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Modern ve ileri bir millet 
endüstrisiz olamaz ' 

lngiliz sefiri Sir Persi Lor en di k.. "A . " ' 
sevgisinden aldığı kuvve l . ;or ı. taturke, vatan 

biJyiJk tec:eddiJd ;,.[ . t e mılllı hayatın her şubesinde, 

b
. J . . r erıne sarı mış olan büyük adama, 
ır ngılız kadar hiç kimse hürmet d 

Karabük, 4 (A.A) - Ba, · e eme.z •. , 
bakan ismet lnönü demir ve 
çelik fabrikalarmm temelatma 
°!_erasiminde aşağıdaki nutku 
soylemiştir: 

-Krabükte demir ve çelik 
!'~rikalarının temelini atmak 
•çın toplanmış bulunuyoruz. 
Bu hadisenin bütün memleket 
!çin olan büyük ehemmiyetine 
•taret etmek isterim. 

. e a ayar tarafmdan İngiliz be eıi Atatürk bu büyük müesse· Bay C l ~ı n 
lenin tcmelatma merasimine şeretıoe verilen ziyafetten bir infb y lf · ıogil' ıı .. • 1 • ı a ve ızı memur etti. Şimdi eserin ız ,mumessıl ermden . B. Makenzi "" 

ehemmiyetini gösterecek hir fabrikaları adı dikkatinizi cel- - b" . iki k betmiştir. Demir ve çelı'k fab- şma .. ırer kıymet sayılabılir. 
ra amı ~ize ve memlekete Y k k fı I llzetmek isterim. ri~alan yedi büyük fabrikadan u se rın ar, çelik fırın· 

K.rabu 

.. k m.u.rekkeptir. Bunlardan her ları, kok. fırını, haddehane, 
demir ve çelı'k b h 20 000 k 1 -----~;:;;=:~=~~~~ı~rı~:;er~m~e~m~le~k=e~tt=e~b~a~ş~h~b~a:_· • ı ovat kudretinde bir Ü iJ . . . elektrik santralı, büyük büro 

z m ve ıncır ışleri atölye ve tali maddeler fab: 

Nerelerd rikası. Bugün meydana getiril-e ve ne kadar mesi kararlaştırılmış olanlar 

kooperatif kurulacak? ~::;:~ır. ~:i~::··e~:=.!~ 
- - ---• • fabrıkalar fennin en son terak· 

Satıf kooperatifleri hazırlıkları . . ~il~rini ve en son icatlanm 
...__ aalahiyettarlar aelmeJ!lr b l Jıçın ıhtıva ede~ek en kuvvetli mü-• •• tlf auı esseselerdır. 

___ ü_z_üm için istihw mıntakaaı· Bu fabrikada .. d . ııatıf kooperata ferı i.urütacHtJT. u;~m ... - ..._ guo e btne 
Gertk incir ve gerekse üzüm 

salış kooperatifleri, do~rudan doğ· 
ruya salış iılerile mc-ş~l olmıya· 

:c;klardır. Satıı ve ihraç itleri, hu 
i~peratiflerin kuracakları birlik; 

tarafmdan yaınlaraktır.,, 
Haber ahlı~ımıza göre>, incir 

- Sonu 2 inci sahi/ ede -

. . .. 
olan bu fabrikanın ne kadar 
modern ve mekanize edilmiş 
olduğunu göstermiye kafidir. 

Bütün bu müesseselere 22 
milyon liradan fazla para sar· 
fedcceğiz. Fabrikaların hergün 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Telefon: 2776 

Logaritima 
••••• 

Bunun Türkçe 
karıılıfı nedir? 

Ankara, 4 (A.A.) - Türk Dil 
Kurumu genel aekreterHAUıden: 

Ceyb ve Teceyb md•abaka
aına mftddet içinde memleketin 
her tanfından 41 telgr1f ve 165 
mektubla ittirak ediJmittir. İtti· 
rak edenler malek bakımında•· 

3 uyl~v, 6 profe.ar, 8 subay, s 
emekli ıubay, 24 ögretmen, 37 
memur, 15 mflhendiı, 6 hekim, 
2 avukat, 1 kimyager, 2 muhar
rir, 3 pseteci, 28 talebe, 3 Ulc
caı, 3 ııan'atkir, 6 esnaf ve itçidir. 

46 kiti de yalnıs adreı ver· 
miı mealetini bildirmemiıtir. 

H. Reıit T anlcat 
Ankara, 4 (A.A.) - Tlrk Dil 

Kurumu genel eekreterli,U.den: 
Logartima eôzilniln Türkçe 

kal'flbğım bulanlardan en isabet 
edene ycız lira hediye Yerilecektir. 

Bu hediye timdiden lı ban· 
kauna tevdi edilmiftir. Cevablar 
6 niean akfamına kadar verilmiı 

,------·--------------
Suriye 

Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Ankaraya gittiler 

Konseyden sonra tedkikler 

" 

Bay Benes, dün Belgra
da vasıl oldu 

Çekoslovakya ;;isicumhuru, par
lak bir surette karşılandı 

Roma, 4 (A.A.) - Küçflk iti· 
lif konferansının neticelerini tetkik 
eden Tribilna gazetcai İtalya-Yu· 
goelavya anlaımasının eıasen Bal· 
kanlarda yeni bir hava yaratmıı 
oldutunu kaydetmektedir, bu gaze· 
te diyor ki: 

•·Gayri kabili taksim aulb bul· 
yası yıkılmıı ve onun yerine mil· 
letlerin hakiki menfaatleri kaim 
olmuıtur. Yugoalavya ile Romanya· 
nm Çekoslovakya ıanfından tak· 
dim edilen Fran11s tekliflerine mu
kavemetleri bu ko.-feranun buauai
yetlerinden biridir. Umumi sulh an
cak iki taraflı muabcdelerle temin 
edilebilir. GörilDGte ıöre, Baıvekil 
B. Stoyadinoviç Yug081avya, Avus· M. Benes 
turya, Macariıtan ve Amavudluk· oluyor. Halbuki 1''.ranaa ile Ruıya 
Macariıtan ara11nda bir anlaımıya are11nda Yugoılavyamn ittirak et· 

Genel aekreter adına yol ıçıoııtır. mediği bir muahede ile böyle bir 
H. R. Tanlcat Yugoalavya Baıvekili bu ıuret· muvaffakıyet temin etmeniıı im· 

olmalıdır. 

~-----------./ le bir tek darbe ile m.,mleketinin klDJ yoktur. 
hududlanm Mt 5ıpaftan kurtarmıı Romanya Bııvekilinin tanı ha· 

L h 
• f J ~~eti Romanyının da hu meaele•i 

e ıs anua endı·ıeler ı•ıce ı. J 
J an mıı olduguuu göster• B • s mektedôr. 

ır ovyet - Alman an- D'l .. ~;:~~<~~;!ı koni~ 
laşması beklenı•yor ~a~ eonra Fransa Hariciye Neure· tuun lmidlerinden vazgeçmeli. li· 

zım geldiğini yumakta, fakat Er.ın• 

Vatikanm Bo'aevızm· ve Nas- sanın ••kib ettiği •iya11etin ademi A9 muvaffakıyetle neticelenmiı olma• 

Y
onaı· • f 11na rağmen birçok yeni tctebbfla. 

ızmı a oroz etmesi 8. Hti- lere girioeceAini ilAve eylemektedir. 

erle Q Ludendorfu b&n§tırdı. r-sa_nu_3_nc_a _sa1ı....:i1_et1ı.:....• -

Batbakanımız 
l~UlllUU•t - , 

Başbakanımız ismet lnönü, 
önümüzdeki cuma günu Bel· 

grada hareket edeceklerdir. 
Dost devlet payıtahtın~, 

Başbakanımız için parlak is· 
tikbal hazırlıkları yapılmak· 
tadır. 

" ,:-_~ı..~= Kime inanmalı? 

ıhfiI81Cilef,büYüKinüz8f
feriyetten bahsediyorlar -· M. Hitler, Alman generalleri ile konu1 ııyor 

------------------Sir Corc Klark 
Paristen ayraldı 

Paris, 5 (Radyo) - Teka· 
üde sevkedilen lngiliz sefiri 
Sir Corc Klark, bugün Pmisi 
terketmiş ve istasyonda, Na· 
zırlarm bir kısmı, diplomatlar 
ve birçok zevat tarafından 

Dün, Marsilyadan hareket eden 
vapurlar _mühimmatla dolu idi 

Varşova, 4 (A.A.) - Siya· yet Rusyanın Almanyaya açık 
si mehafil Almanya ile Sov· kalmış olan yegane iptidai 
yet Rusya arasındaki müna· maddeler piyasası olduğunu 
scbetlerin inkişafına intizar hatırlatmaktadır. 

leni teşkil edilecek olan ilzüm 
ve incir eatış kooperatifleri için 
esaslı surette faaliyete geçilmiştir. 
Tariı direktöril Bay f amail Hakkı 
Veral ile birlikte çabımağa memur 
edilen İkt111d Vekileti iç ticaret 
umum müdür muavini Bay Sala· 
biddin Cuhruk, evelki gün Anka· 
radan şehrimize gelmiı ve dün va
zifesine ba~lamııtır. Gene bu işte 
çal1§acak olan 1kt1ısad Yekileti ta· 
rifeler müdürü Bay Muhip de An· 
karadan AyVRhğa geçmiı olub iki 
güne kadar buraya gelecektir. 

Bay SalAbiddio, dün keoditıi ile 
görOtcD bir mubarririmize, sallı 
kooperatifleri teıkili hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Satıı .kooperatifleri ,,.e 
birli&in kurulması itleri, üzüm ıı:u· 
rumu direktörü B"Y 1ıımail Hakkı 
V erala tevdi olunmuıtur. 

Önümüzdeki ihracat mevsimi· 
ne kadar, 6züm ve incir satış ko· 
koperatif leri, 2834 numaralı kanun 
hfikiimleri daireaincle kdrulmuı ve 

ite baılamıı olacaktır. 
İncir için balen tasfiye edil

mekte olan Aydm zirai satış koo• 
pt!ratifleri ittihadı Haları olan ve 
aynı kanunun 24 üncü maddesine 
göre, yeni kanunun bükilmlerine 
intibak kararı vermit bulunan in· 
cir utıf kooperatifleri faaliyete 

etmektedir. Bu inkişafın bazı - Sonu 2 inci sahifede -
ruhi ve iktısadi alameti gö· --- -----_..;============---------

rülŞ:~~~r~iyaıi muhalefet ye· Takımlarımız geliyor 
uğurlanmıştır. 

Madriddeki milisler, kendi tayyarelerinin asi tayyare
lerle muva//akıyclle çarpışmalarını seyrediyorlar 

-PariS:-5 ( Rady;--) - Havans ~cpheainde asrk~ler bu ;;;b;b 
Ajanemtn Avilla muhaLi i Lildi· Aytu dağını iıgal etmişlerdir. 
riyor: Bu mevki, aıkeri noktai na· 

"l\ladrid cephesinde <liin asiler zardan i~gali en güç bir mevki idi. 
iki muzafferiyet kazanıııışlardır. Su dağı ele geçirmek ile asiler çok 
Bunlardan hhi Sigucucad .ı diğeri mühim bir iş görmüı olmaktadır. 
de Yaramurda olmuotur. ller iki· Diğer bir telgrafa göre, Batık 
finde de Milielerin km Yelli bir generalı Lüiz Mibuza harp cepbe-
taarruzu defedilmiştir. !\! ıamafih sinde yaralanmıı ve ölmüttür. 
el bombalan ve süngü il ı · hü~um· Matsilyı, 5 ( Rad) e ) - Mır· 
lanna tam iki aaat de•;ııııı etmit· ailyadan ispanyaya, birçok silih ve 
lerdir. mühimmat yüklü vapurlar hareket 

. er bir habere söre, Biekaı - S~na 4 ncil ıalıif.,Je -

rine bir teşriki mesai kaim 
olacaktır. Bu hal Lehistanı 
endi~eye düşürmektedir. 

- - - - --• 
Her iki maçta da lzmir oyuncula-
rından bazıları sakatlanmıştır 

Muhalifler mehafili bilhassa 
endişe içindedir. Sağ cenabın 
naşm efkir1 olan Adnova 
adındaki haftalık gazete Sov· 

..;,Yakında 

Ankara giicü 5 - Dofanapor 1 , Betilıtaf 
4 - Üçokapor 1. Bugii_n Üçok latanbuldan 
Dafanıpor Ankaraclan d6neceklerdir 

hacim yerine koyarak sahaya 

çıkmıştı. 
[Edebi büyük 

birrroman 
Yazan: Saime Sldi 

---· Meçhul Korsan 
Tarihi bir macera ve 

deniz romanı 
Yazan: M. Ayhan 

Yakında .ANADOLU ıütunla· 
nada bu iki büyük ve gtızel eteri 
okuma&• baılıyacabınıal. 

Ankara, S (Hususi) - Do· 
ğanspor takımı hareket etti 
ve istasyonda Türkspor ~uru· 
mu ikinci başkanı Bay Halid 
Bayrak, Anadolu Ajansı umu· 
mi müdürü Bay Muvaffak ve 
Ankaragüçlüler tarafından 
uturlandı. 

Ankara, 4 (A.A.)- Doğan 
spor ikinci maçını bugün se· 
kiz bin kişilik bir kalabalık 
önünde Ankaragücü ile yaptı. 
Hakem Sait Salahittin idi. 
Dotanıpor Adnanı orta mu· 

Takım ilk zamanlarda biraz 
mütereddit oynadıktan sonra 
yavaş yavaş açılmağa baıladı. 
Daha oyunun ilk dakikalann
da sağaçığın şandelini Ad 
nan kafasile ağlara tama 
ilk sayısını yaptı. Ankara o 
dakika sonra buna muka 
etti. Oyun mütevazin dev 
ediyordu. Akınlar birib" · 
takip ediyor, fakat berabe 
- Sona 4 ncü ıalai/ed• 



• 
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:tJtJttQ 
Musiki zevk ve terbiyesi 

Dünkü pnzar gfinü .. Saat 14 .. Hava, bir bal tatlısı gibi ağır ve 
uyuıturucu.. Te yalan eöyliyeyiın; balkonda upuzun, uzandım. Bulanık 
denizin dudak duclnğa verdiği silik \'e renksiz ufuklarJ.ın, kesik, &e88iz, 
telaşıız bir rüzgar geliyor ... Ve sağdan, soldan yilkeelib de ruhumun üs
tünde birleşen ve beni süriik.liyen, dü~ündiiren bir musiki alemi içindeyim: 

Tam karıımızdaki C\'de iki genç kız, keman ve mandolinle, ismini 
lıatırlıynmadığım bir İspanyol val ini çalıyorlar .. Gözümün önünde iki 
ıilüet clönilyor. yak.lafıyor, uzaklaşıyor .. 

Daha ilerideki e\'in balkonunda bir J.:al:ıLalılı: Lirik.mi§. Gramafonda, 
Subertin bir parçası i~itiliyor.. Kurak ruhum, göklerden ağır ağır inen 
bir musiki )llğmurunun altında ya\'aş ya,·aı en taze tabassüılerio, en 
yeşil, en knm1Z1, en pembe, san, mor çiçeklerini vermeğc ha:ladı .. 

Kfiçfik karde~im radyoyu açtı. Daha ille sesler gelir gelmez: 
- Amman -diye bağırdı. Faostu çalıyorlar .. 
Ve, makineyi bir elektrik ve ra<lyo mütebHsıeı gibi ayar elli. Bizim 

ev timdi, o büyük san'at eserinin Liitün heyecanı, ürperif, ulviyet ve 
ııtırabları ile doludur. Ses pürüzsüz, temiz ,.c ıidetn yn\'af yavaı, damla 
damla kulııktan ruhuma üfleniyor gibi .... 

Parça Leııfiz bitmişti ki, e\•imizio arkasında ve denize hakan kahve· 
hanenin pencerelerinden, bir şarkı yükseldi. Bu, alnıurka ile alafranga 
araaında kendine renk ve çeşni ynratmıı bir şarkı idi. Güfte de gü· 
zeldi, beste de .• 

Miizik, &ağda müzik, l!olda müzik .. Biz mu ikiyi 1evmeğe, tanımağa 

başladık? .. 
Ruhumuz yavaı yavaı musiki ze\'kine yükseliyor, kulaklanmızın asır• 

lık sağırlığında ihtizazlar ba,ladı. Musiki halka indi. Halk teganni ediyor 
arbk .. Şarkı ıöylemiyen, güzel bir parçanın ahengini ruhunda duymıyan 
inaanın bedlıabtlığı ne büyüktiir? 

Mu iki ile hastıılıınn tedO\'i edildiği hu asırda, sapasağlam insanla
rın musikiden uzak, musiki terbiyesinden ve zevkinden mahrum olarak 
ya§amalan, hakikaten ta nvvur edilemiyecek kaclar hazindir. 

Çiçeği, baharı, karlı bir dağı, çamlıklarda esen bir riizgan, uzaklar· 
da çmlıyan berrak bir kahkahayı, pencere dilıinden dinlediğiniz gayet 
derin ve esrarlı bir hıçkırığı, çarpan ve çırpınan bir kalbi tahlil ediniz. 
llepsinde nıfizik \'ardır. Çünkü musiki tabiatı, bayatı ve rubu aksettiriyor .. 

Şimdi şunu diişünüyorum: 

Türk köylerinde radyolann ıesini ne ,·akit duyacağız? 

Saime Sddi 

Güzel bir usul! Bu maymunlar, yerlilerin iti-
t°e'S~•n• f"iiı•r 1;'··~ ......... ı.ı .. ..:a .... 

mı şeKllae ızdıvaç merasimi 
vapılmıştır. 

~ Standardizas
·--yon~~ işleri 

Bay Ihsan Turgut 
lzmire geldi 

Üzüm Standardizasyonu mü
nasebetile bu işlerde çalışmak 
üzere lktısad Vekaleti teşkilatı 
kanununun 6 ıncı maddesi 
mucibince Vekalet Mümeyyiz· 
lerinden Bay İhsan Turgud 
lzmir ihracat kontrolörlüğü 
emrinde çalışmağa memur edil· 
miş ve lzmire gelmiştir. 

Halkevinde 
Parlak bir gece 
Geçen Cumarttsi akşamı 

lzmir Halkevi sahnesinde Bay 
Reşad Nurinin Hulleci namın· 
daki eseri muvaffakıyetle tem· 
sil edilmiş ve gençlerimizin 
temsil kudretleri alkışlarla kar· 
şılanmıştır. Halkevi Gösterit 
komitesi, hakikaten verimli bir 
şekilde çalışmaktadır. Diğer 
komitelerin muhtelif sahalar
daki faaliyeti de çok yüksektir. 

Temsilde Adile Dudu ro
lünde Ziya Çiçekçier, Adile 
Dudunun kızı rolünde Ahmed 
Sungur, Hafız rolünde Mustafa 
Sungur, diğer rollerde Hay
dar, lbrahim cidden rollerini 
benimsiyerek muvaffakıyet gös
termişlerdir. Yakında Halk evi 
sahnesinde ( Kör } ün temsili 
ıçın haztrhklar yapılmaktadır. 

Almanya 
şimendiferleri 

Riib-,.c 7Rhtta~ ... ıınttl.l?V"'"'11! 
üç . aydan fazla mahkumiyet 
geçıren hırsızların yüzüne ve 
ellerine zabıta kırmızı renkli 
birer damga vuracaktır. Üç 
aydan aşağı mahküm olanlar 
b:ı damgadan muaf olacaklar 
fakat cürmün tekerrüründe 
-damgadan kurtulamıyacaklar· 
.dır .. 

---------------·--------------
Türk kuşu 

'ım n-· -erifernasy~nal 0

f~arına 
gidecek yolculara Alman dev
let demiryollarının yüzde 25 
tenzilat yapacağı Berlin büyük 
elçiliğimizden fuar komitesine 
bildirilmiştir. 

Tavsiyelerin en garibi! 
Amerikanın en maruf çocuk 

ve doğum mütehassısı olan 
Dr. Sosier, yeni evlenen ka
dınlara, çocuk doğurmazdan 
evci bir köpek yavrusu besle
melerini ve büyütmelerini tav
siye etmiştir. 

Doktora göre, bir köpek 
yavrusunu büyüten bir genç 
kadın, çocuk büyütmenin ne 
kadar güç olacağı hakkında 
esaslı malumat alacak y 

. ı a ÇO· 
cuk doğurmaktan vazgeçecek 
yahud da ç.ocuğuna çok iyi 
bakmasını bılecektir. 

Planölerde ilk dera 
bugün 

f ~eçe~ gün yazdığımız gibi 
zmır Turkkuşu için Ankara-

dan _ik~ mua!lim ile üç planör 
gelmışhr. Planörler çıkarılmış 
ve ambalaj halinde Halkapınar 
uçuş sahasındaki hangara nak
ledilmiştir. 

Parça halinde bulunan pla
nörler (bir ders olarak) talebe 
karşısında takılacağından Hava 

Ku.~~~u Tütkkuşuna kaydedilen 
butun talebeyi bugün saat 
16 da kurum merkezine davet 
etmiştir. 

. Saat 16 da kurum merke· 
zınde toplanacak olan talebe 
Türkkuşu otobüsü ile Halka
pınar sahasına gidecek ve ilk 
d~rs ~larak (Planörün takılışı} 
gosterılecektir. 

----Kükürt değil! 
Evelki gün yağan yağmurun 

kükürtlü oluşu hakkındaki bü
tün lzmir gazetelerinin neşri
yatı üzerine dün Kimyager Dr. 
Bay Salahiddin bize telefone 
etti ve şunları hatırlattı: 
.-. Bu, kükürt değil, hepi

mızın bildiği gııbarı talidir ve 
malum olduğu veçhile bilhassa 
çam ağaçlarının çiçek açma
larında, erkek çiçeklerin üze
rinde bulunur. Rüzgarlar bunu 
savurur, aynı zamanda yağmur 
y~ğarsa, yere inen bu gubar, 
bır kükiirt gibi gözükür .. 

Eit:RLERI 
Vapurlar 
---··---

Üç vapur üzerinde 
duruluyor .. 

Muhtelif işler için Ankara· 
ya gitmiş olan lzmir Liman 
işlt:tme umum müdürü Bay 
Haşmet Dülge şehrimize dön· 
müştür. İngilterede çok az 
işlemiş bir hazır vapur bulun· 
duğu tesbit edilmiştir. Hüku· 
met, bu vapurun işe elve· 
rişli olması takdirinde müba
yaası için müsaade vermiştir. 
Bunun için tetkikat yapılacak 
ve muvafık görülürse satın 

alınacaktır. O takdirde de 
vapur üç ay sonra lzmirde 
bulunacaktır. 

Diğer iki vapuru inşa ede· 
cek olan Alman firmasının 
mukabil şartnamesinin onbeş 
güne kadar gelmesi beklen
mektedir. Mutabakat hasıl olur· 
sa, mukavele imzalanacaktır. 

imtihanlarda 
kazanamıyanlar 

Özel okullara 
alınabilecekler 

Maat if Vekaletinden Vilayete 
gelen bir tamimde, Lise ve 
Ortaokullar talimatnamesinin 
muaddel 158 inci maddesine 
göre, mezuniyet imtihanına 
girerek muvaffak olamıyan ve 
hakkını kaybeden öğreticelerin 
yaşları müsaid olmak şartile 
özel bir okula alınabilecekleri 
bildirilmiştir. ----

Vilayet Umumi 
Meclisi 

Bütçe mütevazin ola. 
rak tasdik edildi 
Vilayet Umumi Meclisi dün 

saat 15 de toplanmış, fasılasız 
üç buçuk saat çalışmıştır. Bu 
toplantıda evelce birinci mü· 
zakeresi yapılmış olan varidat 
bütçesi fasıl ve madde itiba· 
rile ikinci defa müzakere edil
miş ve varidat bütçesi yekunl' 
2,654,314 lira olarak kabul 
olunmuştur. Daha sonra mas
raf bütçelerinin müzakeresine 
başlanmıştır. Bunlar da evelce 
birinci müzakeresi yapılıp kat'i 
karara bağlanmamış olan mas· 
raflar idi. Fasıl ve maddeler 
birer birer okunmuş ve kat'i 
karara bağlanmışt:t. 

Adi masraf bütçes.inin umu· 
mi yekunu 2,078,964 lira, fev
kalade masraf bütçesi yekunu 
575,350 lira kabul edilmiştir. 
Varidat ve masraf bütçesi mü· 
tevazindir. 

Bundan sonra celse tatil 
edilmiş, ikinci celse açıldığı 
zaman memur ve müstahdem· 
lerin kadroları okunmuş ve 
tasdik edilmiştir. Meclis bugün 
saat 14 te toplanacak, bütçe 
nizamnamelerini tesbit edecek 
ve beş yıllık Kültür kalkınma 
programının müzakeresini· ya,
pacak, Daimi Encümen üye· 
}erini seçecektir. 

Eşref paşa Dikili Belediye mezbaha· 
• • I sında Mart ayı içinde l koyun, 

Dikili mezbahasmda 

•~k, ----.··1.,..;k !l"f?ıt'ır.-n alıb1 ... ıc.l"" , ;;t.;;.,. ... a. a yerınae e•ef 5ı:7 ' o mak uzere 
Y l "' baş hayvan kesilmiştir. 

istendi •• •• 
Eşrefpaşada Alaiyeli Hü

seyini öldürmekle maznun Ce. 
mal oğlu marangoz Salihin 
muhakemesine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Şahit sıfatile 
Ahmed adında bir mektep ta
lebesi dinlenmiştir. Bu çocuk 
Münir adında diğer bir çocuk 
ile vak'ayı gördüğünü söyliyen 
bir şahittir. Ahmed: 

- Ben hu vak'aya dair 
birşey biimiyorum ve Eşref
paşaya çıktığım yoktur. f ki· 
çeşmelikte oturuyorum. 

1
uzum ve 
incir işleri .. 

•• 
- Başı 1 inci salıi/ede -
koopcraıifleri Aydın nuntakaeıoda 
halen me\'cud lıuluoan ahı yerde 
açılacak, üzüm sntıı koo(>'lratifleri 
?~· evelce yazJıgınıız gibi hu eene 
ı~m yalnız l\Iauisa, Kemalpaıa ,.e 
dıgcr yerlerde de~il, daha §Ümullil 
olıırnk bütün Ozüm nııutalrnlorında 
faaliyete geçecektir. 

Deli bir genç 
••••• 

Bi~ yavruyu çaya 
attı ve anaıına 

ıaldırdı 
Aydın, ( Hususi ) - Dü11 

Aydına yarım saat mesafede 
Kalfa köy yanında çok garip 
bir zabıta vak' ası olmuıtuı• 
Asım oğlu Zeki nammda bir 
genç, Kalfa köy önünde çaf 
kenannda otururken, Kalfa 
köyden Mehmed kansı 25 
yaşlannda Zehra kucağında 
küçük çocuğu ve yanında 7.8 
yaşlarındaki kızı olduğu halde 
çay kıyısına gelmiı ve çaY' 
geçmeğe yeltenirken, Zeki y.
nına yaklaşarak, kendisin' 
yardım teklif ederek kız ço
cuğunu kucaklayıp çaya dal· 
mış ve ortasına ~elince çocu• 
ğu çaya atarak anasının Ya: 
nına dönmilı kucatındald 
çocukla beraber Zebrayı b 
çaya basmış ve dövmeie bat" 
lamış. Kadının feryadı üzerini 
Eyüp Şahin fabrikası amele
leri imdada koımuşlar, bun• 
gören Zeki paltalonunu çıka
rıp çaya atmış ve çalıhklat 
arasına kaçmata başlamıfll 
da yakalanarak zabıtaya ter 
Jim edilmiştir. Yapılan tabki• 
katta Zekinin akli bastahta 
müptela olduğu ve evelce 
akıl hastahanesinde yattı!' 
anlaşılmıştır. 

Aydında maçlar 
Aydın, (Hususi) - Aydı• 

spor bölgesi lik maçları de-
vam etmektedir. Bugüne kr 
dar yapıbn maçlarda Nazilli 
takımı 11, Aydınspor 10, <;r 
ne 7, Karapınar ve Söke ta" 

kımları da altışar puvan kr 
·'- -'·- ••--:n: 2 ....... 

1 berabere, Aydınspor 2 p 
lip 2 berabere, Çine bir ır 
lip bir berabere 2 matlOp, 
Karapınar bir galip üç mal
IOp, Söke 2 berabere ve 2 
matlOp olmuttur. 

Aydında yafmur 
Aydın, ( Husuıi ) - Dü11 

alqam Aydın ve havaliaine 
çiftçinin çoktan beklediti bol 
ve feyizli yatnıur yatch. Yat
mur ilimizin her yanına diit· 
tü. Günlerdir endite içinde 
bulunan çiftçilerimiz bayram 
ediyorlar. 

Aydın 
Demiş, maznun vekili vak'a 

yerinde keşif yapılmas:nı ko· 
şan iki adamın, ne kadar 
uzaktan görülebileceğinin ve 
teşhis edileceğinin tesbit edil· 
mesini istemiştir. 

Day İsmail Hakkı Vera}, .Bay 
Sallihiddin Cuhruk ,.e Day Muhip, 
hu husuııa üzünı ,.e indr nııntaka
larrnda ıeıkikaııa lııılunacaklar ve 
~ekalcte bir rapor \·ereceklerdir. 
Uzüm satı§ kooperatifleri bu ra
pora göre iLti)aç gönilen hütüu 
ınınınkıılanla ıe~kil edilecektir. 

Pamuk ~tohumu ihtiyacını 
nastl izale edlleblllr? 

Mahkemece • evelemirde 

Lelıistanda 
!Endişeler •• 

En uzun adamı 
Arzın en uzun boylu adamı 

Amerikada bulunan Rober 
Radloftur. Bu adam henüz 18 
yaşında fakat iki metre 53 
santimetre uzunluğundadır. . 

Pla~~rü ve _takılışını yakın
dan gormek ıstiyen her me· 
raklı vatandaş ta bu saatte 
Halkapınar sahasında buluna
caktır. 

Cemiyetlerin idare 
lıeyetleri seçiliyor 

C. H. Paitisi işçi ve esnaf 
bi_rlikler~ kurumuna bağlı ce
~ıyetlenn idare heyetleri in. 
tıhabına devam edilmekted' 
Ş. d ır. 
. ım iye kadar 26 cemiyetin 

vak'a gecesi iddia edildiği gi
bi elektrik lambalarının yakı· 
Jıp yakılmadığının v..: 0 gece 
hava vaziyetinin tesbiti için 
alakadar dairelerden sorulma-

----···· .. ··---- Başı 1 inci sahifede -
Bu gazete diyor ki: 

"Fütuhat yolu şimdiki halde 
kapalı olduğundan anlaşma 
ve ticari mübadelelerden baş· 
ka yolu kalmamıştır. Bugün 
yarın Sovyet-Alman münase
betleri değişebilir. " 

Aydın, {Hususi) - Nazillli 
pamuk ıslah istuyonu, tohum 
yetişmiyecejinden bu yıl Ay· 
dm bölgesine akala cinsi to
hum dağıtmıyacaktır. Filibeli 
oğullan fabrikasında, geçen 
yıl Aydın bölgesinde ekilen 
akala cinsi pamuklardan alın· 
ma 16 bin kilo tohum var· 
dır. Ekim mevsiminin geçmek 

Doktorlara göre daha da 
uzayacaktır. Tahminlere göre 
bu delikanlının boyu 2 metre 
70 santimi bulacaktır. 

,-------
Bugün dolacak ' 

çocuklar •• 

sı ve ondan sonra vak'a ye· 
rinde keşif yapılması kararlaş
tırılmıştır. Muhakeme talik 
edilmiştir. 

üzere olmasından bu tohu· 
mun Aydın bölgesi çiftçilerine 
dağıltılması hususunda ilgili 
makamların dikkatini çekeriz. 

Balo 
Maymun izdivacıl 

Seyyah ve muharrir Hend
riht Vağner, bir eserinde Hin
d~standa Süratta ge\en .hakiki 
bır hadiseden bahseder: 

Vak'a, iki maymunun res· 
m~n izdivacından ibarettir ve 
Hınd umumi valisi de bu İz· 
divaç merasiminde hazır bu
~nmuştur. Hatta bu merasime 
ır tabur lngiliz askeri de 

Dııgüo nepton ile merih ara
sında lıusule gelecek tesirler ivi 
olmıyacaktır. Hususi bayatta' bi~
ço.k yalançılıklara kurban gitme
mız çok muhtemeldir, bu yalan

lar birçok rezalet ve zararJan 
mucib olacaktır. Bugün senenin 
en biiyük hıreızJıklanndan bir
.kaçı \'Ukua gelecektir. 

ı~are heyeti seçilmiş ve faa
lıyete geçmiştir. Geri kalan 
tütün amelesi, kasaplar, imti
yazlı şirketler, ayakkabıcılar, 
eczacı kalfaları, garsonlar ve 
küçük fabrikalar amelesi ce
~iyetlerinin idare heyetleri İn· 
t~~abatı da bu ay içinde bi
tmlecektir. -----Dr. Bay Selim Sabri 

Baytar müdürü 
Hayvan sergisi için 

tedkikat yaptı 
~ilayet Baytar müdürü Bay 

Adıl, Bucada inşa edilecek 
olan ehli hayvan sergisi yerin
de tedkikatta bulunmuştur. 

İktısad mehafilinin organı 
Handlova gazetesi de diyor ki: 

"Almanyadaki iptidai mad
deler kıtlığı Almanya ile Sov
yet Rusyanın mukarenetini 
teshil etmektedir. 

Aydın, Kızılay kurumu Halk
evi salonunda bir kostümlü 
balo vermiştir. Balo iyi geç· 
miş ve cemiyete epey bir is
tif ade temin etmiştir. 

tirak etmiştir. 

lzmir Deri ve tenasül has· 
talıkları dispanseri hekimi mü· 
tehassıs Bay Selim Sabri, Sıh· 
hat Vekaletince terfian Zon· 
gııldak zührevi hastalıklar mü

. cadele başhekimliğine tayin 
'----------~ edilmiştir. 

Bugün doğacak çocuklar umu. 
miyct üzere yalancı olacaklardır. 
Hunlar arasından ·gene yalançılı. 
ğa istioad ederek- milbim mevki. 
lcrc çıkacaklar da yok değildir. 

Defterdarlık tahsilAt 
mUdUrlU§U 

lzmir Defterdarlığı tahsilat 
müdürlüğüne gümrükler müdür
lüğü tedkik müdür muavini 
Bay Kadri Emre tayin edil
miştir. 

. Sağ cenah mehafili ortaya 
hır takım pisikolojik deliller 
atmaktadırlar. Vatikanın hem 
bolşevizmi hem de nazizmi 
mahkum etmesi Hitler ile 
Ludendorfu barıştırmıştır. Ma· 
lum olduğu veçhile Ludendorf 
Almanya-Sovyet ittifakı taraf
tandır .• 

Şehir "•clfal 
Aydın, Şar kurulu Nisan 

devresi toplantılarına bqla
mıştır. Daimi encümence ka
bul edilerek meclise verilen 
ihzari bütçe yekQnu 97 bin 
liradır. Meclis bütçeyi tetkik 
için ~e • 
le 
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il 'Bay Benes, dün Belgra 
1 da vasıl oldu 

----------

Sul!ye: Başvekili ve ~ Dış
bakanı Ankaraya gitti 

Vergilerde değişik
likler yapılacak .. 

Milli (!) eserler Çekoslovakya reisicumhuru Pil 

~~~~~~- ~~~·~~~ 

Başvekil, Türkiyeyi kendimize en 
bü:yük dost biliyoruz, dedi 

Jstanbul, 5 (Hususi) - Suriye Başvekili ile Hariciye Nazırı, 
bu sabah Paristen geldiler ve derhal Ankaraya hareket ettiler. 

Gerek Başvekil ve gerekse Hariciye Nazırı ile maiyetleri, 
bir iki gün kadar Ankarada kalacaklar ve sonra, Dürzülerin 
isyanı münasebetile doğruca Şama geçeceklerdir. 

Suriye Başvekili, gazetecilere verdiği beyanatta şunları söy-
lemiştir: • 

"- Türkiyeyi kendimizin en büyük dostu biliyoruz. Son mü
zakerelerde çıkan bazı mevzii ihtilaflar, bizimle değil, Fransız 
eksperleriledir. Biz, Türk dostluğunu herşeye tercih ederiz.,, 

1 Süvari/erimiz dün 
hareket ettiler 

fstanbul, 5 (Hususi) - Ro
ma, Londra ve Briikselde ya
pılacak beynelmilel müsabaka
lara iştirak edecek olan süva-
ı ilerimiz, bugün hareket et
mişlerdir. 

Yeni bir karar 

.Bulgar Ticaret 
Nazırı istifa etti .. 

Jstanbul, 5 (Hususi) - Bul
gar Ticaret Nazırı istifa etti. 
Bu münasebetle kabinede ta
dilat yapılacağı söyleniyor. 

Yunan kralı 
Seyahate çıkb 

Ankara, 5 (Hususi) - Ma· 
liye Vekaletinde vergiler hak· 
kında yeni bir preje hazırlan-• 
maktadır. Söylendiğin'! göre, 
muamele ve istihlak vergile
rinde yeniden bazı değişiklik
ler olacaktır. Kazanç vergisi 
de dahil olmak üzere tadile 
tabi tutulacak olan vergiler, 
projede göste- rilmektedir. 

Vasıtasız vergilerin birleşti· 
rilmesi hakkındaki proje de 
bitmiştir. 

lngiliz fişsiz/eri 
lideri ne diyor? 

Londra, 5 (A.A.) - f ngiliz 
işsizleri lideri Hannington be
yanatta bulunara ezcümle de
miştir ki: 

- Hükumetin kralın taç 
giyme merasimini vesile itti
haz ederek aleme lngiliz hal
kının baştan aşağı mesut ve 
memnun olduğunu göstermek 
istiyor. Biz hükumetin bu ma
nevrasına kapılmıyacağız. Mu
zıka, trampet seslerine ve şen· 
tiklere açlıktan kmlanların se· 

Bizde, kadının iltifatına, san
atın kendisine, irfanın varlığı· 
na değil, fakat doğrudan doğ· 
ruya sahibinin kendi kesesine, 
ele geçirdikleri fırsatlara, • aynı 
zamanda etiket yapmak ihti· 
rasına - dayanarak çıkan ne 
eserler ·ıardır ki, içimde taşı· 
dığım "kitaba ibadet,, gibi 
kudsi bir ihtiram taşkınlığına 
~e vecdine rağmen: 

- Bunları yakmalıdır - de
rim - birçok değerli eserlerin 
biçare cesedlerini taşıyan so
kak ağızları ve kaldırımlar 
bile bunlara yer vermemelidir. 

Bunlardan bilhassa ve bil
hassa, her esere, bizzat mu
harrirleri tarafından, - hatta 
mefhumları hakkında doğru 
dürüst bir fikir bile taşımadan
takılan etiketlere karşı derin 
bir hıncım, hatta gayzım vardır. 

Paris, 5 (Radyo) - Huda
vatçı müesseselerde çalışan 

memur ve müstahdemin, sen
dikaların yeni talimatı muci· 
hince bugün tatil yapmışlardır. 
Mağazalarda l izzat patronlar 
çal ışmışlardır. 

Atina, 5 (Radyo) - Kral, 
refakatinde Başbakan general 
Metaksas olduğu halde eski 
Yunanistanda seyahate çık
mıştır. sini katacağız. Buna karar verdik. 

San'atı, kültürü ve yazı mes· 
leğini kepazeye çeviren bir 
laübaliliğin yanıbaşında, ni
hayet bize değil, cemiyete ve 
hatta beşeriyete malolan eti· 
ketleri bile basbayağı bir sah· 
tekar gibi kullanıyoruz. 

lstanbul veya lzmir veya her 
hangi bir şehirde kabuğunu 

vakitsiz kıran, çarpuk çurpuk 
bir zıpçıktı, size bir eser su-

Yeni talimat mucibince, 
memur ve mustahdemin, cu
martesi günleri geç vakte ka
dar çalıştıklarından, bundan 
sonra pazartesi günleri öğle

den sonra iş tutacaklardır. 
Bazı mağazalar, hiç açmamış· 
lardır. 

Mtsır Rraıı 

MUzeleri gezdi 
Bren, 5 ( Radyo ) - Mısır 

kralı, valde kraliçe ve pren
seslerle birlikte bugün müze
leri ve üniversiteyi ziyaret et
miştir. Kral, çarşamba günü 
Zurihe hareket edecektir. 

Basın birliği kanunu 
Devlet şOrasma verildi 

Anhara, 5 (Hususi) - Basın 
birliği kanun layihası, Devlet 
şurasına verildi. Kanunun, bu 
devrede Büyük Millet Mecli
sinden çıkması mukarrerdir. 

Birlik için Haziranın yir· 
minci günü lstanbulda Beyler
beyi sarayında, Ankarada ve 
lzmirde muazzam gardenparti 

ler veiİlecektir. 

Sıvas-Erzurum 
Hattı yakanda bitiyor 
Ankara, 5 (Hususi) - Sı· 

vas-Erzurum demiryolu inşaa· 
tına hız verildi. Hat, Ağus
tosta bitmiş ve trenler Eylul· 
de Divriğe işlemeğe başlam1ş 

olacaktır. ............. ~~~-

Yunan heyeti 
Averofla gidecek 

lstanbul, 5 (Hususi) - ln
giltere kralının taç giyme me· 
rasimi münasebetile Yunanis
tandan Londraya hareket ede
cek heyetin, Averofla gideceği 
söyleniyor. 

Şeker konferansı 

Lonarf!l!J{Mf/1, - ucr 

nelmilel şeker konferansı, bu· 
gün lngiltcre Hariciye Neza
retinde Bay Ramsey Makdo
naldın riyasetinde toplanmıştır. 
Bu toplantıda, bir buhranın 
önüne geçilmesi ıçin istihsa
latla sarfiyat tedkik edilecek
tir. Çünkü, son günlerde, Man
cesterde ani bir tereffü husule 

gelmiştir. . . 
Konferansa, 23 devlet ıştı· 

rak etmiştir. 
Biz iştirak etmiyece!)iz 

Ankara, 4 (A.A) - Türki
ye şeker fabrikaları anonim 

şirketinin beş Nisand~ .~on
draua toplanacağı bıldırılcn 
şeker konferansına sanayiimizi 
doğrudan doğraya alakadar 
eden bir ciheti olmadığın<lal) 
iştirak etmiyeceği haber alın
mıştır. 

Belçikanın teklifi 
lngiıtere ve Fransa tara
fmdan muvafık görUldü .. 

AN AD 0 L U 

Paris, S (RadJo) - Bclçi
kanın teklifi veçhile muhtelif 
meseleleri tctkık etmek üzere 
bir konferans akdi için İngil
tere ve Fransa arasında mu-

----- tabakat hasıl olmuş ve keyfi-
.__G"'"'!ü~n~liı:"""'k_s_iy_a":"'s_al_g..,.a~ze~t-e __ 11 yet, Be!çil·a Başbak~nı .Ba~ 

Sahip ve ba~yazganı Vanzelanda bir nota ıle bıldı-
Haydar Rüşdü ÖKT~M . rilmiştir. Bu konfcransm top-

Umumi ne,riyat ve yazı ışlerı lantı tarihi, yarın (bugün) tes-
müdürü: llawdi Nüzhet Çançar 

- bit edilecektir. 
İdarehanesi: 

Fransa B. Nazırı 
Fas sultanı tarafından 

kabul edildi .. 
nuyor. 

Ve bakıyorsunuz ki, bu, söz
de bir şiir kitabıdır. 

Paris, 5 (Radyo) - Fransa 
Bahriye Nazırı Bay Garniye 
Dö Park, Rabata muvasalat 
etmiş ve Mareşal Liyonun me
zarına çelenlr koyduktan sonra 
Fas s~anı tarafından kabul 
edilmiştir. 

Şiir, iffetine, ismetine teca· 
vüz edilmiş dilber bir kız pe
rişaniyetile kollarını açmış, ir
fan vicdanımızın huzurunda; 

La~aTi.:ı. .. ,{\,,,,\ A-\. - D:-1.-.

sultanı Mevlayı Hafid dün ge· 
ce birdenbire ağırlaşmıştır. 

~~~·~bi~-~~iif rflx.1
'bôml:ii -gm=ı 

Şiddet kabinesi 
Barse\on, 5 (Radyo) - Ec

nebi gaz •e muhabirlerine göre 
yeni Katalonya kabinesi, sol
cenah partllerilc sendikalist
lerin bir siddet kabinesidir. 
Bu sebeble kabine Katalon
yada umumi bir hoşnudiyeti 
mucib olmamıştır. 

Macaristanda 
ltalya Kral ve Kraliçesi 
için istikbal hazırhkları 
Peşte, 5 (Radyo) - İtalya 

Kral ve Kraliçesini karşılamak 
üzere çok büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Kral, Macar ordusu zabit 
elbisesini giymiş olduğu halde 
Macaristana girecektir. Naibi 
hükumet te Kralı huduttan 
karşılıyacaktır. Kral, Macar 
Meclisi müzakerelerinde hazır 
bulunacaktır. Bu içtimada ltal
yan • Macar dostluğunun on~n-
cu seneidevriyesi tes'it edıle-
cektir. 

Almanya protesto 
etti 

Berlin, 5 ( Radyo ) - Al· 
man siyasi mchafıli, cenubi 

Amerika ittihadı hükumeti tara
fından neşredilen bir kanun 
dolayısile infial duymaktadır. 

atmağa elim varmaz. 

Keza, herhangi bir gazetede 
bir roman reklamı görüyorsu
nuz ve bilhassa şu kelimeler 

dikkatinizi topluyor: 

Edebi, içtimai... 
Buradaki "edebi., kelimesi

ni.1 sümul hududu, o nesnenin 
'li ... 

bazı yerlerinde mensur . şıırı 
andıran bazı satırların mevcu
diyeti olduğu gibi, içtimailik 
de mevzuun bir veya iki salon 
ve birkaç aile arasında dön
mesinden alınan cesaretle kul

lanılmıştır .. 
Sepet ve sepetler, ocak ve 

alevler ararsınız; bunları içle
rine fırlatmak için .. 

Asıl ve asıl; şu"milli., dam· 
galı, fakat rıe milli, ne gayri 
milli, hatta tamamen cahilane 
olan nesneler yok mu; işte on· 
lar karşısında aç bir cehenne
min bütün ihtiras ve gayzı ile 

kıvranırım. 

Kim, nereden, hangi salahi
yetle bu "ınilli,, damgasını 

almış ta kullanıyor? 
Milli eser diye neye derler? 

Bunu muharrir mi tayin eder, 
cemiyet mi, san'at mı? 

Bilhassa yabanrı ellerde; 
bizim "milli" eserler hakkın
daki telakkimize bu şaşı, bu 
avare ve biçare tezahürlerinin 

intibaları ne olacaktır? 

lak bir surette istikbal edildi 
-~-~---~~-----

- Başı 1 nci sahifede -
Paris, 4 (A.A) - Belgrad 

konferansı Fransa için bir mu
vaff•kıyetsizliktir. Gazetelerin 
ekserisinin mutaleası bu yol
dadır. Le Peuple gazetesi di
yor ki: 11 Hakikat şudur ki kü
çük itilaf Bel~rad konferansın· 
dan sarsılmış olduğu halde 
çekilmiştir. Bilhassa ltalyan
Yugoslav misakının imzası üç 
memleket arasındaki birlikte 
ciddi rahneler açmıştır ... Aube 
gazetesi yazıyor: "Bu, Fransa 
ıçın bir muvaffakıyetsiz1iktir. 
Niçin inkar etmeli? Maamafih 
telaşa düşecek olursak hak· 
sızlık etmiş oluruz. Merkezi 
Avrupa mevcud kıymetlerden 
hangisine güvenilmesi lazım 
geleceğini pekala bilir. Fransa 
ile lngiltere fena oynuyorlar, 
fakat muhakkak surette kaza
nacaklardır." Humanite gaze
tesi: "Yugoslavyanın Fransanın 
an'anevi dostu olan küçük iti
lafa mensup bulunduğunu yaz· 
makta, son Belgrad toplantı
sının bu itilafın inhilalinin ha
ilevi bir mukadddimesini gös
termiş bulunduğunu ila\.e eyle
mektedir. Maamafıh Oeuvre 
gazetesi istikbalden nikbin ve 
emindir. Bu gazeteye nazaran, 
zaman Romanya ile Yugoslav
yayı kaçmış oldukları siyasi 
nizama irca etmek vazifesini 
deruhde edecektir. Le Journal 
ile Ere Nouvelle gazetelerine 
gelinct>, bunlar küçük itilafın 
sa Tuna havzasında bir mü-
tekabil yardım vücude getir
meyi düşünmeden evel garbi 
Avrupanın emniyeti meselesile 
meşgul olmaktadır. ikincisi de 
şöyle diyor,, Tebliğ küçük iti· 
lafın hegemonyası hakkındaki 
şayialara muzaff arane cevap 
vermesidir. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Ak
şam gazeteleri ilk sayfalarını 
ve başmakalelerini Çekoslo
vakya reisicumhuru B. Bene
sin Belgradı z1yaretine tahsis 
etmekte ve mümtaz devlet 
reisinin birçok fotoğraflarını 
neşretmektedirlcr. 

Pravda gazetesi ilk sayfa
sında reis Banese aid bir 
makale r.eşretmiştir. Diğer 
gazeteler de B. Benesin şahsı· 
na müteallik uzun makaleler 
neşretmişlerdir. Akşam gaze
teleri de küçük antant kon
feransı mesaisinin kapanma
sına aid uzun yazılar yazmak
ta ve dün daimi meclis tara
fından almmış başlıce karar
ları iktibas eylemekt~dirler. 

Gazeteler bilhassa Fransız 
matbuatının mutalealarını ik
tibas etmektedirler. Fransız 
gazeteleri küçük antantın 
şimdi her zamandan ziyade 

lerin vazıyeti tavzih edeçeği 
ilave etmektedir. 

Belgrad, 5 (Radyo) - ~ 
koslovakya cumhurreisi ~ 
doktor Benes bugün öğled 
evel hususi trenle Belgrada: 
gelmiş, garda fevkalade me
rasimle karştlanmıştır. 

Bütün şehir, bir gün evel. 
denberi Ç~koslovak ve Yu-
goslav bayrı:klarile baştan ba· 
şa donanmıştır. Sen Altes 
Rovayal prens Pol ve prenseı 
Olga, istasyonda Bay Dr. 
Benes ile refikası Madam Ha· 
ne Benesi karşılamışlardır. fı. 
tikbalde bulunan diğer zevat 
ve Başbakan Bay doktor Mi· 
lan Stoyadinoviç kendisine 
takdim edilmiş ve bir müfreze 
asker tarafından selamlanmıı, 
muzıka Çekoslovakya ve Yu
goslavya milli marşlarını çal· 
mıştır. 

İstasyonda Kral sarayı er
kanına mahsus salonda Vekil· 
ler heyeti azasile Ayan ve 
Mebusan reislerini, Ruhani re· 
isleri kabul etmiştir. istikbal• 
de bütün elçiler hazırdı, halle: 

- Yaşa! diye bai:!'mıt• 
Cumhur başkanı ile refika.::ıı· 
nı alkışlamıştır. On binlerce 
Yugoslav, Çekoslovakya Va· 
tanilerinin babası Bay Mazarik 
ile Cumhur reisi Bay Benes, 
Çekoslovak ulusu ve küçük 
antant için samimi te:zahürat 
yapmıştır. Kral sarayına Yu· 
goslav bayrağile beraber c
koslovak bayrağı da çekilını~· 
ıü. -D. n , .. 

Saat onbirde Banesin önün· 
de büyük bir askeri geçid 
resmi yapılmış, Prens Pol, 
nazırlar ve diğer zevat mera· 
simde hazır bulunmuştur. B. 
Benes, bayrakla selamlanm11, 
geçid resmine ağır topçu ve 
motörize edilmiş kıt'alar da 
iştirak etmiştir. Çekoslovakya 
cumhur reisi geçid resmineen 
sonra Yugoslavya ordusunun 
fevkalade intizam ve mükem· 

meliyetinden dolaya saltanat naibi 
Prens Pol ile başvekil ve har• 
biye vekiline sitayişle bahset· 

miştir. 
Prens Pol ve Prens Olga, 

Bay Bens ve refikası şerefine 
sarayda bir öğle ziyafeti ver· 
miş, ziyafette Çekoslovakya 
Dışbakanı B. Kamil Krofta ve 
Yugoslavya hükumet erkanı 
hazır bulumuşlardır. Kraliçe 
Mari, öğleden sonra şerefle
rine bir çay ziyafeti vermiı, 
çay ziyafetinden sonra salta• 
nat niyab~ti üyelerini ziyaret 
eden B. Benes, gece saat 
20 de kral sarayında verile 
akşam ziyafetinde bulunmuı· 
tur. Ziyafetten sonra bir ka 
bul resmi yapılmıştır. 

TAKViM 
kuvvetli ve sağlam olduğu Rumi - 1353 ' Arabi-13 
mutalcasıodadırlar. ..\lart ~1 Muharrem 2-' 

Paris, 4 ( A.A. ) - Küçük -
NİSAN İzmir 1kinci Beyler sokağı 8. K. D6larok mah

c. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: lzmir - ANADOLU kemeye Veriliyor 

Doyce Elkemanya Çaylung 

gazetesi: 
.. Amerikada hükumet ve-

saire işlerinde İngilizlerden 
başka kimsenin kullanılmama
sını Almanya cevapsız bırak
m1yacaktır. Almanya bu kara
rın geri alınması için bir nota 
verecektir." demektedir. 

Onu, rakı şişelerinde kul
lanılan bir müessese etiketi 

itilaf konferansının bir müte
kabil yardım misakı akdi ha~· 
kındaki teklifi bertaraf ctmış 
olduğu suretindeki haberler 
dolayısile diplomasi mehafili, 
Fransız Hariciye Nezaretinin 

\ 
9 
3 
7 

6 
1 
9 
3 
7 Telefon: 27i6 •• Posta kutusu 405 Paris, 5 (Radyo) - Paris 

ABONE ŞERAiTİ miiddeiumumisi; geçen sene 
yıllığı 1200, altı aylı~ı 700, iiç muhtelif tarihlerde yaptı klan 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik muhtelif mitinglerden dolayı 

abone ücreti 27 liradır sosyal partisi lideri Kolonel 
Heı yerde~ kuruıtur Dölarok ile saylav Bernikare 

'ftnü geçmit ufiıhalar 25 kuruıtur ve daha bazı siyasiler hak· 

~DA kanda kanuni takibat yapma· 

Kap, 5 (Radyo) - Alman· 
ya sefiri, bu kanundan dolayı 

gibi, iyisine, kötüsüne, irisine, 
ufağına rastgele yapıştmrken, 
henüz doğmıyan ve cemiyetin 
karnında ayaklarını kımıldatan 
11 milli eser" in kesik kesik, in
ce ince, hıçkırdığını duymuyor 
muyuz, duymayacak mıyız?. 

i Gök 

Salı 
Belgrad tebliği üzerine hiçbir ~--_..-~~-~--:~ 
teklifte bulunmamış olduğunu Evk:ıt Ezan Vasat ~at Ezan V 

tasrih etmekte ve Benesin pa- Glim!§ 1 !.59 5,35 aktam l 2 18 
· öğle 5,38 12,16yatsı 1,34 20 

zartesi günü Belgradı ziyareb n~iod 9,ı9 15,54 imsak 9.15 

eınaaında yapacağı görüşme· 



m 

ya 

6/4/937 

------~-.-.ıl!I---~~:=:::---: ANADOLU ---------V~a-rş•o•va·d~a---t.ev~k~i':'f a~t~T::a~k~ım~l~arı-
l ? Fareye dair Varşova, t:. (A.A.) - Polis ı· Kr.me inanma ı • ;.;} mız ge ıyor 

Yeni Asırcı Abidin sıçradı müfrid sol cenah partilerini •• .. k f d d k __ .. _.. ...... 

htcııla.A. ıc·ııer, bu•• yu muza • ve keyifli bir nara attı: tazyik etmeğe evam e ere. - Başı 1 nci sahi/ede -
- Aman -dedi· aman\. Fa· Lodzda 120 komünit tevkıf 

' ozulmıyordu. 

f . tt b hsedı·yorlar Salıncaktan düşen reye bakın.. . . etmiş ve bu şehirde mu~~r Devreninsonuna doğru An., 
erıye en -~- cocuk Hepimiz başımızı çevırınce, hareketlerde bulundukları ı - kara güzel bir inişle ikinci 

• uzun ve eski bir ömrün boz· diasile üç amele teşekkülünü l k d tt. 

h k d l el t H"da go ünü ay e ı . 

M ·ı d re et e en Kahraman ar a o uran 1 • l l't bı"r kıya· lA.. t . t" ştı·r A k 
D~ ı Ya an a aşmış, yarı a15armış agve mış ı . tkı"nci devrede de n aranın n ars . . 'Velin 12 yaşındaki oğlu. Hu.·. f . ·ı k d b'ır fare --------k.- d .. 

J [ d ~ etı ı e arşımız a Akhisar sulh hukuk ha ım- ağır basmağa başla ığı goze 

l .. h. matla ao u ı ı seyin, evinin önündekı hır d k k 
ıJapUT ar mU z_m k k gör ü : .. .. . . liğinden: çarpıyordu. Güçlüler ço 

ağaca ip salınca urm.uş ve Büyük, şişman, yurumesını Akhisarın Beyoba köyünden muntazam paslarla ve akınlar· 
h · ı d ' chote kasabaları ile San ta oynamag" a başlamıştır· Bır ara· b"l k b · b" f re l d. 

-. B. a~ı ] nci .sa ı1e e - . ı e ay etmış ır a ·· Haydar oğlu Şerif Uysa ta· la İzmir kalesini mütema ıyen 
" Cruz manaslın tamamile eli· lıı_ fazla sallanan Hüseyın, K b l h · a dan 

,etmıştır. " im i ir angı zam n rafından davalı ayni köyden tehdit ediyorlardı. 
1 nlnız clün Andra, urıin ,·a- miz.e geçmiştir. Şimdiye kadar ipin kopması üzerine yere yu· kalmış, kim bilir knç müte• Raşid og" lu Nazif ve Ali oğlu Üçüncü sayı devrenin ilk 

1 ·ı so 000 tüfek rn 50 mil· h h ndaki düşmanın varlanmış ve başından yara· d l tarak d l 
pur arı ı e ' . . arp sa ası h veHa ke iyi at atıp sıçra İsmail ale}•hlerine açılan te . dakikalarında oldu. Sakat o a· 
.,. 00 fi ek evkedilrıuşıır. b kt ğ 600 0··ıu··yü gömdür- lanmıştır. Yaralı çocuk asta· k b l I d lere k' I 
, ıra ı ı ve im i ir ne er en ne bı"r"ı "ıht.ıyati tasdiki hakkında ı rak saha)'a çıkan zmir sağ Duırün de Yer\Crıı ve Alyon· d k 430 . ld k mühim neye kaldırılmıştır. k b .. k'" k mal d 
'"en .,.a"purl rı mühimmat yüklü Ü • esır a ı ve Parayı alıp kaçmış diş geçirere ugun u e davadan dolayı yapılmakta içi oyunu terke mecbur ol u· 
,. nıı"ktarda harp malzemesi ile d · · · y·· ·· u""şünde 11 d d .olarak Baraelono hareket etıui,ıir. Dün zabıtaya müracaat eden evresıne gırmış. uruy l olan mahkemede dava ı ar an ğu için Doğanspor evre so· 

Asmeria, 4 (A.A.) - Asi· 4 top i~inam ettik. kahvec"ı Mehmed oğlu Rauf, bile dünkü elifiye ve şa var· lsmailin ikametgahı meçhul nuna kadar on kişi olarak oy· 
1 • Estramadure cephesinde Vi- kl d d b" k lık ·1A ler dün sabah hiıklımetçi ena muhafaza için verdiği 430 lir.a lıyı ta i e en ır şaş ın ' bulunduğundan gazete ile ı a· nadı. 

· \ lar De Reinoyu işgal ettik. d b. b "k · l"k ··11 · · mevzilerine taarruz etmış er· parasını, arkadaşı Ahme ın ır ecerı sız ı var.. nen tebligat icrasına karar ve· Ankaralılar 4 üncü go erını 
se de hükCımetçiler mukabil Cebelütterık, 5 (A.A.) - alıp lstanbula kaçtığını şi.kayet Hep ayağa kalktık. Bizim rilerek mahkeme günü 29/4 937 İzmir müdafaasının hatasından. 
taarruza geçerek asileri püs· Jaime olduğu zannedilen meç· etmiştir. Zabıta, Ahmedı ara· otelci Basri Ağabey de; sıça- pnşembe günü saat 9 a talik beşinci sayılarını da bir ser· 

"k" ··ı · bul bı"r harp gemisi bu gece ld t" b k k· k d l kürtmüşler sonra ı ı mu ıım makla meşgu ür. nın azama ıne a ara · kılındıgv ınd&n yevmi mez ur a bcst vuruştan yaptı ar. 
· l t 40 dakika kadar Centayı bom· k ı d" · hk sevkulceyş nokt~sını ışga e • Dövme - Vay canına. - ıye yerın· Akhisar Sulh hukuk ma e· Maç da 5-1 Ankara lehi· 

bardıman etmiştir. Hasarat • dd . d O h b. h mişlerdir. Kestelli ca esın e sınan den fırladı· tari i ır ma · mesine bizzat gelmesi veya ne bitti. 
miktarı henüz tesbit edileme· d o k Ü Hükiimetçiler şimdi Loka- oğlu Veysiyi öven sman luka benziyor.. bir vekil göndermesi aksi tn · lstanbul, 4 (A.A.) - çok· 

nada kasabasile civarına ha· mirir. d 
5 

(AA) _ Daili oğlu lsmai\, Asansörde Yuda Evet, tarihi bir eser .. Yarın dirde hakkında gıyab kararı Beşiktaş maçı bugün Şeref 
kim bulunmaktadırlar. on rn, · ' oğlu Alberi döven llya, ~ar- öbürgün bir tarafta yakalanır ittihaz edileceği tebliğ maka· stadında oynandı. Aynı takım· 

Ekspres gazetesi, muhabirinin b l d" b l n<le ·ıA 1 
Salamanka, 5 ( Radyo ) - d şıyakada e e ıye a 1çesı ~ veya can verirse, postunu ve mına kaim olmak üzere ı an \arın lzmirdeki karşılaşma arın 

ispanyadan çıkarılmasını şi •. R h · · d ·· Bedrı k ·· 035 l b 
General Molamın Biskay cep- k Halim ve a mıyı ovcn kemiklerini antika olara mu- olunur. 1 revanşı mahiyetinde o an u 

detle protesto etme te ve ası k \ k dl"yeye 
hes.ınde ı' ler·ı hareketi devam d ile Said ya a anara a 1 zcye vermelidir. • maça beş altı bin seyirci top· saflarında ihtilal çıktığına air 
etmektedir. 6 top ve birçok b l · b verilmişlerdir. Sıçan, otelin taşlığını şöyle - lanmıştı. 

neşredilen ha er erm u mu- · · ş K• ) k [ B mfıhimmat elde edilmiştir. 500 habir tarafından gönderilme· Esrar ıçıyormu bir dolaştı, bize garip garip ıra 1 V Üçok takımı ilk devre e· 
Ml.lı"s, asi!erin eline esir diiş- k Karşıyakada Yıldırım Kemal baktı ve kayboldu. Öyle zan· --iktaştan üstün ve kombine. 

miş olduğunu temin etme · p· t ğl b h l. ·· "" müştür. sokağında oturan ış ar 0 u nediyorum ki, palavra kulübü- Gayet havadar a çe 1 gu· bir oyun oynadı ve devreyı 
Esirlerin ç<.•ğu 15-16 yaşında tedir. İsmail ve Halil oğlu Ahmed nün idare merkezi olan odaya zel manzaralı kullanışlı kirası 1·1 berabere 1 tirdi. 

T hk • t · lerken yakalanmış· \ l G · k Bu devredek goller 35 inci gençlerd"r. a ıma esrar ıçer girdi .. Mübnrek sıçanın pa ~v: elveriş i öztepe vapur ıs c-
Asi *lyyareler bütün Milis 8 milyon sterline malolacak lardır. racılarla olan ülfet derecesını lesine dört dakika mesafede dakikada ve biribiri arkasına 

~ephelerini bombardıman ~t- Londra, 5 (Radyo) - Deyli Sarkmtıhk ve hakaret bilmem.. Ancak, arada bir iki ev kiralıktır. oldu. Beşiktaş gölünü Hakkı· 
mektedir. Basklar, Don femto Ekspres gazetesine göre, ln·. edenter şöyle kapı kenarından, oda kö· Göztepe'de Abdülezel so· nın ayağile ve ya~ın bir me· 

k · · K d k S h ş olarak bir sinemaya d d" b kk l B safedeıt kazandı. Akabinde köyünii asilere vermeme · ıçın gilterenin Hovang ung a. ı ar 0 şesinden arzı en am e ınce, kag" ında yokuşta a a ay 
• • 

0 de Coya isminde 256 hu""cum eden Üçoklular sağa· yakmışlardır. tahkimatı 8 milyon sterlıne gıren ve ıçerı bizim palavracıların ne yapa- Bedri'ye veya telefonla 2 
Tanca, 4 (A.A.) - Evelki malolacaktır. bir kıza sarkıntılık eden Is- caklarını cidden görmek ister- numaraya müracaat. çıklarının ortaladığı topa g~-

gu""n Alkasarda bir takım kar- Bu tahkimat Vaşingtondaki malt oğlu Rifat ile Tilkilikte dim .. Korkarım ki, bizim mcş· - nün iyi oynıyanlarında~ solı.ç 
M h d ğl Ah de haka· Şükrünün yerinde ve g.uzel hır 

l ki k ld " a da bahrAı ·ınşaat proı"es0ıne bı"r ce· c me o u me h la acılar bu azim nes· gaşa ı ar çı mış o ugun • d \ ur pa vr ' kafasi\e mukabele ettıler. 
ir musırrane şayialar dolaş· va olmakla beraber ne Ja· rette bulunan Ahme ~ğ u neyi görünce bizzat o un çık- Sporcularımıza bir b d . 

p d Amer·ıka aley· A\i zabıtaca tutularak adlıycye k l zi afet verildi Üçok takımı u evrenın maktadır. Bir evin bombalarla ponya ne e . ,. tıJ?ı delif!e atılara pa avranın -~_,,_, _ __..,,, , ., , . , _ ~----ı .. ~ .. .,. bi ... nyıın· 
• •ı· ..... ı ... ._. ~v·~, .. nır.d:ıJr' ya.~ 1Yl8DIS8 daimi encumeDIDden: Fare, dedim de hatırıma reketlerinden evel lzmirli spor· cularırıın çıkmasile on kişi oy-
kıninde kftin şehir ahalisi geldi: culara Park otelinde mükellef nadı. 
endişe içindedir. Hükumet me· 1 - Manisada yapılacak olan 50425 lira 14 kuruş bedeli Amerikada bazı tanınmış çay ziyafeti verildi. ikinci devrede Hakkının kor-
murları sıkı bir tarassutta bu- keşifli ilkmektebin 26000 lira 30 kuruşluk bir kısım modacılar, fare kürkünü ortaya -----•-ı•----• nr rden gelen topa vurduğu 
lunmaktadır. ispanyanın Alka- inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. sürmek istiyorlarmış. Hatta, alayı valfı halinde, irili ufaklı, kafa direğin içine çarparak 
sar konsolosunun ailesi ile 2 Bu işe aid şartname ve keşif evrakı 130 kuruş bedel kumaşların üstüne fare kafa. erkekli, dişili, sarı, siyah, be- dışarı çıkmasını hakemin gol 
diğer birçok aileler Tetuana mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. ları, fare resimleri işlemek yaz kedi kafileleri dolaşmağa sayması ve gene Hakkının ve 
gelmişlerdir. 3 Eksiltme Nısanın 15 inci perşembe günü saat 11 de tasavvurunda imişler.. Bugün başlarlar ve miyavlanıanın, penaltıdan Eşrefin yaptıkları 

Tanca ahalisi gayri mem· Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. hepimizin iğrenerek seyretti- hırlamanın müdhiş senfonisi üç golle Beşiktaş maçı 4-1 
nundur. 23 Mart hadiseleri es· 4 Muvakkat teminat miktarı 1950 lira 03 kuruştur. ğimiz bu mahluk, biribirine karşısında, bızzat o kadın bile, kazandı. 
nasında bir evde bir ltalyan 5 _ Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış kuyruk, burun veya yanyana kürkünü, daha doğrusu kostü· lzmirliler aradaki bu gol 
bahriyelisini yaralamış olan ehliyet vesikası ve 937 yılına aid Ticaret odası vesi- bağlanmış fareler halinde bir münü sokakta kedilere hıra- farkına rağmen oyunun sonuna 
fspanyol telsizcilerin tevkifine kasını ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı kiirke tahvil edilirse, acaba karak kaçar.. Çimdik kadar canlı çalıştılar. 
teşebbüs edilmiştir. zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzarında bir sempati temin edebilir mi? 

Salamanka, 5 (A.A.) - 2190 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etme· Yoksa, kadınların kürk sev-
Neşredilen bir tebliğde ez· leri lazımdır. dasına mı olur?. 
cümle şöyle denilmektedir: Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun daire· Bana kalırsa, fare kürküne 

"Yürüyüş kollarımız muzaf- sinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını 15 /4/ 937 sarılmış kadın, dünyanın en 
ferane ileri hareketlerine de· perşembe günü saat 10 na kadar Manisa Valiliğine muhteşem, en sehhar kadını 
vam ederek 4 kilometrelik bir vermeleri ve posta ile göndereceklerin ayni kanunun olsa, birdenbire bütün tılsım 
mesafe katetmişlerdir. Olaet, 34 üncü maddesine riayet etmeleri lazımdır. ilan ve kudretini kaybeder. Yalnız 
Gort:lovil, Ochandiano, Mon· olunur. 28 2 7 12 921 bu kadar değil, arkası sıra 

lzmir liman işletme müdürlü
ğünden: 

Ka .. şıyaka osmanzadcde birisi umuma diğeri yalnız kadınla· 
ra mahsus olan deniz banyoları bir yıllık kiraya verilecektir. 
Muvakkat teminat 116 liradır. 15 nisan perşembe günü saat 
15 de şefler encümeninde açık artırma ile isteklisine ihalesi 
yapılacaktır. İzahat almak istiyenlerin levazım şefliğine müra-
caatları ilan olunur. 2 6 1006 

............................................................................... llm .................... ml'! .......... l!m ............... .. 

l~~!!!_n Definesi 
Tarihe müstenid zablta romam 

47 
fazla olduğu görünüyordu. 

Vikontla Trolveş şatosunun 
her kapısına uyan bir anahtar 
vardı. Ploç bunu kullanarak, 
bitişik odaya olan kapıyı açtı; 
bu odanın elektriği bozulma· 
mış idi. Bu sayede kafi dere
cede bir ışık temin edebildi. 

Kanape üzerinde arkasını 
dönmüş ve yatmış birisi vardı. 
Ploç: 

- Piıer Malen! 
Diye seslendi ve yalan ada

;mı kolundan çekerek kendi 
~arafına çevirdi. Azami hadde 
_'gelmiş bir hayretle: 
1 

- Bizim gardiyan! 
Diye haykırdı. 
Evet.. O idi. Fakat mahud 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

yeşil üniformasile hemen aya· 
ğa kalkarak dimdik emir bek· 
liyecek yerde derin bir uyku
da bulunuyordu. Ortada Piyer 
yoktu; yerine de gardiyan 
yatırılmış ve uyutulmuştu. 

Ploç, mantakı ile şunları 
tasavvur edebildi: 

- Piycr Malen gardiyanın 
elbiselerini giydi, silahını aldı, 
üzerindeki anahtarları da aldı. 
Fakat bunlara nasıl muvaffak 
olabildi? Nasıl kaçabildi? 
Acaba şatodan çıkmağa mu
vaffak olabildi mi? 

Diye söylendi. Kısa bir dü
şünceden sonra: 

- Birinci meseleyi sonra 
araştırırız, şimdi ikinci mese-

leyi tahkik etmeliyiz. Hcrşey- ki muhafızları ayaklandırdık-
den evvel firarına meydan tan sonra Kont Trolveşin 
vermemek lazımdır. Piyerin yanına girdi ve vazıyeti anlattı. 
şatodan dışarı çıkabildiğini Kont, hayret ve hiddetle: 
sanmıyorum. Çünkü bu bekçi - O .. Dedi. işte bu artık 
ancak saat dörtten sonra va· haddi aşmıştır! 
zife almıştır. - Evet!. Fakat Piyer ma· 

Dedi. likane haricine çıkmış olmnk 
Trolveş Vikontu ilk tedbir şartile, yalnız ben hudutları-

olmak üzere tehlike işaretini mız haricine kaçabilmesine 
verdi. Bu suretle bir anda ihtimal vermiyorum! 
~atonun hertarafında seferber· - Ben de aynı kanatteyim. 
lik hüküm sürmeğe başladı. Kont Trolveş telefonu ala· 
Aynı zamanda ormanın muay· rak: 
yen inzibat noktalarına da - Allo .. Bana doktor Bil-
tehlike işareti verilmiş olu· zi veriniz! Emrini verdi. 
yordu. Biraz sonra telefona karşı 

İlk tehlike irareti sadece: ağır, ağır şunları söylcmcğc 
"Yerinizde hcrşeye hazır bu· başladı: 

lununuz!,, dan ibaretti. - Allo. Bilz, sen misin? 
Bunu ikinci bir emirle tekid Bizim gardiyanlardan birisi 

etti bu da ''Bir nıalıpus fırar dahn zehirli gazla uyutu'ınuş· 
etti. Gardiyanlardan birisinin tur. Şimdi 8 numaralı odada-
elbisesini giymiş ve s lahlarını dır. Bunu benim yanıma nak· 
almıştır,, emriydi. letliriııiz. Bu adamı benim 

Vıkont şatoyu ve ormanda- yanımda uyandıracaksınız ve 

\c v11uc11u11c aauuut: • ı 11v~ıyc cucrıı.. 
ı 'tıcıuıu cuuea ou zıyaretın ı yorum. 

mümkün mertebe çabuk istin· 
takı lazımdır. Fakat siz gar
diyanı yanıma getirecekleri 
takip etmezden evel yedi nu
maralı odaya girecektir. Bu· 
radaki mahpus hareket kud
retine malik olmadığını nazarı 
itibare alabilirsiniz. Maamnfih 
daha emin olmak için bacak
larına 18 saatlık bir felç iğ
nesi yapınız. Sade bacaklarına, 
iyi anlayınız rica ederim. 

Kont kardeşi Ploça dönerek: 
- Ploç azizim, bu iki Fran· 

sız cidden canımı sıkıyorlar 
nrtık kararım kal'idir. Bu he
riflerin icabına bakmak lazım· 
dır. Piyer ele geçer geçmez 
abı hayat çeşmesi tecriibesine· 
ne tabi tutulacak. Bundan son· 
r:tda ayn ayrı ve üç, saatlik 
işkence İ<>tinlakına çekilecek
ler. Bundan sonra doktor Bil· 
ze tcsl;m edileceklerdir. ister 
casus olsunlar, ister bnşka bir 
maksadla gclmış olsunlar, bun· 

ların aı tık icabına bakmak 
şart olmuştur. 

Dedi. 

- Benim de fikrim bun· 
dan i bareltir! 

- Haydi faaliyete geçmekte 
tcrP.ddüt gösterme! 

-3-
Blonden ve Bag Ojige 
Gerek Fransız hudutları ve 

gerek Belçika dahilinde bulu· 

nan Ardenlerde 1 Haziran 1932 
Çarşamba günü çok güzel bir 

yaz havası arzetıniştir. Fakat 
Perşembe ve Cuma giinleri fır· 
tınalı olmuştur. 

Şiddetli bir fırtınanın bü· 
tün Ardcnlcri tchdid etfl\esinc 
rağmen yüzbaşı d'Ojiye ile 
Blandel cumartesi saat 3 Se· 
dandnn hareket etmişler ve 
3, 15 ele Fransız gümrük hu· 
dudunu, 4,30 da da Belçikn 
güınriik hatlarını geçmişler. 

-Sona Var-
• 



Pazar günü güreş birin
cilikleri çok iyi geçti Gene Spor! 

ANADOLU 

ilk~b~a~h~a~r '=-a~t:-ya-r-ış~la-r-ın ... a ___ sayfa ' 

pazar günü başlandı __ .. ____ __;__ 

Koşularda kazanan at/arz ikra- Buakşamkiprogram. 1 
Pazar günü Alsancak saha

sında bölge güreş müsabaka
larına şahit olduk. Güreşler 
At koşularının ilk haftasına 
tesadüf ettiğinden sahada çok 
aı seyirci vardı. Maamafih 
müsabakalar tasavvurun fev
kinde heyecanlı geçti. Yapılan 
güreşlerde ilk defa olarak işti· 
tak eden gençlerimizden 56 da 
Küçük Hüseyin ve Narin, 61 de 
F·k 

rahim olmak üzere iki güreş
çi iştirak etti. Eski ve aynı 
z~manda tecrübeli bir güreş· 
çı olan lbrahim rakibini bir 
dakikada tuşla mağlup ederek 
birinciliği aldı. 

Bizim çocuklar, Ankara ve 
lstanbulda sineye çektikleri 
bir yığın golle, bugün, yarın 
lzmire geleceklerdir. Endaze 
endazedir. Metre de bildiği-
miz metre .. 

Yen ildik, kaybettik. Tevile 
lüzum yok; onlar bizden üs
tün çıktı.. Hakemlerin haksız
lık ettikleri de doğrudur. Fa
kat biz, zaten oyunları hakem· 
lerle beraber kaybetmeğe 
mahkumuz. Çünkü hakimiyet 
bizde değildir. Ankara ve 
fstanbulun, bize fırsat ve aman 
verecekleri sanılıyorsa, şaşa
ı ırn doğrusu .. 

miyeferife beraberyazıvo' ruz Gu·~nsdtau··znbul radyosu 
'J neşriyatı: Saat 12,_ 

ilkbahar at yarışlarına, dün 'k' ·ı·ğ· F 30. -14 Türk musikisi, hava- ' 1 ıncı 1 1 ahrinin Andıran d 1 
Buca koşu alanmda başlanmış· Budini almıştır. ıs er, hafif musiki. 
tır. Hava güzel ve gidilecek Dördüncü koşu: 4 ve daha I tkşam neşriyatı: Saat 17 
başka bir yer bulunmadığı k k. h n ılap dersleri Üniversiteden 

yu arı yaşta 1 afis kan lngiliz nak:l (Bay Mahmud Esad Boz· 1 

için, alan fevkalade kalabalıntı. at ve kısraklarına mahsustu. k S ut tarafından), 18,30 Dans 
abahtan yemeklerini alarak Mesafesi 1800 metre ve ik· musikisi, 19,30 Konferans, 20 · 72 kiloya Üçoktan dört, 

Demirspordan iki güreşçi İş· 
tirak etti. Tasnif neticesinde 
Demirspordan Mustafa birinci 

çamlığa gelmiş olanlar vardı. ramiyesi de 445 lira olan bu Bayan Belma ve arkadaşları, 

1 retle Ali, 72 de Bekir Ha-
ı·ı ' 1 

, Durak, 79 da lsmail, 87 de 
Mchmed, Hasan, Cevdet ge
r:k aralarında ve gerekse es
kıden çalışan arkadaşlarile 
Yaptıkları güreşlerde tam bir 
ltıevcudiyet gösterdiler ve tak
dir edildiler. Bu gençforin, 
Çalışmalanna devam ettikleri 
t?kdirde istikbalde iyi güreş· 
Çılerimiz arasında yer alacak· 
ları muhakkaktır. 
Müsabakalar 14,30da başladı. 
I k güreş 56 kiloda tüy siklet
er arasında yapıldı ve Üçok-

tan 3, Doğanspordan 1 De
ltıirspordan 1 güreşçi iştirak 
H~·i. ~etice~~ Üçoktan küçük 
useyın bırınci, Doğanspor· 

dan Narin ikinci, Demirspor· 
~an Fatih üçüncü oldular. Bu 
lıç güreşçi müsavi puvanla gü· 
teşi bitirdiler, fakat nizamna· 
ltıeye göre, aynı kiloda güreş 
Yapan güreşçiler müsavi pu· 
~anlan. çıktıkları takdirde en 
afıf kıloda olan birinci sayıl· 

dıö-ınd k .. "k H'· · b d ~ . ~n ·uçu useyın un· 
an ıstıfade etti ve birinciliği 

aldı. 

. 61 Kiloya Üçoktan iki De
trıırspordan bir gürcşçı ış'tırak 
ttti. Neticede Üçoktan Fikret 
her iki rakibini tuşla mağlup 
ederek birinci geldi. İkinci 
Ali, üçüncü Osman. 

lımir şampiyonu olan Os
trıan güreş esnasında kolu İn· 
<:İndiğinden güreşi bitiremedi. 

66 kiloya biri Üçoktan Şe
~f, biri de Demirspordan f b-
~ ................. . 

!:!alkevi köşesi 
1 - 6/4/937 Salı günü sa

at 17 de Müze ve Sergi ko· 
rtıitesinin haftalık toplantısı 
"ardır. 

Tüy siklet birincisi 
Küçük Hüseyin 

Üçoktan Bekir ve Halil ikinci 
ve üçüncü geldiler. 

79 kiloda Üçoktan İsmail 
rakibi gelmediğinden birinci 
ilan edildi. Ve müteakıben 
87 kiloda güreşmeği kabul 
etti. 

87 kiloya, Üçoktan dört, 
Demirspordan bir güreşçi iş
tirak etti. Çok heyecanlı ge-
çen bu güreşler neticesinde 
?9 kilo şampiyonu Üçoktan 
lsmail rakiplerini tuşla mağ· 
lıip ederek birinci geldi. Üç
o.ktan Mehmet ve Zeynel ikin· 
,., ''A :~i;n";; ,,.,,. ,.J;J 0 .,. 

OORSA 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
72 M. J. Taran. 11 17 75 
53 Ş. Riza ha. 13 17 25 
45 J. Taranto 10 625 10 625 
38 F. Solari 11 12 25 
34 Vitcl 7 9 50 
27 A. B. üzüm. 12 12 50 
25 j. Kohen 12 14 
16 S. Ergin 13 50 15 
13 K. Taner 16 75 16 75 
8 S. Gomel 11 11 

2 - 7141937 Çarşamba 331 Yekun 
&Ünü akşamı saat 16 da sos· 
Yal yardım komitesinin umu
mi toplantısı vardır. 

3 - 714 937 Çarşamba gü· 
nü akşamı saat 20,30 da 
lialkevi temsil şubesi tarafın· 
dan (Kör) piyesi temsil edile
cektir .., . 

424613 Eski satış 
4241J44 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 

41500 Buğday 6 3195 6 3125 
360 Buğday 6 3195 6 3125 

60 B. Pamuk 43 43 
704 Ken. pala. 260 430 

•• • 

I Fırtına Ali 
\sr--.. 
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BUyük Korsan Romana ------J 

Yazan: rM. Aylıau, Faik Şemseddin 

değişmeyi de anlamıştı. Mer
dıvenin dibine kadar indi. Bu
tadan, herşeyi işitebilecekti .. 

Biraz sonra, Mariyanın se· 
sini duydu: 
.. - Hey bana baki. .. Kimdir 
Ustürnüzc yaklaşan! 

Demek ki gemiler iyice bi
tibirinc yaklaşmışlardı. Diğer 
&emiden gelen cevabı pek ıyı 
İşitemedi. Fakat galiba: 

- Evvela sen söyle!. 
Demişlerdi. O da Yunanca 

konuşuyordu. 
Bu vaziyet, 

aevıncı 

biraz evel en 
duyan Zelihayı 

birdenbire sukutu hayale uğ· 
ratmıştı. O, ba ka bir gemi 
umarken, şimdi diğer bir Yu· 
nanlı gemisinin ortaya çıktı
ğını anlamıştı. Yavaş yavaş, 
dizleri çozülür gibi oldu. İçini 
çekti ve: 

- Ben · dedi - zavallıyım. 
Hem de çok zavallı .. Talihim 
beni mahkum etmiş .. 

Fakat bu vaziyet çok sür· 
medi: 

Mariyanın sesi duyuldu: 
- Ben, Panayotun kızı Ma

riya kaptanl 
Dığer gemiden bir kahkaha 

ValC Bay Fazlı Güleç de ya· koşuda Fıkret Atlının Tomrusu Türk musiki heyeti, 20,30 
rışları takib ediyordu. birinci, Prens Halimin Som- Arapça söylev, 20,45 Türk 

Çok zevkli ve heyecanlı ge· ıneveri ikinci geldi. musiki heyeti, 2], 15 Şehir ti· 
çen koşuların neticelerini ya· Beşinci koşu: 4 ve daha yatrosundan Transmisyon sure· 
zıyoruz: yukarı yaştaki yerli yarını kan tile tiyatro, 22, 15 Aj3115 ve 

Birinci koşu: Üç yaşındaki Arap ve halis kan Arap at Borsa haberleri, 22 30 Plakla 
yerli yarımkaıı lngiliz erkek ve ve kısraklarımı mahsus olup seçilmiş çarç,alar, 2.3 Son. 

Kulübler birleştiği halde 
aldığımız netice bu oldu. Bir
leşmeseyclik, golleri ta~ımak 
için hususi birer katar ve 
vapur tahrik etmek lazım ge
lecekti .. Günden giine düştük, 
yuvarlandık, kendimizi dev 
aynasında gördük.. işte mari
fet ve matah meydanda du
ruyor .. Biz burada kulüpçü
lükle meşgul iken ve oyuncu
ları da kulüpçülük ve şahsi 
dedikodular içinde yuvarlar
ken, onlar, sahalarda harıl 
harıl çalışıyorlardı .. 

dişi taylara mahsustu. fkrami- ikramiyesi 170 lira ve mesa- A G B-ı· B k . ogun en ı ozu, i ·inci 
yesi 245 lira ve mesafesi 800 fesi de 1800 metre idi. Birinci F. Lütfinin Önlüsü geldiler. 
metre idi. -~5~9~M~:":""-7:~;--~....:.;.-:...:...:;~:.:_,.:.:.:.:.:;,:::_!,:'.~~-

B . ayıs. 1937 Alman ı"hracatı • Her nevı· zı· .. irinci Muzaffer Ekerin Şim-
ğ. 'k' · f ı Ü 0

... ' rai makine şe ı, ı ıncı sınai in Jkeri ı ı 
ve a et er · zirai ve sınai müesseler -

geldi. Gübrecilik - Ziraat makineleri • Kuv-
lkinci koşu: Üç yaşıodaki vet merkezleı i - Is mnkine ve aletleri -

yerli hal iskan f ngiliz erkek ve Nakliyat makineleri ve aletleri . Motör· 
dişi taylara mahsus olup me· lü her cins arabalar - Sıhhi mahaller. 
safcsi bin metre ve ikrami- Elektrik - Teknik ihtiyaçlar - Jnşaat ve 
Y si de 305 lira idi. malzemesi • Ev ve mutbah lk · h eşyası • 

ı ayvanın iştirak ettiği Br~slav Sergisi Büro eşyası. 
bu koşuda Emir Salihin Gir· ve zıraat makineleri KöylU sergisi: Büyük beygir ve da-
gini birinci, Fethi Yamanın panayırı. mızlık hayvan sergisi. 
Baylanı ikinci oldu. Ce~~bışark memleketleri ve Polonya; Bu sergide her 

Üçüncü koşu: 4 ve daha nevı zırai mahsullerini ve ilk maddelerini teşhir edecekelrdir. Saha, muhtelif partilerin 
ağız kavgası yaptıkları parla
mentolara hiç benzemez. O
rada palavra ve sandalye 
gürültüsü sökmüyor .. Dilimizi 
cebimize koyup, ihtirasımızı 
bir kenara gömüp çalışmağa 
bakmalıyız. Bu dersler, bizim 
için lazımdı. Biz buna müs
tahaktık. Aklımız başımıza 

yukarı yaştaki yerli yarımkan Her n · · t0 hb ı d ı f . evı ıs ı arat ve trr.n er e tenzi at için mulumat ve· 
ngiliz at ve kısraklara mah- saıre bütün seyahat ~acentaları tarafından verildiği gibi, doğ-

sustu. ikramiyesi 275 lira ve rudan doğ u d 'd · t ·1 b·ı· B ı M r ya a sergı en ıs enı e ı ır. rcs auer esse - und 
mesafesi de 1400 metre idi. ~usstellubgsgesellschaft, Breslau 16/ Almanya I Messegelaenae. 
Birinciliği Velinin Ceylanı, 

------
Kamutayda 

gelirse, ne mutlu bize? 

Menemencioğlu and içti 
Ankara, 5 (A.A) - Bugün 

Fikret Slayın başkanlığında 
• ;yapılan Kamutay toplantısında 

.. , * Gaziantep saylavlığına seçilen 
moraya bir şüt 'çckmış.' ıvia11in1 a..lı n·r ... il il lll\ll'JU~'- •• wıo .. ~•"'o"'";"i'J.ln. 

ya; şimdi Zamora, artık Fran- edilmiş ve Menemencioğlu 
sacla bulunuyor. ispanya hadi- and içmiştir. 

lzmir inhisarlar başmüdürlü
ğünden: 

Alsancaktaki tütün işleme bakım evi pencere tamiratı pazar
lığa konulmuştur . 

. ~eşif bedeli 565,53 muvakkat teminah 42,41 liradır. İstr 1-:
lılerın 14/4 937 günü saat 15 de Başmüdürlüğümüzdeki ko· 

Nafıa Vekaletınaen: lf\')R 

seleri, dünyanın bu meşhur Bundan sonra jandarma ka- Dahili tesisat işlerinde çalışmak istiyenlere verilecek ehliyet-
çelik krılrcisini de vatandan nununun 18 inci maddesinin nameler hakkındaki talimatname 25/Mart/937 tarih ve 3563 
cüda eyledi. İdeoloji muhare· tefsiri hakkındaki mazbatanın sayılı Resmi gazetede intişar etmiştir. 
belerind l, ispanyanın kaleci- ikinci müzakeresi yapılarak Ehliyetname almak istiyenlerin vilayetlere ve Nafıa şirket ve 
ler kralına da bir darbe indi. t 'b d'I · t" asvı e 1 mış ır. müesseleri baş müfettişlik ve komiserliklerine tamimen tebliğ 
Zavallı Zamora, hayatını zor Kamutay çarşamba günü 
kurtarmış. Hatta, dört arkadaş toplanacaktır. edilmiş olan mezkur talimatname hükümleri dahilinde müra· 
bir sandala binmişler, sahilden ~~~~~~~~~~~~ _c_a_a_t~ct_m_e_ı_er_i_. ~~~~~-6~~-1-0~~~~~8_1_2_1~10_3_6~~ 
uzaklaşırken asilere taraftar resmi gazetelerin birinci sahi· lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 1474/807 

h f 1 ·• ·· t feleriııde·. . mu a ız ar gorup a eş açmış· 12/4/937 Pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Nafıa mü· 
lar.. Zamora derhal denize - Kanser hastalığının kat'i dürlüğündc 102833 lira keşif bedelli Florya iltisak yolunda 
atılmış ve bu defa kalesini tedavisini bulan doktor (X) yapılacak 2500 metrelik asfalt şosa inşaatı kapalı zarf usulile 
değil, canını kurtarmış. Diğer· gibi! 
fori ise vurulmuş, ölmüşler.. Patırtılı, takdir dolu bir eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Bayındırlık işleri 

Vahap, işte bu meşhur ka- ifade ile: genel hususi ve fenni şartnameleri. proje, keşif hulasası ile bu-
leciye bir şut çekmiş. Zamora Meşhur Zamoraya Fran· na mütcferri diğer evrak 514 kuruş mukabilinde dairesinde 
yerinden bile kımıldıyamamış sacla ilk golü atan meşhur verilecektir. 
amma, top da kalenin ~ol di- Türk futbolcusu Vahap! Muvakkat teminat 6392 liradır. isteklilerin teklif mektup-
reğini yalıyarak avuta gitmiş.. Diye yazacaklardı. Vahap, !arını ve en az 100,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

Ne talihsizlik?. Tayyare piyangosunun büyük Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesaire vesika-
Eğer Vahap, bu şiitü gole ikramiyesini kaybetti. larını havi kapalı zarflarını 12/4 937 pazartesi günü saat 14 e 

tahvil edebilseydi; Vahabın Çimdik kadar lstanbul Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 21 27 1 6 
• ............. lm!I .................................................... ... 

duyuldu: 
- Ben de Şaşı Pandeli .. 
Zeliha, bir kahkaha atma· 

mak için kendini zur tuttu. 
Derhal, tekrar merdivenlere 
doğru fırladı. Mariya cevab 
vermemişti. Gemi, süratle ma· 
nevra yapıyordu. 

Mariya, Şaşı Pandcli ismini 
duyunca, birdenbire şaşırdı: 

O da nereden çıkmıştı? 
Pandeliden, herhalde dostluk 
bekliyecck değildi. Birdenbire 
vaziyete hakim olmak lüzumu 
vardı. Şimdi, şurada harbe 
girmek lüzumu yoktu. Kendi 
gemisi daha müsaitti. Kaçabi
lirdi. Olsa olsa, top ateşi ile 
işi kısaya bağlamak lfızımdı. 
Çünkü burada verilecek bir 
harbdc, asıl maksad namına 

birçok şeyler kaybetmek ihti
mali vardı .. Dalgalar, iki ge· 

miyi ayırıyordu .. 
Mariya birdenbire bir çığlık 

attı: 

- Denize birşey düştü!. 
Ve, birdenbire Zelihayı ha

tırladı, dişi bir kaplan gibi 
yerinden fırladı ve anbara 
atıldı. Odası bomboştu. Kuş 
uçmuştu. Başını yumrukladı: 

- Kaçırdım! -diye bağırdı· 
kaçırdım .. 

Ve güverteye fırladı.. 
Zeliha, suları kulaçlıyordu 

ve birdenbire, 
- Pandelil.. Pandcli!.. Beni 

kurtar ... Ben Alinin nişanlısı 
Zelihayıınl 

Diye bağırdı .. 
Mariya, taş kesilir gibi oldu: 
- Bu da ne? -Dedi- Fırtı

na Ali ile Pandeli arasında 
dostluk mu var? O günden 
sonra Pan<le}i, Zelihayı gör-

müş demek? .. Nerede? 
Vaziyeti artık kavramıştı: 
Pandeli de Fırtına Ali ile 

beraberdi .. 
- Sandnlı indirin! 
Diye bağırdı. Artık harbi 

kabul etmeğe hazırdı.. Fakat 
bunda da geç kalmıştı: 

Şaşı Pandeli, ondan daha 
evci sandalı denize atmış ve: 

- Zeliha hanım!.. Dayan, 
geliyorum, korkma! 

Diye bağırmıştı. 
Mariya, partiyi kaybetmişti. 

Şimdi karanlıkta, Zelihanın, 

Pandelinin sandalına alındığını 
göriiyordu .. Yumruklarını ısır· 
mağa ve tcpinmeğe başladı: 

- Uğursuz! -idye bağırdı· 

uğursuz Baykuş!.. 
Buna Pandclının cevabı cc· 

vabı geldi: 
- Benim dılber kaplanım!. 

Daha hesab bitmedi .. Ben de 
senin gibi bir kaptanım.. O 
zaman çoktan geçti .. Yakında, 
avuçlarımın içindesin!.. 

Zeliha, kararını süratle tat
bik etmiş ve anbardan çıka
rak bir hamlede kendisi deni· 
zin kucağına atmış, yüzmeğe 

başlamıştı. Mesafeyi, ne kadar 
mümkiinse o kadar açmak için 
bütu:ı kuvvetini sarfediyordu. 
Fakat deniz çok kuvvetli idi. 
Dalgalarla güreşemiyordu. Bi-
raz sonra bağırmağı hatırına 
getirmiş ve Pandeliden istim
dat etmişti. Hem yüziiyor, 
hem de son bir ümitle Pana
yot kaptanın gemisine, oradan 
bir sayda! inıp inmediğine 
bakıyordu. 

Kolları ya\ aş yavaş çôzulu· 
yordu .. 

- Sunu var -
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Moderıı hiı~ m le e • 

olan diğer bir manasını da 
ifade etmek isterim. 

Türkiyenin en mühim en
düstri teşebbüsü bugün Türk-

- Başı 1 nci sahi/ede -. 
kullanacağı madenleri 236 va· 
KOn taşıyacaktır. Bu hergün 
on trenin buraya gelmesi de· 
ınektir. 

Arkadaşlar; Endüstri haya
tına hevesle girdikten sonra 
asıl endüstrinin ana kısmına, 
ağır endüstriye bugün başla
mış bulunuyoruz. Makine en· 
düstrisine de buradan başla· 

f ngiliz dostane münasebetlerinin 
iyi bir gfüterişli manasına al
makla hususi bir ehemmiyet 
ve kıymet arzeder. 

Umumi olarak beynelmılel 
sahada söylenecek şey azdır. 
Beyndmilel siyaset sık sık 
heyecan verici buhranlara ma· 
ruz kalmaktadır. Fakat son 
zamanlarda muhtelif siyasi 
cereyanlar daha ziyade sulh 
istikametinde süzülmeğe baş
lamıştır. Öyle günler yaşıyo· 
ruz ki, bir iki sene gibi kısa 
bir zaman için bile kati teş· 
hisler koymak mümkün de
ğildir. Fakat biraz eveel söy
lediğim gibi sulh yolunda bir 
takım iyi duygular ve hare
ketler hissediyoruz. Yahud 
hissetmek istiyoruz. 

nır •. 
Bu müessese içtimai bakım· 

dan da ayrıca dikkati celbe
decek bir kıymeti haizdir. Bu· 
rada çalışanların ikamet ve 
çalışma, sıhliat şartları, mektep 
ihtiyaçları ayrıca hazırlanacak, 
bunlar için ayrı ayrı müesse· 
seler kurulacaktır. 

Görüyorsunuz ki Karabük 
demir ve çelik fabrikaları ile 
memleketin her sahada çoıe 
kıymetli olan başlıca ihtiyaç
larına cevab verecek bir mü-
esse kurmakla kalmıyoruz, cum
huriyetçi ve milliyetçi Türki
yenin manevi ve içtimai bir 
medeniyet ve kültür müesse· 
sesini de meydana getirmiş 
oluyoruz. 

Demir ve çtlik fabrikaları
nın endüstri bakımından, eko· 
nomi bakımından olduğu ka
dar memleket müdafaası için 
olan yüksek ehemmiyetine de 
bilh~ssa dikkatinizi celbetmek 
isterim. 

Bu fabrikalar her ihtiyaç 
için istediğimiz demir ve çeliği 
temin etmekle memleket mü
dafaası bugünden sonra daha 
geniş temellere istinad etmiş 
olacaktır. Her bakımdan mem· 
lekete bu kadar lüzumlu ve 

U • •• • .. .__'-U4 il.U&-' 

büyük bir ehemmiyet verdiği 
başlıca bir mevzu idi. 

"Eksport Gredit Guarantte" 
dairesinin Brassert müessesine 
yapmış olduğu yardımın lngil
terece memleketimize karşı 

gösterilmiş olan bir itimad 
ve dostluk eseri olduğunu 
bilhassa kaydetmek isterim. 

Biz Türkler memleketimize 
maddi delillerle sempati gös
teren bir siyaseti en itimad 
verici bir siyaset telakki ede
riz. Jki memleket arasındaki 
Lu yeni vaziyet iki yüksek 
yapıcısını sizin yüksek takdi· 
rinize arzederim: 

Doktor Aras ve lngilterenin 
Türkiyedeki büyük elçisi Sir 
Persi Loren. 

Muhterem büyük elçi bu
günkü toplantımızda neşemize 
iştirak için aramızda bulunu
yor. Bu dostane ve nazikane 
alakadan rdolayı kendilerine 
ayrıca teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; modern ve ileri 
bir millet endüstrisiz olamaz. 
Endüstri bu zaman medeniye· 
tinin esas umdesidir. Bu gibi 
mütearifeleri tekrar edecek 
değilim. Ancak bir noktayı 
daha canlandırmak isterim. 
Eğer cumhuriyet reiimi olmasa 
ve C. H. Partisinin devletçi 
politikası takip edilmese idi 
endüstrinin bu memlekette 
kurulması hiçbir zaman tahak
kuk eden ezdi. Bıınün 22 mil
a .. ı: KUi uyoruz. ljugune kadar 
kurduğumuz fabrikaların en 
küçüğü 4-5 milyon liradan 
aşağı kurulmamıştır. Eğer C. 
H. Partisi ve onun hükume
tinin devletçi bir politikası ol
masaydı bu memlekette hangi 
sermaye bu müesseseleri ku· 
rabilirdi. Cumhuriyet rejiminin 
yapıcı ve yaratıcı ulusu parti· 
miz prensiplerinin iyi tatbiki 

Arkada~Jar; biliyorsunuz ki, 
beynelmilel sahada son sene
lerin en mühim değişikliği 
silahsızlanmanm büsbütün aka-
mete uğraması ve her mem· 
leketin silahlanmaya var kuv· 
vetile koyulmuş olmasıdı!'. Bu 
gidiş nereye varacaktır? Zan
nedilebilir ki, tehlikeler geçir· 
dikçe silahsızlanmaya dayanan 
bir sulh sistemi yerine zaman 
ile milletlerin takatleri sonuna 
kadar silahlanmaya dayanan 
bir sulh sistemi kendi kendi
ne kurulacaktır. Böyle mühim 
bir geçid devresinde Türki
yeye düşen kendi müdafaası 

için hassas olması ve hazırlık-
lı bulunmasıdır. Buna öte-
denberi büyük bir dikkat 
atfetmekteyiz. Bununla bera
ber her fırsattan istifade ede· 
rek siyasetimize hakim olan 
sulh zihniyetini yürütmeğe 
çalışıyoruz. Sulh davacıları 
ile samimi olarak beraberiz. 
Beynelmilel ihtilaf ınevzula· 

rından herhangi birinin kalk
yoruz. 

Arkadaşlar; Bugün toplan
tıya gelen arkadaşlarım ile 
yakından temas etmek bana 
zevk ve ne.şe verdi. Canlı ve 
kudretli milletin geniş ve 
bahtiyar bir istikbale karşı 
sarsılmaz itimadı bütün ba
kı.~la~da . canlanıyor. Herşey 
Turkıyenın daha büyük ve 
daha ileri hamlelerinin deli
lidir. 

Bugün temelini atmakla se· 
vinç duyduğumuz bu fabrika
ların kurulması için çok çalı
şılmış, uzun müzakere ve tet
kiklerde bulunan heyet bu 
yolda kararlaştırılmış olan sa
yısz zorlukları gidermek ve 
kuruluşlarını tahakki1k ettire
bilmek için başlıca istinad et
tiğimiz kuvvet Atatürkün bit
mez, tükenmez müzahereti ve 
yardımı olmuştur. Memlekette 
esaslı ve devamlı her varlığın 
düşünücüsü ve yaratıcısı olan 
Atatürkün yüksek adını son· 
suz sevgi ve saygılarla huzu
runuzda ve bütiin millet kar· 
şısında anmak benim için bah
tiyarlık ve şer<'fli bir vazifedir. 

ile kendini göstermiştir. Ya
kın bir zamanda burada va· 
tandaşlanmız cumhuriyetin üç 
mühim eserini, üç büyük fey
zini kutladılar. Bir sene içinde 
demiryolunun açılışını gördük. 
f ki üç gün önce de kömür 
havzasınmın tamamen millileş
tirilmesi yolunda başarılmış 
büyük bir işten dolayı millet 
vekilleri sayın askadaşım 
Bay Celal Bayara karşı Büyük 
millet meclisinde teveccüh ve 
takdirlerimi gösterdiler. 

Sümerbank demir ve çelik 
fabrikalarını ilk planda şim· 

· dikinin yarı takatinde düşün· 
müş idi. Plan hazırlanırken 
takati bir misli artırıldı. Daha 
hir misli artırılabilmesi ıçın 
de inşaat esnasında ihtiyati 
tedbirler aldı. Bütün bu misil 
artırmaları sizlerin neşe ile 
idrak edeceğinizi düşünmek 
insana zevk ve gurur veri
yor. 

de mahal olmıyan imkandan 
dolayı pek mütehassisim. Bu 
ovada doğacak olan, bu top
rağı asırlık uykusundan uyan
dıracak olan sürülerin ve ço· 
hanların yerine en asri ma
dencilik fenninic cihazlarını 
kuracak olan ve ay ve yıldız
ların gece parıltısına yüksek 
bacaların kırmızı ışığını ekli· 
yecek olan bu teşebbüsün 
Türkiye için haiz olduğu bü
tün manaları ekselans Başve· 

kiliniz benden eve) izah bu· 
yurdular. Ben ise bugün İn-
giltere ve Türkiye münase· 
hellP.rindc açtığımıı mühim 
merhaleyi kaydeccğim. 

İki millet tarihlerinde harp 
san'atlarındaki kudretlerini 
gösterdiler. Mertçe müttefik 
veya mertçe muhasım olarak 
çarpıştılar. Bugün biz Ingiliz· 
ler ve Türkler sulh san'atla
rında teşriki mesai ediyoruz. 
Ve müttehit krallık modern 
Türkiye sınai ve iktısadi ha· 
yatının yaradılışında günden 
güne çoğaltmakta olduğu ha
rikulade gayretlerine kctrdeşçe 
elini uzntıyor. Memleketimde 
Türkiyenin kendi hayatında ve 
milli meıııbalarının inkişafında 
gösterdiği güzel hamleler bü
yü~ bir aiaka ile takip edil
mektedir. Ve pek iyi biliyor· 
lar ki, bu büyük Türk i!erleyi
.şinin nazımı ve ilham men· 
ba1 büyük başbuğunuz Ata· 

türkte Türk azminin ve memleke· 
te olan aşkının kuvvetile milli 
hayalın her şubesinde büyük 
bir teceddüt işine sarılmış 

olan büyük bir adama hiçbir 
kimse bir f ns!iliz ka..tar hür-

-~.... , ..:; """.;rw, vıa· 

maz. Devlet şefinin mesaisine 
yardım etmek ve onun deha
sının çizdiği yoldan yürümek 
hususunda Cumhuriyet hüku· 
metinin ve bahusus do~tum 
B_a~v~k~linizin giizide bir ekip 
d~sıplınıyle. çalışmasını hiçbir 
kımse bir Ingilizden fazla tak
dir edemez. 

Bugün burada memleketin 
iktısadi hayatıııın esaslı ve 
verimli olan Türk ağır sana
yiinin temeli atılıyor. Bu bü- ' 

yük işi dostluğumuza istina· 
den bi~~ tevdi etmiş olduğu
nuzu gormekle bahtiyarım.Bu
na şitap etmekte kusur et· 
medik ve etmiyeceğiz. Hüku· 
metim sermaye için garantisini 
vermek suretiyle kuvvetli ala· 
kasını. göstermiştir. Vatandaş· 
Jarın ınanç ve sevgi ile işe 
sarılacaklardır. 

kişafı hususundaki samimi te
mennilerimle bitiriyorum. 

Karabük, 4 ( A.A. ) - ln
giliz büyük elçisinden sonra 
fabrika inşaatını deruhde eden 
Brassert şirketi idare meclisi 
reisi B. Brassert te şu nutku 
söylem iştir: 

-Ekselans ve sayın Baylar; 
Brassert sirkettinin meclisi 

idare reisi sıfatile herşeyden 
eve! Türkiyede ağır endüstri· 
nin başlangıç ve temelini teş
kil eden Karabükteki bu mü
him demir ve çelik fabrika· 
!arının inşasını bize tevdi et
mekle şirketime bahşetmiş ol
duğunuz şerefi ne derece tak· 
dir ettiğimi söylemek isterim. 

Yeni fabrikalar tesis ettiği· 
miz başka memleketlerde bu 
gibi törenlere iştirak ettim. 
Fakat bugünkü merasim beni 
hususi surette alaka ve mem
nun etmektedir. Çünkü mem· 
leketimin eski ve an'anelerini 
ve uzun ve şanlı tarihini kuv
vetli ve canlı bir milletin va
sıflarile bir arada topladığın
dan dolayı bende senelerden
beri deri:ı bir sempati uyan
dırmıştır. Deruhde ettiğimiz 
işin vüs'atini takdir ediyorum, 
sizin de takdir edeceğinizden 
eminim . 

Malumunuz olduğu veçhile 
bu işi başarmak mes'uliyeti 
her iki tarafa düşer. Çünkü 
bizim mühendislikteki bilgi ve 
tecrübemizle birlikte azami 
derecede Türk işçileri ve Türk 
malzemesi kullanılacaktır. Bu 
fabrikaların inşası için dost 
Sümerbankla teşriki mesai et
mekle bahtiyarız. 

m• g-cI ·n mgııız nıunenaıs-

lerine bu bankada ve alaka
dar devlet dairesinde göste
rilen kolaylıklara teşekkür 
ederim. Teessüs eden samimi 
münasebetin işin sonuna ka
dar devam etmesini temenni 
ederim. İşimizde birçok güç· 
lüklerle karşılaşacağız, buna 
hiç şüphe yoktur. Bu gibi 
miişküllcrin önüne geçmek için 
hayatımın birçok senelerini 
sarfcttim ve bunların neden 
ibaret olabileceğini şimdiden 
anlatmak ve fabrikanın asgari 
bir müddet zarfrnda bitmesi 
ve faaliyete geçmesi için yar· 
dımınızı dilemek isterim. 

aınaz 
dır. Bunları seçmek ve bunları 
alıştırmak vazifelerimizin en 
mühimlerinden birini teşkil et· 
mektedir. Bunlar nazarı itibare 
alınacak meselelerden bazıla· 
rıdır. Ve yalnız Siimerbank14 
bizim teşriki mesaimizle halle· 
dılemez. Devlet dairelerile ali· 
kadar Bakanların yardımı da 
elzemdir. Bunun içindir ki bu 
yegane fırsattan istifade ede• 
rek her hususta yardımınııı 

dilerim. 
Amerika ve Almanyanın bii· 

yük fabrikalarına kıyasen Ka· 
rabük fabrikaları çıkaracakları 
istihsalat miktarına nisbeteo 
daha geniş şekilde mamulat 
yapmak mecburiyetindedir. Her 
münasip usul ve projeler tat· 
bik etmek ve techizatı hususi 
ıhtiyaçlarınıza göre intihap ,;e 
tanzim etmek suretile deınir 
sanayıının doğru esaslarına 
istinad eden ve iyi ve müe5• 
sir bir şekilde işliyecek sağ· 
lam bir tesisatı haiz fabrikalar 
tesis edeceğiz. 

Jngiliz endüstrisinin oynadı· 
ğı role gelince, Karabükte ya· 
pılacak tesisat için lngilterenin 
en meşhur ruıkine ve tesisat 
fabrikalarını s ~tik. Bunlarıll 

isimlerini biliyorsunuz. f ngilte· 
reden gönderecekleri tesisatın 
en iyi işçilik ve malzeme ile 
yapılmış olduğuna emin olabi· 
lirsiniz. Karabükte direktöıii· 
müz Bay Hopkinson ve baŞ 
mühendisimiz Bay Prokter .;e 

bütün Jııgiliz memurları bura· 
ya bir tek maksatla gelmişler· 
dir. Bu da mühendisliğin ta~ 
savvur edebileceği en elverişh 
demir ve çelik fabrikal«rtP1 

ııışa ve tesıs etmek liususunda 
kendilerine düşen vazifeyi ;fş 
etmektir. 

Gerek Londrada, gerek Ka· 
rabükteki İngiliz mühendıslerİ 
namına bugürı burada bulun· 
mak llitfunda bulunduğıınuı 
için ne kadar minnettar oldu-
ğumuzu ve memleketimizin ek· 
selansınızın tarafında vücude 
getirilen, Cumhurreisi tarafın· 
dan ibda edilen ve Ekonoı11İ 
Bakanının muktedir clile idare 
edilen endüstri hayatının kal· 
kınmasına iştirak etmek f ırsa· 
tını ne derece takdir ettiğimizi 
söylemekle çok bahtiyarım. 

Ere~li, 4 (A.A.) - Başvekil 
fsınet lnönü yanlarında Hnri· 
ciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras, 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar, 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Rana Tarhan, f ngi)iz büyük 
elçisi Sir Persi Loren, Millet 
Meclisi azaları, Bankalar direk· 
törleri ve diğer zevat olduğu 
halde saat 18,30 da buraya 
gelmiştir. 

Biraz evel bu fabrikaları 
vücude getirmek için uzun bir 
müddrttenberi yapılmış olan 
hazırlıklara işaret etmiştim. 
Bütün bu hazırlıklarımız ara
sında bu fabrikaların kurul
masını, ehemmiyetine istinad 
olunur b · r müesseseye vermek 
b~şlıca ehemmiyet atfettiğimiz 
bır nokta idi. 

Brassert firmasından istedi
ğimiz ehemmiyc.ti bulduğumu
za kani olduğumuzu zikretmek 
benim için bir zevktir. Bu 
eseri vücude getirmek üzere 
Sümerbankla Brassert müesse
sesi kendi münasebetlerini ta
yin eden mukaveleler hüküm
leri dahilinde beraber çalışa
caklardır. Buna şüphe yoktur. 
Bir işte karşılıklı vazife sahibi 
olarak beraber çalışmaların 
samimiyet havası içinde bulun· 
malan teşebbüsün muvaffak 
olması için esaslı bir amil ve 
zorlukları yenmeleri için büyiik 
kolaylıktır. Bu merasimin ba.riz 

Bugün de üçüncii olarak 
demir ve çelik fabrikalarının 
temellerini atıyoruz. Bu, mü
nasebet le tekrar edeyim ki 
memleketin yalnız burası için 
değil bütün diğer tarafları 
için de icraat ve ıslahat pro
gramlarımız vardır. Biz bu 
programları bir takım zorluk
lara tesadüf etsek bile hususi 
bir itina ile tatbikte sebat 

Vatandaşlarım; bu toplan
tımızı şereflendirmek için Bü
yük Millet Meclisi sayın bir 
reis vekilini ve aziz millet 
vekillerini gönderdi. Şükran 
hislerimizi ifade etmek bor
cumuzdur. Yakın kazalardan 
gelen kadın ve erkek vatan
daşlarıma da sevgi ve teşek
kür duygularımızı sunarım. 

Atatürk ve hükumeti mem· 
leketi tam ve en modern bir 
tesisatla tecbiz etmek istedi
ler. Elde edeceğiniz budur. 
lngıliz deha, fen ve kudreti
nin size verebileceği en mü
kemmel ese.re malik olacaksı
nız. 

B. Brassert ile mukavele im
zasına tekaddüm eden müza
kerelerde bazı roller oynamak 
fırsatı .. bana düşmüştü. Bugün 
bu munasebetle Ekselans Baş 
vekil, Ekselans Hariciye Ve
kili ve Ekselans lktısad Veki
line bu işte gösterdikleri bü
yük hüsnü niyet, geniş görüş 
ve aynı zamandn realist ve 
dostça tutumlarından dolayı 
çok samimi takdirlerimi arz· 
etmek vesilesini kaybetmek 
istemem. 

Bir demir ve çelik fabrika
sının inşası bununla doğrudan 
doğruya alakadar olanlar ara
sında teşriki mesaiden fazla 
olarak daha birçok şeylere 
muhtaçtır. Ayrı ayrı nisbetler· 
de bir milletin bütün kuvvet 
membalarına muhtaçtır. Vasi 
bir sahada işçi aramak icap 
edecektir. Bunlara imkan dai· 
resinde konfor ve eğlence te
min edilmezse kendilerinden 
azami derecede istifade edil
mez. Kara ve deniz yollarile 
uzaktan malz,..me getirilecek
tir. Gümrük duvarlarını aşmak 
icabedecektir. Şimendifer ve 
yol nakliyatı lemin edilecektir. 
Hatta tayyare bile kullanmayı 
düşünüyoruz. 

Başvekil istasyonda Konya 
Valisi, Ordu müfettişi izzettin, 
Korgeneral Keramettin, Ereğli 
Kaymakamı, Belediye reisi, 
Ereğli mensucat fabrikası direk
törü tarafından selamlanmıştır. 

lstasyonun dışı ve fabrikaya 
kadar giden yol genç, ihtiyar, 
kadın ve erkek bütün Ereğli 
halkı ve bu güzel açılış me
rasiminde bulunmak için civar
dan gelenlerle dolu idi. 

edeceğiz. 

Şimdiye kadar geçirdiğimiz 
tecrübelerle huzurunuzla ken· 
dimizc güvenerek tekrar ede
biliriz ki, programlarımızı ta· 
hakuk ettirmek yolunda bütün 
kudretimizi sartetmekten asla 
geri kalmıyacağız. 

Arkadaşlar; bu güzel top
lantıda harici siyasete aid 
bir iki kelime söylemeyi sev
gili ve sayın dinleyiciler<: karsı 
bir saygı eseri saynıaktayı~. 

Demir ve çelik fabrikalarına 
temel atılmasını millet ve 
memleket sevinilecek bir kut· 
lu hadise saymakta haklıdır. 

Kar.abük, ~ (A.A) - Baş
vekil ismet Inönünden sonra 
lngiliz büyük elçisi B. Persi 
Loren aşağıdaki nutku söyle
miştir: 

-Ekselnııslar, Baylar, Bnyan
lar. 

Bugün nranızda bu mera· 
sime iştirnk için Cumhuriyet 
hiikfımetinin bnna b:ıhsdtiği 
ehemmıycl ve kıymelıni kay-

Sözlerimi Karabiik demir ve 
çelik fabrikalarının verimli ve 
yapıcı Ttirk • f ngiliz teşriki 
mesaisinin muvaffakıyet ve ın-

Karabükte elverişli bir posta 
ve telgraf ve telefon servısı 
bulunmalıdır. Fabrika kurul· 
duktan sonra bunu işletmek 
için birçok mnhir ustalara ih· 

· tiyac vardır. Fabrikanın mu
vaff akıyt ti lıt'r bir unsur ve 
usulün faaliyetine bağlıdır. Ve 
bunların hepsi de müessir bir 
surette işlemelidir. Her bir 
şube için lccı ül>c dl'vı i ve ıyı 
alı tırıl 

Her taraf milli renklerle do
natılmış olduğu gibi fabrika 
medhalinde yaşanılan şu da
kikaların en giizel bir ifadesi 
olan devletin yapıcı kuvvetine 
inandığımız ynzılmıştı. 

Başvekil bu güzel dekor 
içinde fabrikaya yürüyerek 
geldi ve kapısını açmak sure-
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tile yeniden kurulan mensucat 
fabrikalarından ikincisini res
İnen işletmeğe açtı. 

Bu esnada muzika istiklal 
marşını çalmakta ve hazır bu
lunan halk: 

.. Varol, uğurlu olsun!" 
Sederile bu mesud hadise· 

yi kutlamakta idi. Bu mera· 
simi takiben fabrika gezil· 
miştir. Başvekil yeni mensu· 
cat fabrikası tesisatı ile ya
kından alakadar olarak fab-
rika direktörüne muhtelif 
mevzular üzerinde sualler 
sormuş ve direktifler ver· 
miştir. 

ismet lnönü ve yanında bu· 
lunan Vekillerle diğer zevat 
Ankaraya dönmek üzere bu
radan ayrılmış ve gelişlerinde 
olduğu gibi aynı derecede 
içten tezahüratla uğurlan

mıştır. 

Kayseri, 4 ( A .A. ) - Baş· 
vekil lsmef lnönü refakatinde
ki zevatla saat 9 da şehrimizi 
fereflendirmişlerdir. istasyon· 
ela toplanan binlerce halk ve 
hükQmet erkanı tarafından 
karşılandılar. 

Halkın alkış ve "yaşa" ses· 
leri arasında otomobillerine 
binerek fabrikaları tetkike 
gittiler. 
Başbakanım•z Kayseride 
parlak surette karşılandı 

Ulukışla, 4 (A.A.) - Kara
bükten Ereğliye gitmete olan 
Başbakan ismet lnönü ve re· 
fakatinde bulunanlar bugün 
saat 8,45 te Kayseriye gelmiş· 
lcrdir. istasyonun içi ve dışı 
Başbakanımızı selamlamak için 
gelmiş olan küçük büyük Kay
serililerle dolu idi. 

Küçük bir mektepli kız ken· 
di elile topladığını söyliyerek 
ismet lnönüne bir demet me
nekşe sundu ve Kayseri şar· 
bayı da hoşgeldiniz dedi. 

Başbakan, halkın çok içten 
gelen sevgi tezahüratı içinde 
ve yanında Tevfik Rüşdü Ar as, 
Celal Bayar, Rana Tarhan ve 
lngÜiz büyük elçisi Sir Persi 
Loren olduğu halde otomobil
lerle mensucat kombinasına 
gitmişlerdir. 

Kombinanın memurin ve 
amele evlerile hastanesine ka· 
dar bütün tesisatını gözden 
geçiren ismet lnönü, alakar
lardan muhtelif meseleler üze· 
rinde izahat istedi Ve işçilerle 
görüştü. Bir ara fabrika mu· 
hitindeki kız, erkek yavruların 
bir grup halinde ismet lnönü
nün etrafında toplanarak on 
Ytl marşını söylemiye başla
dıkları görüldü. 

Bu çok candan sevgi teza
hürüne Başbakan ayrı ayrı her 
birini sevmek suı eti le muka
belede bulundular. 

Aile apartımınlarını gezer· 
ken karşılaştığı memur ve 
•ınele bayanlarına bir sıkın
tılan ve bir ihtiyaçları olup 
olmadığını sordu. 

Bayanların hepsi hertiirlü 
ihtiyaçlarının temin edilmiş 
bulunduğunu söylediler. Bu 
arada sıtma mücadelesindeki 
ba~arım hakkında bir bayan 
tarafından ileri süri.ilen muta
lcaya karşı başbakan; bu mü
cadeleyi bütün yurdda kat'i
Ycn muzaffer kılmak için bü
tün tedbirlerin alınacağını 
söyledi. 

Kombina hastanesini geziş 
esnasında dün gece doğurmuş 
olan bir Bayan mini mini yav· 
ruau için ismet lnönünden bir 
ad vermesini rica etti. Ve 
Başbakan Ankaraya döner 
dönmez çocuğu için bir ad 

ek bildireceğini genç an-

Başbakan bir talebeye fab
rika mamulatının Türkiye ih
tiyacının ne miktarını karşıla
dığını sormuş ve genç talebe 
bugünkü ihtiyacın üçte birini 
karşıladığı cevabını verdi. 

Mensucat fabrikasından son· 
ra tayyare fabrikası ve müze 
gezilmiş ve saat 12,45 te 
Ereğliye hareket edilmiştir. 
Bir Fransızm saçmaları 

lstanbul, 5 (Hususi) - Ka· 
rabük fabrikasının temel atma 
merasiminde, 8 senedenberi 
Zonguldakta Fransız kon solo· 
su olduğunu söyliyen bir şa· 
hıs, Başbakanımızla Vekillere: 

- Burarda fabrika yapmak
lığınız fena oldu. Burada ar
tık avlanmıyacağız. 

Gibi bir takım saçmalar 
söylemiştir. Bu adamın bu 
manasız sözleri hayretle kar
şılanmıştır. 

Ereğli fabrikası büyütülecek 
fstnabl, 5 ( Hususi ) -

Ereğli fabrikasının bir kat 
daha büyütülmesi kararlaştı· 
rılmışhr. 
Yeni fi" mühim bir fabrika 

için müzakereler başladı 
fstanbul, 5 (Hususi) - Ka

rabük çelik ve demir fabrika· 
sını yapacak olan lngiliz şİr· 
ketile hükümetimiz arasında 
yeni ve mühim bir fabrikanın 
inşası için müzakerelere baş
lar.mıştır. 

Ankara, 5 (Hususi) - Baş
vekilimiz ismet İnönü ile Ve
killer bugün Ankaraya dön· 
düler ve istasyonda parlak 
merasimle karşılandılar. 

Ankara, 5 (A.A.) - Seya· 
hatleri esnasında Başvekil Is· 
met lnönüne refakat eden 
Anadolu Ajansı hususi muha
biri yazıyor: 

" B.r gün önce Karabük 
demir ve çelik fabrikalarının 

temellerini atan Başvekil f s· 
met lnönü dün d~ Ereğli ince 
bez fabrikasını işletmeye aç
tılar. Yeni mensucat fabrika
larımızın ilkini Kayseri kom· 
binasını dün sabah bir defa 
daha gezip tetkik ettikten altı 
saat sonra çok içlt'n tezahü
rat arasında Sümerbank rem· 
zini taşıyan bir anahtarla ve 
muvaffakıyet temenni sile Ereğli 
fabrikasını açarken, Başvekilin 
24 saat önce Karahükte söy
lemiş oldukları nutkun cum
huriyet hükumetinin devletçi 
ve yapıcı politikasına temas 
eden kısımları bir defa daha 
hafızalarımızda canlandı. 

Başvekil, hükümetin ve onun 
istinad ettiği Halk Partisinin 
bu siyasetini şu ciimle ile ifa· 
etmişlerdir: 

Eğer cumhuriyet kurulmasa 
idi ve C. H. Partisinin dev
letçi politikası olmasaydı en
düstrinin bu memlekette ku
rulması hiçbir zaman tahak· 
kuk edemezdi. 

Dün Ereğli fabrikasının ka
pısı önüne kurulmuş olan ta
kın üzerindeki "devletin yapıcı 
kuvvetine inan,, dövizi de bu 
hakikatin tam hir ifadesi idi. 
Ilüyük Önder Atatürkün yük
sek ilham ve direktifleri ile 
bir gün önce Karabükte bü
yük sanayiin anası olan demiz 
ve çelik fabrikalarının teme
lini atan ve bir gün sonra da 
gene Büyük Şeften alınan 
kuvvetle kurulmakta olan sana
yiimizin mensucat şubesine aid 
yen! hir eserini, Ereğli fabri
kasını açmış bulunan Başve
kil ismet lnonü Anadolu 
Ajansı adına vaki ricam üze· 
rine bu yeni fabrikamıza aid 
ihtisaslarını _şu cümlelerle ifa-

-Ereğli bez fabrikasının res-
men açılmasını yaptım. Onb~ş 
gündenberi tam işlemeğe baş
lamış olan bu fabrika Sümer 
Bank dokuma kurumlarının 
bir örneğidir. 16,500 iğ ve 
300 dokuma tezgahı vardır. 
Diğer fabrikalardan daha ince 
kumaş dokuyacaktır. Tezgah
larda bulunan ince bezler ve 
patiskalar seyircilerin takdi· 
rini celbetti. Fabrikanın boya· 
haneleri, laboratuvarları ve di· 
ğer kısımları vardır. Ve ilerde 
büyütülmesi imkanı gözönüne 
alınmıştır. Bu kıymetli eser için 
üç buçuk milyon lira sarfedil
miştir. Ereğli bez fabrikasının 
az zamanda her aileye kendi· 
sini sevdirecek çok önemli 
bir millet fabrikası olduğunu 
emniyetle söyliyebilirim. ,, 

Ankara, 5 (A.A.) - Başba· 
kan İsmet lnönü Karabük fab· 
rikasının temelatma ve Ereğli 
fabrikasını açmak için yaptığı 
seyahatten bugün dönmüş ve 
istasyonda Vekiller ve Veka· 
letler ileri gelenleri tarafından 
istikbal edilmiştir. 

Ankara, 5 (A.A.) - Kara-
bük demir ve çelik fabrikala· 
rının temelatma vesilesile bu 
fabrikalar inşaatını finanse 
eden City bankalar grupu ta· 
rafından gönderilen bir telg
rafta bu mesud hadise kutlan
makta ve bunun biribirini ta· 
kibedecek diğer büyük işleri 
serisinin muvaffakıyetli bir baş-
langıcı olması temenni edile
rek temel taşını kcıymuş olan 
Başban ismet lnönü saygı ve 
takdirle selfımlanmaktadır. 

--~--------imi ...... lzmir 2 inci icra Me. dan: 
Fatma Fühcdanın Emlak 

ve Eytam bankasından ödünç 
aldıgı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eylediği fzmirde Es
naf şeyhi mahallesinin İslan· 
köy sokağında 41 numaralı 
eve kapıdan girilince bir ko· 
ridor, yan yana iki oda bir 
merdiven bir koridor ve üst 
kısımda da iki oda, karşıda 

bir taşlık, solda hela ve mut
bak, üzeri taraçadır. 1200 lira 
kıymetinde olan bu evin mülk· 
iyeti açık artırma surctile ve 
844 numaralı Emlak ve Ey· 
lam Bankası kanunu mucibin
ce bir defaya mahsus olmak 
ŞArtile artırması 11/5/937 salı 
gunu saat 11 de 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 yapılaqaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hüküm· 
lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek ;ahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husıı· 

siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işhu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitclerile bir-
likte memuriyetimize bildirme· 
İcab eder. 

Aksi halde hakları Tapu 
silince malüm olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 1/5 
1937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçası veya milli bir 
banka itibAr mektubu ve 
37 /17 50 dosya numarasile iz. 
mir 2 inci memurluğuna 

iz.mir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem mr.vki satın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme 
ile 15000 kilo sığır eti satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosuna 30 kuruş biçilmiştir 
3 - ihalesi 12 141 937 pazartesi günü saat 14 de Çanak

kale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - ilk teminat parası 337 lira 50 kuruştur. 
5 - Evsaf ve şeraiti f zmir Mst. Mv. sat. al. komisyonunda 

görülebilir. 
6 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. satın alma komis-
yonuna vermeleri. 27 2 6 10 908 

f zmir Müstahkem mevki satın alma komısyonundan: 
1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme 

ile 2700 kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 Sadeyağının beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin 

edilmiştir. 

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

4 ilk teminat parası 184 lira 28 kuruştur. 
5 Evsaf ve şeraiti lzmir Müstahkem mevki satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkal~ Mst. Mv. sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 27 2 6 1 O 909 

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

ile 4172 kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 Sadeya2-ının beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin 

edilmiştir. 

.1 12 141 937 pazartesi günü saat 14 de Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 ilk teminat parası 284 lira 74 kuruştur. 
5 Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. sat. al. komisyonunda 

görülebilir. 
6 Eksiltmeye gireceklerin Ti·-aret odasında kayıtlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalerile birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. satın alma komis-

müracaatları. 27 2 6 10 907 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi (57) buçuk kuruş olan 

(250) ila (350) bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 7/Nisan/937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 ilk teminatı (11312) lira (50) kuruştur. 
4 Şartnamesi on lira yedi kuruşa M. M. V. Sat. Alma 

ko. dan alınır. 
5 Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektupları ihale saa-
tından en geç bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. ko· 
misyonuna vermeleri. 21 26 31 4 836 

Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gaziemir Topçu taburu kamyonlarının ihtiyacı için 

863 kilo benzin pazarlık suretile alınacaktır. 
2 Pazarlığı 8/4/937 perşembe günü saat l 1 de yapıla

caktır. 

3 Umum tahmin tutan 300 lira olup muvakkat teminatı 
23 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 
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Sayfa 7 ~ 
fzmir 2 inci icra me. dan: 
Ihsan, Tahire, Süreyya, 

Bedri ve Fahrinin Emlak ve 
Eytam bankasından ödünç al
dığı:paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği fzmirde Göz
tepede Şakir bey sokağında 
11, 13, 15 yeni numaralı gayri 
:nenkulün kapısından girilince 

içinde muhtelif ağaçları bulunan 
bir dönüm miktarında bahçe, 
arkasında bir yemekhane, 
frenk taşı ile döşeli avlu ve 
sıra ile iki oda, hela, çama· 
şırlık, mutbak ve gene iki oda 
olup üzeri tamamen taraçalı 
olan bu kısmın altı tamamen 
sahrançtır. Bu kısmın arkasını 
ihata eden dıvardaki ayrı bir 
kapıdan girilince bir avlu bir 
garaj, arsa ile altı oda ve al· 
tında hayvan damı ve güver· 
cinlik kümesi ve havuz var
dır. ilk avlunun ortasındaki 
bina kısmına girilince bir sa· 
lon, altı oda vardır. Merdiven 
altında hela vP. büfe vardır. 
Bir kapı ile arka tarafa geçi· 
lir. f ki taraflı merdiven ile 
yukarı çıkılınca merdiven or
tasında bir sand ık odası, bir 
salon, sağda bir hela ve ban· 
yo ve iki oda, ~olda dört oda 
ve balkon vardır. Daha yu
karı çıkılınca tavan arasında 
iki oda vardır. 

22500 lira kıymeti muham· 
mineli bu yerin geçen sene 
yapılan satışı 2280 No. lı ka· 
nuna teyfikan geri bırakıldığı 
halde birinci sene taksit bor
cunu ödemediğinden bu hü
küm ortadan kalkarak işbu 
gayri menkulün yeniden mül· 
kiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus ol
mak şartile artırması l 1/5 1937 
Salı günü saat 11,30 da icra 
dairemiz içinde yapılmak üze· 
re 30 giin müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasabile kıymetine ba
kılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hüküm
lerine 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· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
idd ialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde:: ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimizc bildirmeleri ica· 
beder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilile mallım olmadıkça pay
laşmadan . hariç kalırlar. 
1 /5/ 1937 tarihinden itiba
ren şartname herkese açıktır. 
Talip olanların yüzde yedibu· 
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37 / 1026 dosya numarasile fz
mir ~ inci icra memurluğuna 

müracaatları ilan olunur. 136 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 



• 

SERViCE MARITlME RO· 
UMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 21 
nisanda MALTA ve MAR·· 
SiL YA limanları için yük ala· 
caktır. 

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

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142/4221/2663 

ımıı ............... malfm! 

W. F. H. VAN-
Der ZEE&CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
G. M. B. H. 

"'ANGORA,, vapuru 29 
marta doğru bekleniliyor. RO
TTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

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

PiRE AKTARMASI SE
FERLERi 

"EX CALIBUR,, vapurn 9 
nisanda BOSTON ve NEV
YORK için PIRE'den hareket 
edecektir. 
SEV AHAT MÜDDETi: 

PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE · NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 3 

nisana dogru bekleniliyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALATZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"HOLLANDIA,, vapuru 7 
8 Nisan beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"BELGION,, vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve ANVERS limanları 

-~(~ 
·o~ u' iı-

t ..-

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

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

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

"FLAMINIAN" vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA'dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT., vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

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

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Tavas Kızılca Bölük Şarbay-
için yük alacaktır. lıg" ından: 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 1 - Eksiltmeye konulan iş Denizli vilayetinin Davas ka-

NEV-YORK zasına bağ1ı Kızılcabölük nahiyesinin meskun gayı i meskun 
"BRETAGNE,, vapuru 8 kısımlarında 100 hektarının hali hazır haritasının alınmasıdır. 

Nisan beklenilmekte NEV- 2 - Bedel muhammen hektarı 18 zer liradan 1800 liradır. 
JOHNSTON W ARREN YORK limanı için yük ala· 3 - Şartname ve evrak şunlardır. 

LINIES L TD. caktır. A - Eksiltme şartnamesi 
L I V E R p O O L B - Mukavele projesi 

DRO ORE "ARYLENSEN,, vapuru 21 C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarınırı alınmasına 
" M ,, vapuru 11 nisan beklenilmekte NEV-

6/4/937 • 

Türkiye Palamutçuları Ano• 
nim Şirketinden: 

Türkiye Palamatçuları Anonim şiı ketinin senelik adi umumi 
hissedarlar toplantısı 28/ Nisan/1937 çarşamba günü saat 15 te 
lzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacağından his· 
sedarların toplantı gününden on gün evveline kadar şirkete 
müracaatla toplantıya girme kartı almaları rica olunur. 

idare Meclisi 

Müzakere Ruznamesi 
1 - idare heyeti ve murakıp raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tasdikile idare heyetinin ibrası 
3 - Nizamname mucibince müddetleri hitam bulan iki aza· 

nın .yerlerine kendilerinin veyahut thaşkalarının seçil· 
mesı. 

4 - Murakıp intihabı ve tahsisatını belli edilmesi 
. ,. 

•• •• •• orucu Istanbullu Kamil 
Üçuncü Beyler [Şnmlı] sokağı Numara 16 

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

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

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

• il 111 111111111 111 11111111111 lı ı . Doktor ------ A. Kemal Tonay 
_ . Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları ~ 

Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
- (Verem ve saire) 1 
_ Bnsmulıane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayılı §il 

ev ve ınuayeot'haocsirıde sabah saat 8 den akoam ı:aat 6 ya ii1j 

ili 111111111111111111111 llllllHlıiiıilı ıılıiiıiiJiıÜliııttiılılJ Peief on : 4115 11111111 
Izmir Vakıflar Direktörlüğün-
den: · . d b ki ·ı· LIVER ait şartname. . 

nısan a e enı ıyor. · YORK limanı için yük ala· 1 
POOL ve ANVERS limanların caktır. stiyenler bu evrakı Denizli Nafıa müdürlüğünde gö· Lira 
dan yük çıkaracak ve BUR- 1 rüp inceleyebılirler. Kırım mescidi Tabak Ahmet S. 400 
GAZ, VARNA, KôSTENCE, "JACOB CHR STENSEN,, 4 - Eksiltme 12/4/937 paıcartesi günü saat 15 de Kızılea-
SULINA1 GALATZ ve IB· vapuru 15 Mayıs beklenil· bölük belediyesinde teşekkül edecek encümen huzuruda ka- Sarı Hafız mescidi ve arsası Medine yokuşu 2000 
RAILE limanları için yük ka- mekte NEV·YORK limanı palı zarf usuliyle yapılacaktır. Yukarda yazılı mescidlerin mülkiyetleri peşin para ile satıl· 
bul edecektir. için yük alacaktır. 5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin l3S lira muvak- mak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 14/4/937 çar 
DEN N_O_R_S_K_E-MIDDEL- Vapurların isimleri, gelme kat teminat akçesi vermesi ve bundan maada aşağıdaki vesi· şamba günü saat 15 dedir. isteklilerin Vakıflar müdürlüğüne 

HAVSLINJE tarihleri ve navlun tarifeleri kayı haiz olması lazımdır. müracaatları. 31 5 14 914 

"BOSP~ci'Rb~ motörü :::::~da bir taahhüde girişi- ve~~~:ın~·ı::~~ ~~'iu~::~~ işlerine ait Nafıa işleri müteahhitlik lzmir Vakıflar müdürlüğünd~ 
19 nisanda bekleniyor, ayni Birinci kordonda ''UMDAL,, 6 - Teklif mektupları yukarıda 4 ncü maddede yazılı saat· Vakfı Mevkii Kıymeti 
gün DIEPPE ve NORVEÇ UMUMİ DENiZ ACENTA· tan bir saat evveline kadar Kızılcabölük belediyesine getirile· Kırım mesçidi Tabuk Ahmet S. 400 
limanlarına hareket edecektir. LiGi L TD. vapuru acentalı· rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile· Sarı hafız mesçidi Medine yokuşu 2000 

"SARDINJA,, motörü 22 k p l d 1 k k 1 h ğına müracaat edilmesi rica ce tir. osta i e gön eri ece me tup arın ni ayet 4 ncü mad· Yukarıda yazılı mesçitlerin mülkiyeti peşin para ile satıl· 
mayısta PiRE ISKENDERlYE olunur. dede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır ... ihalesi 14 / 4 / 937 
DIEPPE ve NORVEÇ liman- Riz binasında No. 166 mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vuku· Çarşamba günü saat on beştedir. isteklilerin vakıflar mu"diir 
larına hareket edecektir. 

V 1 
. . 

1 
. 

1 
Telefon : 3171 bulacak gecikmeler kabul olunmaz. 21 26 31 6 lüğüne müracaatları ilan olunur. 25 31 5 14 884 d 

apur arın ısım en geme -~---------------------··-----~---------;.;~~;_.;;_;~~-;;...;~.;...;.;..~;.if//I~ tarihleri ve navlun tarif el eri p •• • ş bakında bir taahhüde giriıi- Uf) en 8 h 8 p Tesiri tabii, e;siz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 6"6-
ıcmez. Telefon No. 2007 2008 rekleri rahatsız olanlara.bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


