birçok sademelcre rağmen 
yaşamış olan kooperatifin buh

ran • seneleri içinde mevcud 
parası onyedi bin liraya kadar 
inmişken bugün kırk bine yak
laşmıştır. Ortaklardaki alacak
lar taksitlendiri1diginden önü
müzdeki yıllarda yekunun nor
mal bir hale gireceğine şüphe 
yoktur. 
Beşer kuruş ile kurulan bu 

yüzbin liralık teşekkülün uzun 
yıllar memleketin iktısadi va-

sini (iüşününüz? ... 
Hulasa, birçok şeyler yutu

lur amma, bu yedi delikli nes· 
nenin aynı şekilde yutulabile
cağinc hiç aklım ermez. Allah 
hepimizin kafasını ve ağzını 
böyle felaketlerden masun ey
leye. .... Amin.... Çimdik 

ması imkansızdı. Gemi, hafif 
bir rota ile istikametini değiş
tirmişti. Meçhul gemi, ayni 
zamanda kendi gemisinden 
daha büyük gözüküyordu .. 

Mariya, sadece şimdilik mü· 
dafaa vaziyetinde kalarak ne
ticeye göre vaziyeti mutalea 
etmek istiy(}rdu. Bütün tayfa
lar, iş başında idiler. 

Zeliha, Mariyanın, kamara 
kapısını kilitlcmeği unuttuğunu 

görmüş ve hayret etmişti. Yu· 
karıda fevkalade bir hadisenin 
geçmiş veya geçmek üzere 
bulunduğunu da anlamıştı. Bu 
hadisenin kendisi ile ala
kadar olması mühtemeldi. Ya
hut ta bundan, bir istifade 
çıkabilirdi .. Kendisine bir fır
sat doğmuş gibi idi. Dışa 11 
çıktı ve el yordamile yavaş 

yavaş ilerilemeğe başladı. Bir 

cak demektir. 
Muzır lı11goanlar: 
Kazanın muhtetif yerlerinde 

zuhur eden tarla farelerile mü
cadele edilmektedir. 

Bir taraftan da domuzlar öl
dürülmektedir. Yalnız bu ay 
içinde elli domuz vurulmuştur. 
Bergama avcılar kulübünün de 
sürek av1arında çok büyük 
yardımları olmaktadır. 

Mahsuller: 
Kışlık ekinler çok ümid ve· 

rici bir vaziyettedirler. Yazlık 
mahsullerin d e ekimine baş· 
lanmıştır. Son günlerde hava
ların kurak gitmesi yazlık ekini 
ağırlaştırmışt ı r. Bulutların se· 
mada dolaşması herkesin gö· 
zünü ümidle doldurmaktadır. 
Fakat Bakırçayı, cumhuriyetiıı 
f eyizdar varlığı sayesinde te
mi;dendiği gün artık gözlerimiz. 
havada değil toprakta olacak 
ve yapılacak işler tesadüfe bı
rakı1mamış olacaktır. 

gemici kızı olduğu için, gemi
lerin alt tertibatını oldukça 
kavrıyabiliyor ve tahmin ede
biliyoldu .. Evet, aldanmıyordu: 

Yukarıda koşuşmalar vardı 
ve bu sırada, Mariyanın: 

- H erkes yerine! 
O iye bağırd ığını d\Jymuştu. 

Büyük b ir sevinç, adeta şuu
runu uyuştururcasına, bütün 
vücuduna yayıldı. 

- Allahım -diye mırıldandı· 
büyüksün, sen bilirsin artık!. 

Heyecandan kalbinin. göğ
sünii ı 'arçahyacak kadar kuv· 
vetle çarptığını ve çırpındığım 
:hissediyordu .. Merdiven başına 
gelmişti . 

Ah, bir silah olsa!.. Bir kii· 
çük hançer ele g<.>çi rebilsem!.. 

Birdenbire hatırına geldi: 
Pctronun hançeri acaba ne 

olmuştu?. 

Bu akıamki progrQ.llJı 
lstanbul radyosu, 

Gündüz neşriyatı: Saat: l:Z30J-
14 halk türküleri, havadisler, 

' haberler, hafif musiki. 

Akşam neşriyatı: Saat 18;30) 
plakla dans musikisi, 19 man· 
dolina, 19,30 sıhhi konferans, 
20 Türk musiki heyeti, 20,30) 
Arapça havadisler, 20,45 Türk 
musiki heyeti, 2l,1S stüdyo. 
.orkestrası, 22, 15 Ajans ve 
Bona haberleri, 22,30 plakfa 
sololar. 

Montrö 
Konferansına jştirak ed8' 

cek otan devletler 
Montrö, 2 (A.A.) - Kapi

tülasyonlar konferansı, Mısır· 

da kapitülasyonlar rejiminden 
istifade etmekte olan devlet
ler mümessillerini bu ayın 12 
sinde burada bir araya geti
recektir. Bu devletler şun
lardır: 

Jngiltere, Fransa, Belçi • 
ka, Danimarka, Yunanistan, 
ltalya, Felemenk, Norveç, Por
tekiz, ispanya, isvc.ç ve §İmali 
Amerika. 

Harp yüzünden kapitülis· 
yon imtiyazlanm kaybetmiş 

olan Avusturya, Almaı.ya ve 
Sovyet Rusya bu hale rag
men Kahire hükumeti tarafın· 
dan Montröye davet edilmiş 

oldukları gibi 1sviçre, Lehis
tan ve Çekoslovakya da çağı

rılmıştır. Diğer devletler mü· 
şahitler gönderecekterdır. 

Mısır hükumeti kapitiilis
yonlar ferine aşağıdaki ted
birleri teklif eyliyeceği unoe· 
lunmaldadır: 

Ecnebilere ticaf'et ıerbestisi 
ile din ve tedriaad serbestiıi 

ilah.. Temin eden muahede
ler akdi, ecnebilere müessir 

b?r himaye temin edecek su
rette polisin tensiki, mali ka
pitüla~yanlarm il_){ası, vergı 

meselelerinde zuhur edecek 

her türlü ihtilafları halle me· 
mur idari bir mahkeme ihdası, 

muhtelit mahkemelerin faali
yetlerine devam edecekleri 
bir intikal devresi kabulü. 

Kahire, 2 (Radyo) - Na

has paşa, Mısır heyetinin Mon
tröye kapitülasyonlar konfe· 

:ransma hareketi arifesinde 
mecliste: 

- Ecnebilerin Mısırdaki 
müdahale salahiyetlerine aynı 

zamanda nihayet vermeliyiz, 
istişari mahkemeler de kalk
mal ı<lır, demiştir. 

Geri döndü ve karanlıkta 
göderinin alışmış olmasından 
istifade ederek Petroyu han
çerlediği kamarayı çarçabuk 
buldu. Kapıyı açar açmaz aya
ğına bir şey ıilişti. Yere ba· 
kmca, hançeri gördü.. Çığhk 
atmamak için kc11dini zor tuttu. 
Geri döndü, anbar merdive
ninin en üst kademesine kadar 
çıktı ve oradan iki büklüm 
vaziyette, etrafına baktı: 

Evet, uzaktan bir geminin 
geldiğini o da görmüştü .. 

Ay doğmak üzere idi .. 
Buracıkta, vekayie intizar 

etmek ve icabsnda, meseli, 
karşıki gemi bir Türk ge,ıniai 
ise, derhal fırlayıp denize ahl
mak lazımdı. 

Dakikalar geçiyordu. Bulu11· 
duğu geminin istikametiRdeki 

- Sonu Var -



il 
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1 
r y ı Küçük antant konseyi dağıldı 

"'-arihten apraklar B •• •• Ü A 
Timürlenk hıristiyanlara utun rta vrupa mese-

İzmir 2 inci icra me. dan: 
Hoca Rakımın Emlak ve 

Eytam bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği İzmirde ka· 
rantinada eski avram paskal 
yenı mangaltepe sokağında 
14 No. lı ev iki kath olup 
her iki katın sokağa küşade 
kapıları vardır. ikinci katta 
bir sofa, solda bir oda, arka
da iki oda, birinci katta mut
bak teşkilatını muhtevi bir sa· 
lon, solda bir oda, arkada 
avlu, avluda helası vardır. 
1600 lira kıymetli bu evın 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus ol
mak şartile artırması 7/5/1937 
cuma gunu saat 15 te ıcra 
dairemiz içinde yapılmak üze· 
re 30 gün müddetle satıhğa 
konuldu. 

kuru kafa gönderiyor lelerinde ittifak var 

Timürlengin Yıldırım IBaya
zıdı yendikten sonra, başla
dığı büyük akınına lzmiz sa
hillerinde de bir safha verdiği 
muhakkaktır. Fakat Timür, 
bilahare çekilmiş ve bir müd
det sonra şehir, gene Ana· 
dolu Türklerinin eline geç· 
miştir. 

Ancak, lzmir muhasarasın
da Timürlenge atfedilen ve 
Evliya Çelebi tarafından kay
dolunan bazı hadiseler vardır. 
Biz büyük Türk cihangirinin 
bunları yapmadığına inanmak· 
la beraber, sadece bir riva· 
yet halinde sütunlarımıza ge· 
çireceğiz. 

Timürlenk, büyük ordusu 
ile setldi yıkıp, her mukave· 
meti kırıp f zmire dayanınca 
burada şehri muhafaza et
mekte olan Hıristiyan lzmir 
şövalyeleri, arazinin ve kale
lerin vaziyetine dayanarak 
şiddetli bir mukavemet gös
termeğe başlamıştır. Herşeyi 
ve herkesi kılıcı önünde mut
lak• surette eğip parçahyan 
Timürlenk ise, o nispette bir 
tazyikle yavaş yavaş, ıç ve 
dış kaleyi tazyike başlamış 
ve şovalyelerin artık kaleden 
çıkıp harp vermelerine imkan 
bırakmamıştır. Bunu, kale du
varlarını ve şehri tahrip et
mek hususundaki tedbirler 
takip eylemiştir. 

Şovalyeler, bir hafta sonra, 
her hususta müşkülata düş

müşlerdir, fakat belli etme
miş, müdafaada devam etmiş
lerdir. 

Nihayet muhasaranın onbe
şinci günü olunca, Timürlenk 
kumandasındak Türk askerleri, 
açılan gediklerden içeriye gir· 
mek teşebbüslerine başvurmuş 
ve şovalyeler, kale içlerine 
kadar çekilmişlerdir. Bu ara
da da icabında dış kaleden 
kaçabilmek çarelerini araşttr
mış ve bulmuşlardır. 

Tazyikin büsbütün arttığı 
bir gün, şövalyeler, emin bir 
yoldan kaçarak kendilerini 
limanın müsaid bir yerinde 
duran birkaç gemıye atmış· 
lardır. Şehirdeki sivil halk ta 
çığlıklar ata ata, çoluk, çocuk, 
kadın, erkek kafileler halinde 
onların arkasından koşuşmuş 
ve sahilde: 

- Bizi de alın!.. Bizi nere-
de bırakıyorsunuz! • 

Diye ağlaşmağa ve yalvar
mağa başlamışlardır. 

Fakat şovalyelerin taş yu· 
rekleri, bu manzara karşısın
da hiç titrememiş ve gemiler
de derhal harektt için yelken
leri açmak ve küreklere sarıl· 
malc hazırlığı görülmüştür. 

Bunun üzerine sivil kadın 
ve erkekler kucaklarında ço· 
cuklarla gemilerin halatlarına, 
zincirlerine, küreklere sarılmak 
istemişlerdir ... 

ŞovalyelP.r ise, kılıç ve mız
raklarını bu zavallılara tevcih 
ederek, halata yapışmış, ku
cağı çocuklu anaları, yarı be
line kadar suya dalmış ihti
yarları, genç ve erkekleri öl
dürmeğe başlamışlardır. 

Manzara, çok feci bir şekil 
almış ve birdenbire ~bilde 

1. 

suların üstünde cesetlerin yüz
düğü görülmüştür. 

Bu arada yaralıların veya 
ümidi kesilenlerin yumrukları· 
nı sıkarak: 

- Lanet olsun sıze vatan
sızlar, hainler, canavarlar! 

Diye başlıyan feryatları gök
lere çıkmıştır .. Tam o sırada 
da Timürlengin ordusu, bütün 
şehri işgal etmiş ve şovalye· 
lerden bir kısmını yakalamağa 
muvaffak olmuştur. Aynı za
manda, sahilde işlenen vahşet 
de meydar.a çıkmış ve muzaf
fer ordu üzerinde büyük bir 
tesir ve galeyan uyandırmıştır. 
Bunun üzerine Timürlenk şu 
emri vermiştir: 

" Bütün şovalyelerin baş· 
lan koparılsın, ehramlar ku
rulsun! 

Gfiya, Timürlenk, her işgal 
ettiği şehirde aynı şeyi yapar-
mış.. Halbuki, hakikat hiç de 
böyle değildir. Bu rivayet doğru 
;se, lzmir şovalyelerinin halka 
karşı yaptıklarına bir cevap, 
bir ceza ve mukabele olsa 
gerektir .. 

Bir aralık Timürlenge gelip, 
başların ehram kurmağa mü
said olmıyacak kadar az bu
lunduğunu söylemişler, o da 
iki taş ara~ına bir baş kon· 
mak suretile emrinin yerme 
getirilmesini istemiş ... 

lzmirden kaçabilen şovalye· 
ler ise, denizlere açıldıktan 

sonra Rodos şovalyelerinden 
başlıyarak birçok hıristiyan 
devletlerinden istimdad etmiş· 
ler ve büyük bir donanma, 
lzmiri Timürlengin dinden is· 
tirdada gelmiş. Fakat Timür
lenk, kendi mancınıkları ile 
mukabeleye başlarken şu emri 
vermış: 

" Ehramlardaki kuru kafa
ları atınız! ,, 

Biraz sonra hıristiyan gemi· 
lerin içine, sağına, soluna, ka
falar düşmeğe başlayınca, bir 
panik kopmuş ve hıristiyanlar, 
bu dehşetli ve korkunç şekil 
karşısında korkarak kaçıp git
mişler .. 

Rivayet, bu merkezdedir. 
Amma, yukarıda işaret ettiğ~
miz gibi, doğruluğu meşkfik
tür ve çok zayıftır. 

-------
Yeni neşriyat: 

Hukuk 
Türkçe ve Fransızca olarak 

üç senedenberi kıymetli hu· 
kukçuların ve profesörlerin 
eserlerile neşredilmekte olan 
Hukuk gazetesinin ikinci cildi
nin ondokuz ve yirminci nüs· 
haları da çıkmıştır. 

Bu nüshada Üniversite Or
dinaryüs profesörlerinden Er
zurum Saylavı Bay Saim Ali 
Dilemrenin adli tıbbın ehem· 
miyetli mevzularına, profesör 
Bay Mustafa Reşit Belgesayın 
Türk Temyiz mahkemesi ka· 
rarlarına, profesör Bay E. Hir
şin Ticaret hukukuna, Bay Ce· 
vat Hakkı Ôzbeyin icra ten· 
kidlerine ait yazılarile Beşinci 
Noter Bay Sami Tekinin, eski 
adliye müfettişi Bay Ali Şev· 
ketin, Giulio Moncerinin vesair 
değerli zevatın makaleleri, f c
tihad kısmında da istifadeli 
kararlar. mutalealar vardır. 

Tavsiye ederiz. 

- Başı 1 inci sahifede -
edilmiştir. Tebliğde küçük an
laşmanın noıetai nazarınca yeni 
batı paktı meselesinde batı 
emniyetinin doğu Avrupası 

emniyetinden ayrılam1yacağının 
tekrar edileceği bildirilmek
tedir. 

Diğer taraftan zannedildiği
ne göre B. Stoyadinoviç İtalya
Yugoslavya anlaşmasının ne 
şartlar altında aktedildiğini an· 
]atmış ve bu anlaşmanın Yu
goslavyanın ne evelki taahhüd
lerine, ne dostluk ve ittifakla
rına ve ne de Milletler cemi· 
yetile olan münasebetlerine 
zarar vermediği hakkında ye· 
niden kat'i teminat vermiştir. 

Yugoslavya ftalya ile yap· 
tığı anlaşmayı Cenevrede tes
cil ettirecektir. Tamamen Tu-

naya taalluk eden meseleler 
Macaristan ve Avusturya ile 
ticari ve siyasi münasebetler, 
küçük anlaşma ile Roma pro
tokollan grubu arasındaki 

iktısadi teşriki mesai de Bay 
Hodzanın Viyana seyahati ile 
alakadar olarak tedkik edil
miştir. 

Yugoslav-Macar münasebatı 
meselesinde son günlerde 
muhtelif rivayetler, bilhassa 
B. Kanyanın seyahati şayiası 

dönmüş olduğu için, iyi ma· 
lılmat alan mahfeller Bay 
Stoyadinoviçin hiç şüphesiz 

arkadaşlarına Senatoda yaptı· 
ğı beyanatı tekrar ettiğini, 

yanı Yugoslavyanın yalnız 
başına Macaristanla müzake
reye girişmiyeceğini ve kendi
sini küçük anlaşma müttefik
lerine bağlıyan taahhüdlere 
harfi harfine riayet edeceğini 
bildirdiğini zannediyorlar. , Kü
çük anlaşmanın bir bölge kol
lektif emniyet anlaşması ola
rak muhtemel inkişafı mese· 
lesinin yarın görüşüleceği an
laşılmaktadır. 

Belgrad, 2 (A.A.) - Vreme 
gazetesi bugünkü başmakale
sinde küçük anlaşmanın tarihi 
vazifesi nihayet bulmadığını 
kaydettikten, sonra Belgrad 
konferansı ruznamesinde an
tantı alakadar eden bütün 

meseleler, ezcümle Yugoslavya· 
ltalya ve Yugoslavya - Bulga
ristan anlaşmalarile Avusturya 
ve Macaristan münasebatı 
meseleleri mevcud ve bütün 
bu meselelerde hakim olan 
cihetin Avrupa barışının mu· 
hafazası olduğunu, küçük an· 
tantın zayıflaması için hiçbir 
sebep mevcut olmadığını, hu· 
susi meselelerden Avrupanın 
siyasi vaziyetinin tetkikine ge· 
çilerek camıaya ve vaziyet 
karşısındaki umumi hattını ta
yine imkan vereceğini bildır
mekte ve küçük antanbn tees
süsünü teyid edecek ve basi
retin ve tarihi lüzumun büyük 
bir tezahürü olacak olan bu 
içtimaı selamlamaktadır. 

Gazete üç nazırın içtimaına 
Çekoslovakya cumhur başkanı 
Dr. Benesin Yugoslavyaya ve 
prens Pola yapacağı resmi 

~ ziyaretin hususi bir mahiyet 
ilave ettiğini söyledikten sonra 
Yugoslavya milleti tarafından 
birinci derecede ehemmiyeti 
haiz siyasi bir hare~et olarak 
telakki edilen bu ziyaretin 

~----... -----~-~ 
Romanyada da aynı haleti 
ruhiye içinde mutalea edil
mekte olduğunu bildirmekte 
ve makalesini küçük anlaşma
nın sarsılmaz tesanüdünün de
vam edeceğini ve bunun Av
rupanın geçirdiği buhran için
deki ehemmiyetini kaydederek 
bitirmektedir. 

Belgrad, 2 (A.A.) - Bütün 
akşam gazeteleri Romanya dış 
bakanı B. Antenesko ile Çe· 
koslovakya dış bakanı Bay 
Kroftanın Belgrada muvasalat
ları hakkında ilk sayfada taf
silat neşretmekte ve Yugoslav 
hiikfimet merkezinin dost ve 
müttefik memleketlerin devlet 
adamlarına gösterdiği hararetli 
kabulü tebarüz ettirmekte-
dirler. 

Gazeteler B. Kroftanın Bel-
grad garına muvasalat eder 
etmez yaptığı beyanatı neşre· 

diyorlar. 
Belgrald, 2 (Uadyo) - Küçük 

antant Hariciye Bakanlıın konseyi, 
bugün me<ıaisini bitirmiştir. 

Bugünkü içtima saat 1 l de 
başlamış, 12,30 a kadar devanı t:l· 

miştir. Toplantıda dün görüşülmüş 
olan meeelelerin müzakeresine de· 
vam olunmu~tur. Çeko<1lovakya Baş· 
bakanı B. 1\Iilan Hodza Avusturya ri· 
calile bugünlerde Viyanada yaptığı 
müzakereler hakkında kararlar itti· 
haz edilmiş olması muhtemeldir. 

Konferanstan eonra Yugoslavya 
kral naibi Pren<1 Pol, Romanya Ha
riciye Nazırı Bay Antonesko ile 
Çcko·lı.uvakya Hariciye Nazın Bay 
Kamil Kıof ınyı kabul ctmi,, öğle 

yemeğine alıkoymuştur. 1ki nazır 
ealtanalt niyabeti aıalannı da zi· 
yaret etmişlerdir. 

Saat 17 ,30 da konseyin son 
toplantı!ll akdedilmiş ve müzakere 
edilen bütün meseleler yeni baştan 
teıkik oluıımuştur. Toplantıdan e.on· 
ra yerli ve ecnebi gazeteler mü
mes~illeri 1..ııbul edilerek toplantı 

hakkındaki ıesmi tebliğ kendileri-
ne verilmiştir. Nazırlano müşterek 
tebliğinde Kü'>ük antııot <'amiaııını 

teşkil eden memleketler arasında 

tam bir tesonüd ve ahenk mevcud 
olduğu, orta Avrupayı alakadar 
eden meseleler üzerinde Küçük 
antant devletlerinin ittifakıarası hu· 
lunduğu bildirilmektedir. 

Bay Antonesko gec~ Bükreee 
dönmüştür. 

Prag, 2 (Radyo) - Kato· 
Ek yortularını Viyada geçiren 
Çekoslovakya Başbakanı Bay 
H~dza Noye Fraye Prese ga· 
zetesine şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Tuna havzası memle· 
ketleri arasında teşriki mesai 
sahasında Çekoslovakya şım· 
diye kadar mühim teşebbüs· 
lerde bulunmuş ve mühim ne· 
ticeler elde etmiştir. Çekos· 
lovakya ile Avusturya, Maca· 
ristan ve Bulgaristan arasında 
mevcut ticaret muahedelerine 

ispanya hadiselerinden de 
bahseden Çekolovakya Baş
bakanı, demokrasi idare olu
nan Çekoslovakyanın bu şekil 
idareden başka türlü idare 
olunan memleketlerle de teş· 
riki mesaiye hazır olduğunu 
söylemiş, Çekoslovakya hava 
ve kara ordusunun çok kuv· 

vetli olduğunu, orta Avrupa 
devletlerinin herhangi bir işde 

itirazsız biri birile anlaşmaları 
lazımgeldiğini, ham maddeler 

meslesini halletmeleri icabetti· 
ğini bildirmiştir. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Bel· 
grad toplantısında küçük an
tanta dahil devletlerin müsaa
desi alındıktan sonra Yugos
lavyanın komşu devletlerle 
muahedeler akdetmesi hak
kında yapılan teklif, Fransız 

m&tbuatınca muhtelif tefsirlere 
yol açmış ve bu tekliften sonra 
küçük antanta inhilal etmiş 
nazarile bakılabileceği ileri 
sürülmüştür. 

B. Antoneskonun beyanatı 

Paris, 2 (A.A) - Romanya 
Hariciye Nazırı B. Antonesko 
Petit Jurnal gazetesinin hususi 
muhabirine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli tahmin olunan kıyme· 
tin yüzde yetmiş beşini bu
lursa en çok artırana ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 
2280 numaralı kanuna gore 
satış geri bırakılacaktır. Satış 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde ikibuçuk 
dellaliye masrafı alınır. işbu 
gayrı menkul üzerinde her 
hangi bir şekilde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmi 
vesaik ile birlikte yirmi gün 
zarfında İzmir icrasına müra
eaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu 
siciliJe malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 

"Umumi harbin nihayetin· 25/4/1937 tarihinden itiba· 
denberi zaman zaman küçük ren şartname herkese açıktır. 
antantın dağılması hakkında Talip olanların yüzde yedibu· 
şayialar çıkarılır. Küçük an- çuk teminat akçası veya milli 
tant kuvvetini isbat etmiş si· bir banka itibar mektubu ve 
yasi bir varlıktır. Sulh yapılalı 37/1602 dosya numarasile lz
onsekiz sene oluyor. Macar mir 2 inci icra memurluğuna 
tadilciliği ancak muvaffakıyet· müracaatları ilan olunur. 
sizlikler kaydetmiştir. Bugün H. iş. No. 599 
mevzubahs olan keyfiyet Kü- -------
çük antant temelinin üç surette anlaşmıştır. Küçük an· 
devlet arasında umumi bir tant devletlerinin karşılıklı 
karşılıklı yardım paktile geniş- olarak göstermekte oldukları 
letilmesidir. Bu, üzerinde dü- dürüst hattı hareket nazarı 
şünülmeyi icabettiren bir me· dikkate alınırsa bunlann içle
seledir. Bu m~sele daha ziyade rinden birisinin kendi kom· 
Tuna havzasını alakadar eden şularından birisi ile münase· 
bir iştir. betlerinin iyileşmesi ancak 

Romanya Çekoslovakya ile sulha yardır. Şurasını da ilave 
olan samimiyetini artırmak etmek isterim ki Bulgaristan 
için elinden geleni yapmakta· ile Romanyanın arasında ıyı 
dır. Kültürel ve ekonomik komşuluk münasebetleri var
münasebetlerfazlalaştırılmıştır. dır. Bu münasebetle daha zi-

Romanya Çekoslovakya ile yade iyileşme temayülü gös
üç silahlanma mukavelesi ım· termektedir. 

zalamıştır. Bay Tatareskonun Halen Fransa ile bir dost· 
son Prag seyahati de muna· luk muahedemiz vardır. Dip· 
sebetlerimizin mükemmelliğini lomatik bağlarımızın takviyesi 
tebarüz ettirir. Romanvanın de istikbalin meselelerinden 

" 
silahlanmasında Çekoslovakya· birisidir. Benim harici siyase-
nın büyük bir rolü bulunması timin esas hatları şunlardır: 
bir tesadüf eseri değildir. Mevcut dostlukları idame 

Romanya ile Yugoslavyaya etmek ve lüzumu takdirinde 
gelince bu iki memleket ha· bugünkü şeraite en ıyı te

vafuk eden muahedelerle bun· 
nedan bağları ile ve karşılıklı 
dostluk hisleri ile biribirlerine ları takviye eyl~melc, bu su· 

retle hareket ederken Roman· 
bağlıdır. Stoyadinoviç Kanu- h l göre ticaret işlerinde mühim ya lüzumsuz yere usumet er 
nuevelde yapılan Bulgar · Yu· d 

tezayüd vardır. Bu teşriki me- beslenmesine mey an verme· 
samın gayelerimize tevafuk goslav paktından beni haber- meyi de hesaba katıyoruz. 
etmesi esastır. Tuna havzası dar etmişti. Nitekim Çekos- Sulhu muhafaza icin lüzum
devletleri, Orta Avrupa dev- lovakya da bu muaheden ha· lu şartlar dostluklara sadakat 
!etleri politikasına bir alet berdar edilmişti. göstermek ve müzakereleri 
olmamalıdır. İtalya - Yugos· Atinada Balkan antantı aza· kolaylaştıran bir beynelmilel 
lavya siyasi gerginliğinden Kü- lan bu mesele üzerinde tam hava idame eylemektir. 

çük antant devletleri çok zarar E l,.. k E b k d 
görmüşlerdir. Bu gerginliğin m 8 Ve ytam an asın an 
kalkmış olmasından memnunuz. Depozitosu 

Habsburg hanedanı, Napol- Esas No. Yeri No. su Nev'i T · L. 
yon Bunapart gibi tarihi rolünü Yeni Taj 400 819 İzmir Göztepe tramvay 644/1 838 Evin yarı 
yapmış, çekilmiştir. Ba hane- caddesi. hissesi. 
danın avdeti, Orta Avrupa Yukarıda gösterilen evin peşin veya taksitle satışı 14/4/937 
devletleri için büyük bir fela· çarşamba günü saat onda açık artırma ile yapılacaktır. 
ket olur. Buna ihtimal vermi- istekli olanların yevmi mezkfirde yukarıda yazıh de ozitoyu 

veznemize vatırar.ak .arhrmava_ ai.rmM•ri ilAn a'-• · --.:.~....._..__.-ı .. 
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Halkevindeki konferans 

Boğazlar anlaşmasının 
büyük ehemmiyeti -·--

Türk rejiminin gösterdiği kuvvet 
ve kudret tebarüz ettirildi 

- Başı 7 nci salıi/ede -
lstanbul ünivesitesi rektörü 
Bay Cemil Bi1se1, dün akşam 
Halkevi solonunda ikinci kon
feransını çok kalabalık bir 
münevver kütlesi önünde ver
miştir. Konfer;msı dinliyenler 
rasında Vali Bay Fazlı Güleç, 
Müstahkem Mevki komutanı 
General Bürhaneddin, belediye 
reisi Dr. Bay Behçet Uz, ha
.kimler, adliyeciler, avukatlar, 
'doktor ve öğretmenlerle lzmir 
Jisderinin son sınıf talebesi 
vardı. 

Ha1kevinin alt ve üst kat 
salonları baştan başa dinleyi
cilerle dolmuştu. Saat 17 ,30da 
profesör, yanında baro reisi 
avukat Bay Münir Birsel ol
duğu halde kürsüye çıktı. Bay 
Münir; sayın profesör Bay 
Cemil Bilseli dinleyicilere pre
zante ederek Ankaraya gittik
leri sırada lzmire uğrıyarak 
iki mühim konferans vermeyi 
lütfen kabul eden, yalnız Tür
kiyenin değil, dünya hukukçu
larından en meşhur bir sima· 
nın f zmirlilere gösterdiği bu 
teveccüh ve alakadan dolayı 

teşekkürlerini bildirdi ve pro
fesör, konferansına başladı, 
iki gündenberi :lzmirde ve lz
rnirliler arasında bulunmaktan 
bahtiyarlık hissettiğini anlattı 
ve dedi ki: 

- lzmirlilerin, lzmir ay· 
dınlarının önünde söz söyle
mek beni çok heyecana dü
şürüyor. 

Pofesör, (Boğazlarr anlaş
ması) konferansına başlarken 
istiklalin, bir devletin, bir 
milletin ve bir memleketin İş· 
ferini lmilletin ve memleketiu 
rnenfaatine göre serbestçe 
tanzim etmesi demek olduğu· 
nu söyliyerek ve Osmanlı im
paratorluğunun inhilale yüztut· 
tuğu zamandan başlıyarak (140) 
yıl içinde Boğazlar için (20) 
anlaşma yapıldığını söylemiş, 
bunların muhtelif tarihlerdeki 
şekilleri hakkında malumat 
vermiş, İzmirin işgalinden de 
bahsederek: 

- O gün, yurdun heryerin· 
de, her Türk İzmir için ağ· 
ladı. Yurdu, yurd için değil, 
kendi için seven saltanat, lz
rnirin kaybolmasına Kar olarak 
baktı ve onu büyük bir dev
letin almasını istedi. 

Atatürk, büyük savaşa İzmi
rin istihlası emelile girişti. 
Evelki konferansımda da söy
lemiştim, bizi istiklale kavuş-
turan savaş yolu lzmirden ge
çer, onun için lzmirde söz 
söylemekten heyecan duyuyo· 
rum.,, demiştir. 

Boğazlar meselesinin bütün 
dünyayı ehemmiyetle alakadar 
etrnesinin, onun çok mühim 
bir yerde bulunmasından ileri 
geldiğini anlatan değerli pro
fesör, dünya harbinde Çarlık 
Rusyanın yıkılmasının, Roman
Yanın bozulmasının, harbin iki 
sene fazla sürmesinin hep bu 
ehemmiyetten ileri geloiğini, 
dünyanın en kuvvetli donan· 
masının boğazlarda mnğlup 

' oıauğunu anlatmış ve şu veciz 
sözleri söylemiştir: 

- Namağlup Armadayı 

yenilmiyen devletin donanma
sı, boğazlarda mağlup ve 
münhezim olarak geri döndü, 
gene dünyanın en kuvvetli 
ordusu, Anafartalarda Türk 
ordusu karşısında tutunamı
yarak çekilmeğe mecbur oldu. 

Dünya tarihini dolduran 
Türk kahramanlarını, Çanak
kaleyi, Anafartayı ve onun 
üstünde Atatürkü bir mefha
ret hatırası olarak anıyoruz.,, 

Çarlık Rusyanın boğazlarda 
temin ettiği ~serbestii hareke
tin lngilizleri harekete getir
diğini, lngilizlerin boğazların 
her devletin harp gemilerine 
kapalı bulundurulmasını iste
diklerini anlatan profesör, 
nihayet Mondors mütart kesin
den istifade eden düşmanla
rın gemilerini boğazlara sok
tuklarını, 1920 yılında Osman
lı imparatorluğunun imzaladığı 
bir vesika ile bunu hukuki 
bir vaziyete soktuklarını, bu 
vesika ile Bizarıs imparator
luğunun ihtiva ettiği geniş 
araziyi başka unvan altında 
Türklük tenn nezett!klerini, bu· 
ralarda daimi surette ecnebi
lerin kara ve deniz kuvvetle· 
rinin bulundurulmasını kabul 
ettirdiklerini, teşkil ettikleri 
beynelmilel komisyona bir 
devlet teşkilatı mahiyeti ver
diklerini izah etmiş ve sözüne 
devamla: 

- "Dünyaya doğru düşün
meği öğreten, dünyaya doğru 
düşünmeği alıştıran büyük sa
vaşımız bize (Lozan) ı verdiği 
gibi, onüç sene sonra da hü
kumetimizin başında bulunan
ların takip ettiği dürüst siya· 
set sayesinde Montröyü ka
zandık.,. 

Lozan muahedesinin müza
keresi esnasında Boğazlar mu
kavelesi görüşülürken İngiliz 
murahhası Lord Gürzonun Bo· 
ğazlar hakkındaki Ti.irk tezinin 
izahı hususundaki ısrarı kar· 
şısında ismet f nönünün söyle· 
diği ve tarihe geçen şu söz
lerini anlatan profesör dedi ki: 

- Lord Güızon umumi şe
kilde izahat istedikçe İsmet 
İnönü birkaç sözle cevap ve
ri) ordu. Lord Gürzon, bu ha
reketin konferansı istihfaf de
mek olduğunu söyledi, o vakit 
İsmet İnönü şu cevabı verdi: 

- Boğazlaı, Tiirk toprak
ları arasındadır. Bu itibarla 
her devletin noktai nazarını 
öğrendikten sonra bu topra· 
ğın sahibi sıfatile ben de nok
tai nazarımı söyliyeceğim. (Sü
rekli alkışlar). 

Boğazların (mutlak kapnlılık), 
(mutlak açıklık) rr.jimi karşı
sında İsmet İnönüni.in ikisi or
tası bir rejim ortaya attığını 

ve:: kabul ettirdiğini, gayri as· 
keriliğin o zamanlar bir sulh 
tedbiri sayıldığını, kontrol me
selesinin çok şiddetli müna· 
kaşalara sebebiyet verdiğini, 

ismet İnönünün bu mesele
yi de hallettiğini, Montöde 
gayri askeriliğin derhal kaldı
rıldığını, bu suretle boğazların 
hakiki snhibleri elinde istenil· 
diği şekilde kullanılacağının 
kayıtsız ve şartsız kabul edil
diğini, bunu ynpanın da ismet 

ANADOLU 

1 Müzayede ile fev. - Kiralık ev -kalade satış 
Nisanın 4 üncü pazar günü 

saat 11 de Burnavada Atatürk 
caddesi istasyon karşısında 55 
No. lı büyük bahçeli evde Bay 
Varıpatıye ait fevkalade lüks 
ve nadide mobilyaları açık 
artırma suretile satılacaktır. 

DIKKAK: Yolların tamiri 
dolayısile bugünlerde Burnn
vaya otobüs çalışmamaktadır. 
Sabahleyin hareket edecek 
tren saatları 8, 5 geçe ve 
10,15 geçedir. 

Satılacak mobilyalar meya
nında maur.dan mamul altı 
aynalı biife, kontre büfe, ma· 
sif maundan anahtarlı kare 
yemek masası, 12 adet çok 
kıymetli maruken sandalyeleri, 
emsalsiz maundan mamul ya
tak odası takımı aynalı dolap 
tuvalet lauman ve komodinosu, 
bir buçuk kişilik üç adet ln
giliz mamfüatı bronz karyola, 
lzmirde emsali bulunmıyan içi 
kuş tüylü marukan kanepe ve 
iki koltuk, tekrar maruken ka
nepe ve iki koltuk ve deri 
şezlonk, cevizden mamul ya
tak odası takımı, üç kapılı 
aynalı dolap tuvalet lauman 
peşkirlik ve komodinosu, 2 
adet şömine aynası, poker 
masaları, Stalle Desden mar
kalı Alman piyano, 10 parça 
kanepe takımı, şemşiyelikler, 
heykelli saat, yeni bir halde 
fevkalade glizel bilardo ve is-
tekaları, madeni sobalar, em
salsiz maun camlı vitrin, çi-

çeklik kolonalar, muhtelif boy
da çok kıymetli yağlı boya 
tablolar, büyük aynalı jardin
yer, Ruston Horsley marka 4 
beygir kuvvetinde motör, AEG 
beş lambalı radyo, iki adet 
paravan, etecerle ve birçok 
kıymetli seccadeler ve halı ve 
sair birçok eşyayı nefise müza· 
yede suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma salonu 

Aziz Şınık 
Telefon: 2056 

Güzelyalı Nı1ri bey sokak 
6 Numarada bütün asri kon· 
förü haiz büyük bahçeli, 
içinde elektriği ve suyu 5 
odalı gayet havadar bir ev 
kiralıktır. 

Hergün öğleden evvel 
ayni evin alt katınn müra-
caatları. 

l~ici?~m::ım:&:~~~:rc.ı:ı~ 

İzmir 2 inci icra Me. dan: 
Bay Rizanın Emlak ve 

Eytam bankasından ödünç al
dıgı paraya ~mukabil Bankaya 
ipotek eylediği lzmirde ikinci 
süleymaniye mahallesinin f mı
sırlı (caddesinde çıkan dere 
sokağında kain bila No. ~ lt ve 
tapunun 25/5/930 tarili, 5 mu
amele, 17 cilt, 19 pafta, l 30 
ada, 5 parsel No. da kayıtlı 
hanenin iki kapısı mevcut 
olup biri sokağa ve diğeri 
arka tarafa karşıd•r. Arka ta
raftaki kapıdan içeri iistü ör
tülü bir yolluktan ileriye doğ
ru bir miktar avlu alt kısmın
daki kapudan haneye girilince 
bir sofa, sokağa nazır bir oda 
ve üst kısma çıkıldıkta iki 
odası mevcut olan, avluda he
lası bulunan 1000 lira kıy· 
metli olan ve .geçen seneki 
satışı 2280 No. lı kanuna tev
fikan geri bırakıldığı halde 
birinci sene taksiti muayyen 
vadesicde ödenmediğinden bu 
hüküm ortadan kalkarak işbu 
c·ıin mülkiyeti açık artırma 

suretile ve 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir de
faya mahsus ol mak şartil e 
artırması 7 / 5/1937 cuma günü 
saat 15.30 da icra daire 
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 
bakılınıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır . • - Satış 844 numaralı Emlak ve 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü

zel manzaralı kullanışlı kirası 

elverişli Göztepe vapur iske· 

lesine dört dakika mesafede 

iki ev kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so

kağında yokuşta bakkal Bay 

Bedri'ye veya telefonla 2256 

numaraya müracaat. 

• rejiminin gösterdiği kuvvet ve 
kudret., olduğunu anlattı ve 
konferansına şu sözlerle, alkış· 
lar arasında son verdi: 

- Boğazlar meselesi, Os
manlı imparatorluğu hakimi
yetinin sarsılmasile başladı, 
bulunan hal şekli on üç se
nede Atatürk hükumetinin bü
tün dünyada temin ettiği iti
bar ile istedığimiz şekle so
kuldu. Bunu temin eden Ata
türke ve onun arkadaşı İsmet 
İnöniine bugün yaşayan her 
Türk için biiyük bir minnet
tarlık duymak vazifedir." 

* * * Ziyafet 
Halkevi tarafından dün ak

şam Egekalasta değerli prof e
sör Bay Cemil Bilsel şerefine 
yirmi beş kişilik bir ziyafet 
verilmiş ve ziyafet geç vakte 
kadar samimi hasbıhallerle 
devam etmiştir. Rektör Bay 
Cemil, bugün Ankaraya hare· 

Eytam Bankası kanunu hüküm· 
!erine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul Üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı ıni.isbitclerile bir
likte meınuriyetimize bildirme
icab eder. 

Aksi halde hakları ~Tapu 
sil ince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 25/4 
1937 tarihinden itibaren şart
name hcrk"!se açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te
minat akçası veya milli bir 
banka itib:\r mektubu ve 
37 /l l 52 dosya numarasile İz· 
mir 2 inci icra memurluğuna 
müracaat ları ilan olunur. 241 
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Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükümet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

Sayfa 7 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Tayyare alay ihtiyacı için 904 lira 88 kuruş bçdpq 
keşifli 8 adet nöbetçi kulubesi pazarlık suretile yapi
tmlacakhr. 

2 - lhaleii 8 Nisan 937 per~embc günü saat 14130 dllı 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır •. 

3 - ilk teminat parası 67 lira 87 kuruştur. 
4 - Resmi tayyare layında, şartnamesi Msl Mv. satm alı_ 

nıa komisyonunda görülebilir. 
5 - Pazarlığa g ireceklerin Ticaret odasında kayıttı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunu 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı v:esikar 
lerla beraber teminat makbuzlarım ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 24 28 3 7 872 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 3787 lira 92 kuruş bedel 

keşifli nizam karakolu binasının yapılması a~ık eksilt· 
me ile münakasaya konmuştur. 

2 ihalesi 8 Nisan 937 pcrşt mbe günii saat 11 de Mst, 
Mv. sat. al. komisyonunda yapı lacaktır. 

3 ilk teminat parası 284 lira 1 O kuruştur . 
4 - Keşifrınme ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komis

ydnunda gorülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lıırı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larile birlikte teınint makbuzları!' ı ihale saatından bir 
saat evvel Mst. Mv. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

24 28 3 7 861 
--------------------~------~--Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1 374 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eks:ltmeye 
konmuştur. 

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

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

4 - Şartnamesini a lmak istiyenler 165 kuruş mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan alabifül.!r. Mu· 
habere ile şartname gönderilmez. 

5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olrr · 
lan şart olmakla beruber 2490 sayılı kanunun 2 'e 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 3 18 2 18 966 

fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1016 
1 - Şcırtnamesinde bazı tadilat ynpılmak Üzt!re miinakasa· 

dan kaldırılan Seferihisar elektrik t esisatı açık eksilt· 
me ile tekrar münakasaya konmuştur. 

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

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

4 Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satm alına komisyonunda 
görülebilir. 

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

Türk Hava urumu Genel 
Merkezi başkanlığından: 

Ereğli Konya şubemizde kaybolan 2680 sayılı ve 100 yap
raklı hiç kullanılmamış biı cilt vezne makbuzunun kurumumu 
tahsilat işlerinde kullanılmamak üzere bükumden iskat edildiğ 
ilan olunur. 1017 
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Vapur Acentası = Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
ROYALL NERLANDAfS = 

KUMPANYASI = 
"HERCULES,, vapuru 21 -

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında --
Vatandaş poxa111 

ha&tc.e \J(/.A;~ 
tam~ 

:·~ôs~~:gt~~.~~~~~ ~ H©ım<dlö Nltiı~lh®t Ç©lli'ilÇ©lır := 
• 

EMiR e a e T,aş 8LÇağA. ~olur 

)Uks.~~c~~;~ ORIENT ~s hh t E es·~ 
"AASNEL,,i~!~rü 29 mart- ~ a c za an ~ 

., h4ı yud4 a.ca, 
Yer11Traş8ıçağı r. 9>~ro.k~nd~ ıo tancz:si 1!> kuruştur .. 

!T~ .!h/ltn'M~ ~~ 

= ~~~--~----~--~~----~----·----ta beklenmekte olup yükünü = D • Ji d 
tahliyeden sonra ROTTER- - nde buf UDUf • = em yo rlll an: 
DAM, HAMBURG ve SKAN =flllllllflllllllllllllllllllllllllllllfllllllfllllllllfllllllllfllllllllllllflllllllllllllll llllllllllllllfllflllllllllllllllllllllllllllllllllllflllflfllll• 
DİNA VIA limanlarına yükle-

İlkkurşun istasyonu yanında idaremize ait kahvehane "Büfe,, 
15/4/937 perşembe günü saat 15 de pazarlık usulile uç sene 
için kiraya verilecektir. Muhammen lıç senelik kira bedeli 105 
liradır. isteklilerin % 7 .5 nisbctinde muvakkat teminat yatır
maları ve aranılan vesikalar ve işe girmeye mani kanuni bir 
halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta Alsan
cak 8 inci işletme komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
Şartnameler llkkurşun istasyon yazıhanesinden ve komisyon-

yecektir. 

SERViCE MARITiME RO
UMAIN 

"SUÇEAV A,, vapuru 23 
martta gelecek PİRE, MALTA, 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 nisanda 
gelip PiRE MALTA ve MAR 
SIL YA limanları için yük ala
caktır. 

l Yolcu ve yük kabul <:der. 
I Daha fazla taf silfıt için ikin
• ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
; binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
rr~ müracaat edilmesi rica olunur. 
'11 Navlunlardaki ve hareket ta-
s rihlerindeki değişikliklerden 
ti acenta mesuliyet kabul etmez. 
a Telefon: 4'142/4221/2663 
klimm:i!ö~Uli?!'!C'.!2~:::ıa:l~ıaım:IE!J 

aW. 
ı~Der Z 

V.N. m 
h 

• 

DEUTSCHE LEVAN
TE LlNlE 

. G. M. B. H. 
yı "ANGORA,, vapuru 29 

marta doğru bekleniliyor. RO
şı TTERDAM, HAMBURG ve 
1~ BREMEN limanları yük ala
at caktır. 

r~ AMERICAN EXPORT Ll· 
. NES 
11 The EXPORT STEAMSHIP 
Şc CORPORA TION 
r "EAAMLIA,, vapuru 30 
-şlmartta bekleniyor. NEVYORK 
iş, için yük kabul eder. 

rdi PiRE AKTARMASI SE-
N FERLERi 

nci "EXCALIBUR11 vapurn 9 
um nisanda BOSTON ve NEV
ılaYORK için PIRE'den hareket· 
ek edecektir. 

e SEYAHAT MÜDDETi: 
ad<PIRE - BOSTON 16 gün 
a (PiRE - NEVYOJ<K 18 gün 

aça SERViCE MARITIME 
ış ROUMAIN 
T BUCAREST 

ir "DUROSTOR,, vapuru 3 
olctıisana dogru bekleniliyor. 
imaKÔSTENCE, SULINA, GA
urılA TZ ve GALA TZ aktarması 

ard'J"UNA limanları için yük ala· 
... 1 :aktır. ıg 1 

ad JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
_J "DROMORE11 vapuru 11 
ııisanda bekleniliyor. LIVER

e OOL ve ANVERS limanların 
DJan yük çıkaracak ve BUR· 

mağ;Az, VARNA, KôSTENCE, 
FSULINA, GALATZ ve IB· 

rekl~AILE limanları için yük ka
da :~ul edecektir. 
de cDEN N-0-RS_K_E-MIDDEL-
leri HA VSLINJE 
rnak O S L O 

B "BOSPHORUS,, motörü 
ve 
cuk 
zın 

iste 
c:: 
')"'. 

rakl 
eder 
cağı 

line l 

nisanda bekleniyor, ayni 
DIEPPE ve NORVEÇ 

ılarına hareket edecektir. 
A.RDINIA,, motörü 22 

ıı PiRE ISKENDERIYE 
~ ve NORVEÇ liman
ueket edecektir. 

yarlar 
dürme 

Man 

\rın isimleri gelme 
" navlun tarifeleri 

taahhüde girişi-
"ln No. 2007 2008 

( Z.irac.l 
,. . 

dan parasız alınır. 30 3 925 

-- Dev et demiryo ları dan: 
· - Aydın hatt; boyuı~da- Çaınhk istasyonunda ve yakında in
şası iki sene miiddetle ihale edilecek olan turc\ civarındaki 
idaremize aid otel binası demirbaş eşya ve rn ' uşatile zey
tinlik, çamlık ve arazisi 12 /4/ 937 pazartt si giı. ü saat 15 te 
İzmir - Alsancak 8 inci işletme komisyonund;:ı açık artırma 
suretile bir sene' için kiraya verilecektir. Muhammen bir se-

lnelik kira bedeli 500 liradır. İsteklilerin 37 50 kııruş muvakkat 
. iJteminat yatırmaları ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii 

kanuni bir halleri olmadığına dair beyannrmelerle muayyen 
vakitte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şnıtnameler Çam
lık istasyonundan ve komisyondan parasız alınır. 27, 3 (910) 

•• •• •• orucu Istanbullu Kamil 
Üçuııcü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 
lstanbul'lu örUcU K3mil Meserret otelindeki dukkanım 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

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

... !m .. L ........................................................ .. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğenil
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"GRODNO,, vapuru 8 ni· 

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS 'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala
caktır. 

"FLAMlNIAN,, vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA'dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER
P00L ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 
THE GENERAL STE~M 

NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru ni· 

san nihrıyetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

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

--mli!!D!m-im:ISllll•-· 

"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

'Limited 
"GERMANIA,, vapuru- 25 

nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRET AGNE11 vapuru 31 

lzmir Orman Direktörlüğün
den: 

Proje No. 
1 

2 

3 
4 
5 

" 

Keşif bedeli Nev'i 
4003 Lira 02 K. 1114 metre uzunluğunda dıvar ve 

64 kolona. 
300 

" 
00 ,, Ana kapısı 

4303 
" 02 il 

887 
" 88 ,, (ki katlı altı metre yükseklikte hangar 

71 
" 75 11 Motör kulübesi 

710 
" 44 Sekiz metre uzunluk ve genişlikte 

ve iki metre aerinlikte havuz. 
253 

" 72 ,, Dört metre uzunluk ve genişlikte ... 
ve iki metre derinlikte havuz. 

1923 " 79 " 
Yukarda yazılı l ve 2 rakamlı proje için bir ve iiç dört 

beş numaralı projeler için bir ki, iki parça inşaat, İzmir Kar
şıyaka Devlet orman fidanlığmda yapılacaktır. 

Bu inşaat 24 Mart q37 tarihinden itibaren onbeş gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait proje eksiltme 
şartnameleri ve aktedilecek mukavelename İzmir Orman direk
törlüğündedir. 1 ve 2 No.lu proje eksiltmesi 8 Nisan 937 tari-: 
hine müsadif perşembe iÜnü saat 14 de ve 3, 4, 5 No.lu pro
jeler eksiltmesi dahi ayni gün saat 15 de f zmir Hükumet ko
nağında Orman müdüriyetinde müteşekkil komisyonda ayrı 
ayrı yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 1 ve 2 
No.lu proje inşaatı için 323 ve 3, 4, 5 Nolu projeler inşaatı 
için 144 lira muvakkat teminat makbuzlarını ibraıa mecbur 
bulundukları vesaik ile birlikte ihaledcn ... bir saat evvel komis
yona ve bu iş hakkında fazla izahat almak: istiyenlerin Orman 
müdüriyetine müracaatları. 24 28 3 7 875 

martta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

T.N. K 
BÜYÜK 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

_, ____ ... ______ •ıı !111111111111111111111 llllhı. 
En iyi fotoğraf malzemesi = Doktor Jı111111111111111111u111111111! 

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı-

Başdurak • Emirler = A. Kemal Tonay 5 
çarşısında = Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları :: 

Hamza ~Rüstem - Birine~~:::! v'!s~~~e~assısı ~ 
fotoğraf hanesi - rıu::•a!.;·::uio~:~~~~a:e~~~~ı=ı:~~aa~ ~!~e~ ~~!0~k'f~3:0~:l3~ ,e:yılı § 

_ kadar ho!!talannı kabul ecler -
ndc bulunur. • lllilllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 ~1111111• 

Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O hadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

lunn• ?.1 

um. 1 vezne · 


