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Bir 
Ka • er e 
tayyare fabrikası 

yapacağız 

daha 

Başbakanımızın Londra seyahati, İngi
lizlerce de memnuniyetle kaydolunuyor 

G. lsmetlnönü, mayısın iki
sinde hareket edecek 

KA YSERİDE "'\ .~ur::eden h~dudlarımıza giren çete 

Yeni bir ı-;,;yare ıBuhyuk ile e i 
fabrikası kuracağız eyecanlı se 

e 

------·-----
/(ocatepe torpidomuz da bu ayın yirmi beşinde 
İstanbuldan İngiltereye doğru yola çıkacaktır 

lstanbul, 7 (Hususi)
Kayseride, madeni kısım
lar yapabilecek g ni bir 
tagyare fabrikası kuraca
ğız. Rükiımet, bu fabrika
nın tesisi için lazımgeleıı 
tertibatı almıştır. 

.... 

Dıışhakanımız, İngiliz kralı Sa 
Majeste Altıncı Corçun tııç giyme 
mera iminde lıazır huluııacaklnnlır. 

1'nç ~iyıne mern irui, mayısın 

on ikiud günü olacnnktır. 

fstarıbul, 7 (llu~ıı &i) - Url· 
grn<ln gidecek olan Bıışbaltıınııııızı 

ornıJn karşıloıoak üzere gnzctelcri
miz bıışınııhurrirlcri bugün Bel· 
grnıla lııırrket etıııişlcrclir. 

Fabrikanın temelleri ya· 
kın bir zamanda atıla
caktır. 
Alakadarların uerdiği 

nıalumuta göre, geni fab
rikada tayyareye aid bü
tün madeni kısımlar imal 
edilecek ve bunların 

hariçten getirilmesi için 
ihtiyaç kalmıgacaktır. 

Bilbao cephesinde 

kocatepe torpidomuz 

Çok kan dökülüyor, şe
hir tahliye edilmektedir İataobul, 7 (llusu S) - B:ıoha· 

ilanımız Geo,.rnl 1 met lnôoü, re· 
fakatindc Amiral Şükür Oknnla 
ordu rnüfelli~i General Kazını ol· 
du~u haltlc mayısın iki inde trenle 

İngiltereye gidecektir. 

Dnohalı:nmnnzı Knle limanın· 

dan alıb f ngiltercyc göıiirecck olan 
Kocaıepc torpidosu, Lu ayın 25 
inde lıur.ıdan lıarı:kct eıle~ektir. 

Alınan haberlere göre, lla:ba· 
kanımızın Londra eeyahaıini lngi· 
mebnfili Lfi)ilk Lir memnuniyetle 
kn) dediyorlar. 

-·-· Satanderde de tayyare bombar
dımanı şiddetle devam ediyor 

Çin.Japon münasebatı 

Hükumetle partiler bir 
türlü anlaşamıyorlar -------Partiler hareketlerinde devam ederler e 
yeni parlamento da feshedilecektir 

General Ayaşi 

kadar battı hurck:etl.-riııde tlernm 
ederler e hükumet yeni mediei de 
feshetmekte terc<ldüd gii~tcrmiye· 

cektir. 
Bugün Tok)·odnki Li~11iyal lıü· 

kiımet ile paı tiler urneındıılı.i ihlİ· 

liifııı gittik~e daha lıtid lıir \'07.İ· 
yel ıılınııkta oldu~udur. Min cito 
pnrti i ile Sei) ukui p:ırıi-i lıük<ı· 
meti kanunucta l)İ ihl.il etmekle 
iıhnnı t'lıııcktı ılir. Jliil.ıiıııeL l"C 
scı,:iı·ilcrin t<•maıııilt! eıkı lıir kon· 
ırohı tıılıi ıuıulnııısını enıreylt'. 

Bilbao şehri 
Poris, 7(RuJ)o) - Il11vıı11 Ajanı hareket )Oktur. Yalüos ~imalinde 

Viklııryadan bildiriyor: 50 Milis Liz.e teslim olmuştur. Bi · 
General i\tolu ku\\'etleri mı. kay ccbbe imle taorruzumuz lllU• 

Lnoyn yakl:ı,makt:ı ''c Şl'hir cc le vnffokıyeıle ılcrnm e•meL.tt~dir. l\li-
crste ıııhliye edilnH ktedir. A•i lıarh lis ,.e Basklıınlnn 6 köy dnlıa ıılıu 

!ef i ıwlı•ri :ılıi lrlrn lıonıbnrdımann nıı~tı r. Bıırn:rıı geçitli ıJe alınmnk"' 
ılcrnııı elıııl'ktediılrr. ıiıcrt•ılir. 

Ayııı znmıındıı Sakarıdı•rdt: tay· Dirı:ok ıııübinımat dde edıl-
' arclrıin lıoııılıardınınnları hiitiin ıııi~tir. 876 Mili nınktulii hııgiin 
şidılctilc dnam etmektedir. defordilmi,tir. 50 kadar Uuı:k tin 

CPlıt"lüıtnrık. 7 (Hııılyo) - S:ı· ilıirn ctıniflerdir. 

mişıir. lowonkadnn ' 'erilen lıir teLliğ: .Mııdıid cchlıe11indc: füiııııtuf!ıı 

Sonu 5 nci sahifede - Bugfin ~imal celılıesiııde lıitbir 1\lilhlerin taarruzu piickiirtiilmiiş· 
----- tür. Dün Bv~.mııulıı ynpılnn rııusn· 

Z İraat bankası memurları demeli•: Mili lcr 400 kndnr nıakıul 
\'C meaub bırakarak geri çrkilnıi.,· 

lcrdir. Hundan başka 6 lıiicunı!~ 

tarıkı gayri kahili i tim:ıl Jı:ılı· -g;Parti Grubu, Başbakanı
mızın teklifini kabul etti 

-----------~._..-----------

İ k tıs ad Vekili, bankanın bugünkü 

ıiı ilmiştir. 

Madriıl, 7 (A.A) -
Ajaneının mulıuhirindeu: 

Hu,·as 

A iter biri Arııvanca diğeri Ca· 
rııbanrlıel mıntokıısmda olmak iizı-. 

- Sonu 5 inci sahifede -

------·-----
Miisellah çete, iki kardeşimizi şe-

hit etmiş ve 80 kişi soymuştur 

Kamutay binası 

lstanbul, 7 (Hususi) - Su- uzerıne hükumetimizin acil 
riyeden hudutlarımıza giren tedbirler aldığını ve bundan 
bir çete, iki kişi şehid etmiş sonra da, daha etraflı surette 
ve seksen kişi de soymuştur. tertibat alınacnğmı söylemiştir. 
Bu tecavüz münasebetilc Da- Dahiliye Vekil~mizin izaha· 
hiliye vekili Bay Şükrü Kaya, tından sonra sıra ile söz alan 
Kamutayın bugünkü toplantı· birçok hatipler uzun ve heye· 
sında beklenen izahatı ver- canlı söylevler vtrmişlerdir. 
miştir. Evvela Denizli Sayla ... ı Bay 

Bay Şükrü Kaya, bu hadise - Sonu 6 ıncı sahifede -

ç_ekoslovakya-- Yugoslavya 

Bay Benes, Belgraddan 
Praga avdet etti -·---

Neşredilen resmi tebl;gde, Küçük Antant 
konseyinde verilmiş olan kararların 

ltasdik edildiği bildiriliyor 

Boy Benes 

Belgrad, 7 (Radyo) -Belg
radda misafir bulunmakta olan 
Çekoslovakya cumhurreisi Bay 
Doktur Edvar Bcncs ve refi
kaları, bugün Praga hareket 
etmiş, merasimle teşyi edil
miştir. 

Öğleden evci Yugoslavya 
Baş ve Dış Bakanı Bay Milan 
Stoyadinov;çi kabul eden Çe
koslovakya Cumhur Başkam, 
bazı müzakerelerde bulunmuş· 
tur. Bay Benesin Belgrada 
muvasalatı ve Yugoslavya siyasi 
- Sonu 6ı ncı sahijede 

B. Ruzvelt 

Tok)O, 7 (A.A.) - Çin<len 
dGnen Japon ekonomi heyeti reisi 

gnzetecilere bcyanalla huluuarak 

ezcümle demi~tir ki: 

durumundan güvenle bahsetti 
Satış kooperatifleri teşkilatı 

Askeri kıt' aları 
teftiş etti .. 

"Çin lıüktimeti il~ )&pılını mü· 

zakereler eekcr \'C pnmuk ıicucti 
ile banknlar ın,. elc:i Ü7.crinılı- lıir 

ıırenaip itibarile tuıla;ma~a n•üııcrr 
olmuo lıulunmnktndır. Jupoııyu il,. 
Çiu ara ında <'kononıik iş lıirli~i· 
bin bundan lıüyle mihmir lıir ıı· 

rctıe vücurle s~lerc~ino ve Çinin 
ıırtık. kat•i) en japon ınallurını boy· 
koınja tabi tntmıyacnğına eminim. 
nu mc•cle ile alliknılnr olarak öğ· 
renildi~inc göre, joponya Mnliye 
'ezarcti ~aogbayda bir maliye ko· 

tniııeri huluuduruıak lidetİD<l yeni· 
deu b:ı~lıyacak ve Lu komiser Çin 
nıııli ırıeharili ile eıkı temaslar te· 
ııiıı ve idame eyliyecektir ... 

Tokyo, 7 (A.A.) - Maliye Na· 
zırı Bay Yuki gıııeıecilere yaptığı 

beyanatında ezcümle demiştir ki: 
- llükdmct mcauliyctlerini 

hliidrik eiya!el adaınlanoın yeni 
bir parti kurmuını teş'fik eyliye· 
cektir. 1''nkat yeni seçimlerden evci 
hu yolda hiçbir harekette bulunul· 

er artiltr fimdi • 

üzüm mıntakalarında 
..,.,.,..~. .. tetkiklere _başlanıyor 

-1: Alaşehir, Manisa, Salihli, Turgut

Ziraat Bankası merkez binası 
Ankara, 7 (AA.) - C. 11. Par· mühim lıiz.nıctlerden ,.e lınnka 

tieinin Kumutay grulıu lınşl.aıılığın- ıoeınurlannın )üksck mesaisinden 
dan tebliğ edilmiştir: takdir ile bnlıseden Bıışbnknn İn· 

"C. il. Pıırtiı;i Knıııııt:ıy grubu önii ve lıanko için bfıkı·ımetin 

(6-4-1937 ealı) giinü ö~l~d·· ı onra lllt'CIİ!o takdim etti~i knoun lı'iyi· 
Antalya EnylR\, Dr. Ccmııl Tuncn· hasının müzakeresinde ziraat ban-
nın reisliğinde toplıınılı. kan meınurlnnnın tekaüd ve ikra· 

l 
Ziraat bankaeımn iktı•adt ,... miye hnklannın di~er milli banka· 

ıirat ba71tta nıeml•ket• y•ptı&ı - Sonu 5 inci salıi/t1dt1 -

lu, Kemalpaşa kooperatifleri 

. Ba11.:../. Hakkı Vercil 

Üzüm mıntakaıile incir nıınta· 
kaEJnda lefkil cdilec k satış koo
peratit lcıi için tetl ikat ynprnnk 
iizera Arıkaradan ~chrinıize gelmi, 
olan İktıead Vekllleti iç ticaret 
umum müdür mua,·ini Doy Salli· 
hcddin Cubruk, but;ünlcrdo üzüm 
mıntakalnrında tetkikata çıkacaktır. 

Du tetkiklerde \•cklllct tarifeler mü· 
dürü Bııy Muhib de birlikte bulu· 
nneaktır. 

S:ıtıe kooperatifleri te~kilatına 

derhal başlanacak '"e bu ihracat 
mevsimine kadar hfilüo tc~killit 

tamamlanarak bu kooperatiflerin 
merkeı.i olacak olıın (Satıe koope-

- Sona 6 incı sahi/ede -

Bag Ruzvelt 
Va~in~ton, 7 (A.A.) - Amerİ· 

kanın lıurbe girieinin 20.nci )ıldö· 
: nümü münoeebetilc kapitol ile Be· 
yaz saray Dr:ısmda bir geçid reemi 
yapılmıştır. 

Reisicumhur B. Uuzveh refa· 
katincle Harbiye T z.ın ' 't>odring 
oldu~u hıılde aekert kıt'alara tef lif 
etmiotir, 



• 
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tJiirQ -El liRM 
Bir köy kadınının söyledikleri 
Geçeıılerc1e bir köye gittim \ 'C orada bir TClrk ana ı ile konuştum. 

Sordnklnnma oldığ1ın cevabı yazıyorum: 
- Günde on sekiz eaat çalı~ınm .. Sahalı, giln do~arken kalkanın. 

Büyük oğlum ve bcıleller, ııığırları alarak O\'aya giderler. Sabab kahval· 
tılannı ynptınrım ve nk,:ımdnn lınzırl:ıdığım yiyeceklerini veririm. Gün 
yilkselm~e boşlayınca, küçük kızımla oğlum, mektebe ı;itmcğe davra· 
mrlar. Yidirir, içiririm. Temiz giydiririm her ikisini. Giderler mektebe .. 
Onlar pttiktcn sonra bizimki de (zevcini demek istiyor) davranır. Ona 
dn, ilah uc ~er<li ise. hazırlanın, o da kahveye gider. 

Evde yalnız kalınca, başlanın temizliğe.. Düşilo: Koskoca evin le· 
mizliği, al·lu, b:ıhçe ve damlar .. Öğle vakti yaklaprken, bu iş biter, ye. 
mck hnzırlığınn giri~irim. Sıığolıunlar, çoluk çocuk, bizimki gelirler, 
yirler, iç-..er ve giderler. Ben de bu arada birkaç lokma yirim. Vukit, ikin· 
diye hir tınat kadnr yaklaşır, ben de bulnfıklan lıilirmiş olurum .. 

Eh, ne olacak, elin dikişi, söküğü vardır. Bazan onlarla uğra~1rım, 
hazan yalnn lıir tarlaya giderim. Gün bntnıağa y11kuı, eve dönerim. Gene 
yemek lınzırlığı .. Çün11:n nk@am yemeği, iki bil) nk. hnzulıktır. Hem o 
akfnm, hem de ertesi gün tarlaya ve işe gidecek olnolar için .... 

Yidirir, içiririm, hepsini tamamlarım. Şöyle, böyle, gece yarıeı ol
mu~tur .. Yorğun, arğın yatıığn düşerim .. ,. 

Muharek Türk kadını ve ana ı buulan eöylediktcn aonra hafifçe 
kızardı \'C gözlerini cğrrek gülümsedi: 

- Ne yaparsın diinya Lu!. 
Bu kelime içinde "ııe yaparsınız, vazife bu, köyln kadınının va· 

ziyeti hu!,, ıeklinde Lir maun vardı. Günde on sekiz saat ı;üren bu mc· 
asiden onun hi se ine düşen l!:ıadet, sadece kendi tevekkülü ve sevdik· 
leri içinde tattığı manevi hazdan başka birşey değildi. Do~urııyor, evde, 
tarlada çalışıyor, eğlence.si, sefahati, israfı yoktur. Evinin, çocuğunun, 

irinin kadını \'e tam m:ınasile hir anadır ... 
Sordum: 

- Kocan az çalıeıyor galiba! .. 
Korka korka: 
- Evet amma -dedi· lilzumu yok da ondan .. Yalnız, birar. çalıaaa 

hakikaten iyi olnr .. 
- Çoeuklnnnı yıkıyor musun?. 
- Evet! .. Ne yalan söyliyeyim, e~kiden yıkamudım. Bir muallim 

gelmiş, o SÖ} lcdi. Hiç akııııtmıyorum ıimdi .• Ah bayancığım, bizim köylü· 
yü yıkanmağa da alıştırabilseler.. Baksana, yüıümüz. toprak rengi olu· 
yor da aldırı~ ettiğimiz yok •.. 

Bu mulınvcreye, hiçbir vey ilave etmiyeceğim. Bu kadın, bizim ana· 
nıız olan kadındır. Hani şehirliler? 

Allah bizi korusun! 
Sabır hususunda Asyalılar 

biz Avrupalılardan çok ileride
dirler. 

Bizde bir tefrika en nihayet 
altı ay sürer. Bundan fazla 
süren bir tefrika, karilerinin 
çoğunu kaybeder. 

Fakat Japonyada hal böyle 
değildir. Japonyada bir gaze· 
tenin bir tefrikası tam yirmi 
senedir devam etmektedir. 
3,700 üncü tefrikasına gelen 
bu roman on sene kadar da· 
ha sürecekmiş ve karileri la· 
rafından pek fazla tutulmuş 
imişi 

En kUçUk gelinl 
Bir gelinin yaşı henüz ... iki .. 

buçuk olursa, buna en küçük 
gelin demek haksızlık teşkil 

etmez ya... Bu küçük gelin 
Kanadanın maruf beşli çocuk· 

Saime Sadi 

Tibete bu sene girdiğini söy-
liyebilirizl 

Tayyareler nasıl avlanacak 
lngilterede hava hücumla· 

nna karşı geniş hazırlıklar de
vam etmektedir. Bu hazırlıklar 
arasında da birçok yeni usul· 
ler tecrübe edilmektedir. 

En son tecrübe edilen usul, 
denizden balık avlar gibi ha-
vadan tayyare avlamak usu· 
lüdürl 

Rivayete inanılırsa, bu usul 
hava müdafaası için çok elve· 
rişli imiş. Taarruza geçen tay
yareleri hususi vasıtalarla bi
rer, birer tutmak mümkün 
oluyormnşl 

Öyle ya... Havada uçmağı 
temin eden insan oğlu, hava· 
da uçan bir tayyareyi deniz
deki balık gibi neden avlıya
masın? 

larından birisidir ve damad Hapisane b;;9ardiyanhğı 
Bay da ancak sekiz yaşındadır! İzmir hapisanesi başgardi· 

Delikanlı, bu küçük gelinin yanı ile iki gardiyanı istifa et· 
desti izdivacını şu mektupla mişlerdir. Talipler arasında 
istemiştir: münasip görülecek olanlar alı-

"Senin desti izdivacını ilk nacaktır. 

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

' 
Zühre ile merih arasında lıir 

istiyen delikanlı ben oluyorum. ( 
Seni, bu arz üzerinde benim 
kadar hiçbir kimse sevemez! 
Ruzveltten sonra Birleşik Ame· 
rikay.ıı reis ben olacağım ve 
harbe gittiğim zaman, Ameri irtibat ıı~a fenn te irler ,·erer.ek· 
kayı sen idare edeceksin.,, 

Fena değil, değil mi? 
Gerilik rekoru! 

An'ane prestlik hususunda 
Çin vakıa en önde gelir. Fa
kat Çinde bugün bütün yeni
likler tatbik mevkiindedir. Yal· 
nız Tibet, gerilik hususunda 
ve an'anepercstlikte en büyük 
rekoru elinde tutmaktadır. 

Bu gerilik davasının ne ka· 
dar koyu olduğunu göstermek 

tir. Bugün, hemen her ruh, uz· 
laemamnk, ısrar ve inad etmek 
için faaliyet gö terecekıir. Bu ee· 
bcble birçok §irkctler yıkılacak, 

birçok do tukluklar bozulııcak ve 
aileler malıvolnc:ıkıır. 

Bugün do~acak çocuklar müıı· 
tebiıl tabintli olacaklar vo het io· 
de ancak kendi arzusunun hakim 
olnınsmı i ıiyeccklerılir. Hu tabiat, 
bir k1sıın çocukların hnyatlarımln 
aznıni istifndr.yi, bir kmm üze· 
rinde <le en büyük zararı mucib 
olacaktır. 

Fırınlardaki 
işçiler 

Ekmek buhran ve 
ihtiyacı meselesi 
Fırınlarda çalışan işçiler, 

bütün gece fevkalade mesai 
sarfettikten başka gündüzleri 
de çalışıyorlar ve pek az is· 
tirahat ediyorlardı. Uykusuz· 
luk yüzünden ellerini hamur 
yugurma makinesine kaptıran, 
bu yüzden yaralanan, hatta 
sakat kalan fırın işçileri bile 
vardır. 

lzmir Parti esnaf ve ışçı 
kurumları birliği, fırın işçileri· 
nin iş zamanlarını tanzim et
mek için gece mesaisinin kal
dırılması ve işçilerin sabah· 
leyin saat beşte işe başlama· 
ları, gündüz çalıştırılmaları 
hakkında belediyeye müracaat 
etmişti. Belediye, bu müra· 
caata büyük bir ehemmiyet 
vermiş ve fırın sahiplerine 
tebligatta bulunmuştu. Bu ka· 
rarın tatbikine dünden itiba
ren başlanmış ve fırın işçileri 
sabahın saat beşinden itiba· 
ren iş görmüşlerdir. Dün, ka· 
rarın ilk tatbiki münasebetile 
sabahleyin fırınlarda gt>ç ek· 
mek çıkmış, hatta öğle zama· 
m da bazı fırınlardan ancak 
beklemek suretile ekmek ah· 
nabilmiştir. Fakat bütün gün 
çalışan işçiler, ihtiyaçtan daha 
fazla ekmek çıkardıkları için 
bugün ekmek ihtiyaç ve buh
ranı görülmiyecektir. --···-·· .. --
F ocada bir vaka 

• 
Belediye reisi müd
deiumumiyi tahkir 

mi etmiş? 
Foçada bir hakaret vak'ası 

olmuştur. Foça müddeiumu· 
misi Bay lhsanı tahkir suçun· 
dan Foça belediye reisi Bay 
Raşid hakkında tutulan tah· 
kikat evrakı, şehrimiz asliye 
ceza mahkemesine gelmiştir. 
Haber aldığımıza göre vak'a 
şöyle olmuştur: 

Belediye reisi Bay Raşid, 
bir i~ için müddeiumumiliğe 
gelmiş ve o sırada şapkasını 
başından çıkarmamıştır. Bunu 
gören müddeiumumi Bay Ihsan: 

- Burası resmi makamdır, 
şapkanızı çıkarınız. Demiştir. 
Bu söze: 

- Beni niçin tahkir edi
yorsunuz? Cevabı ile muka
belede bulunan ve hiddetle
nen Bay Raşid hakkında za
bıt varakası tutulmuş, tahki
kat yapılmıştır. Bu hakaret 
davasına yakında şehrimiz 

asliyeceza mahkesinde başla· 
nacaktır. 

Çeltik ekilen yerler 
Ziraat Vekaletinin emrile 

Çeltik ekilen yerlerde Ziraat 
müdürleri vasıtasile tetkikler 
yapılacalr ve Çeltik kanunu 
mucibince bu tarlaların civar 
köylere zarar verecek vaziyet· 
leri mevcut olup olmadığı araş
tırılacaktır. Torbalıda 800 
dekar, Kuşçuburnunda da 250 
dekar Çeltik ekilmiştir. 

Bay Sami Akal 
Şehrimiz Ağıceza mahkemesi 

memurlarından Bay Sami Akal 
ani bir buhran neticesinde ağır 
surette hastalanmış ve memle· 
ket hastanesi asabiye koğu· 

Memurlar koope1·atif i ~~. 1 ı<~ 
• " R 

Dün Halkevinde fevka-
lade toplantı vardı 

Toplantıya müddeiumumi Bay 
Asım Tuncay riyaset etti 

lzmir memurları istihlak ko· 
operatifinin fevkalade umumi 
toplantısı dün saat 13,30 da 
Halkevinde yapılmıştır. Bu 
toplantının mevzuunu, nizam
namede yapılacacak değişik
likler teşkil ediyordu. Toplan· 
tıyı idare için riyasete müdde
iumumi Bay Asım Tuncay se· 
çildi ve geçen celsede bazı 
üyeler tarafından kooperatifin 
tasfiye edilmesi hakkındaki 
tekliflerden bahseden hükumet 
komiseri Bay Şevki, birkaç 
ortağın ·ıerdiği takririn tasfiye 
için lazım olan kanuni nisap 
mevcud olmadığından müza· 
kere edilemiycceğini söylemiş· 
tir. Söz alan, bazı ortaklar, 
şirketin tasfiyesi mevzubahs 
olamıyacağını, bilakis daha 
takviye edilmesi lazımgeldi~ini 
ve ortaklarına yaptığı yardım· 
ların genişletilmesini istediler. 
Bu dilekler, alkışlarla kabul 
edildi. 

Nizamnamedeki tadilat ko· 
operatifin ( lzmir Memurları 

Kooperatif Şirketi ) adına çev· 
vilmesini ve bütün kazalar 
memurlarının da ortaklığa ka· 
bulile şirketin kazalardaki me· 
murlara da yardımının temini, 
sermayesinin artırılmasını istih· 
daf ediyordu. Defterdar mua
vini Bay Kemal, (dare heyeti 
namına nizamnamedeki tadilin 
sebepleri hakkında ikna edici 
izahat verdi, yeni nizamname 
ekseriyet reyi ile kabul edildi. 
Yeni şekle göre, kooperatifin 
sermayesı on bin lira daha 
artırılacak ve daha geniş ve 
faydalı işler görmesi temin 
edilecektir. Şirket müdürü Bay 
Mustafanm, şirket işlerini ted· 
virdeki muvaffakıyeti takdiri~ 
karşılanmıştır. 

Yeni nizamnameye göre, ko· 
operatife ortak olmak için şart 
olan yirmi liralık hisse otuz 
liraya çıkarılacak, bu hisse, 
on beş ayda ve on beş tak
sitte tahsil edilecektir. Koo
peratifin, yıllık adi toplantısı 

bir ay sonra yapılacaktır. 

Beş yıllık okul planı 

Büdçede her sene 32 
bin lira ayrılacak 

Harab haldeki mekteblerin yerle-
rinde yenileri inşa edilecek 

lzmir merkezi ile kaza ve 
köylerinde okul ihtiyacını tam 
manasile temin için beş yıllık 
okul inşaatı programı hazır· 
landığını yazmıştık. Kültür 
direktörlüğü tarafından çok 
esaslı tedkikata istinad edil· 
mek surctile ihtiyaç nazarı 

dikkate alınarak hazırlanan 
beş yıllık okul inşa, tadil, 
tamir ve istimlak planı mu· 
kemmcldir. 

Her sene vilayet bütçesine 
otuz ikişer bin lira konmak 
suretile beş yılda fzmir mer
kezile kazalar ve nahiyelerinin 
okul ihtiyacı temin edilecektir. 
Eskiden ahşap olarak yaptırı
lan ve son yıllarda çok harap 
vaziyete düşen bazı mektebler 
yeniden inşa olunacaktır. lhti· 
yaç olan yerlerde bazı büyük 
evler istimlak ve mektebe kal· 

bedilecektir. Köylerde inşa edi· 
lecek mektebler bu hesaptan 
ayrıdır. Bütlin köylerde dört 
yüze yakın okul inşa edile
cektir. 

Beş senede vilayetin okul 
ihtiyacı tamamen temin edile
cektir. Beş yıllık plana göre, 
bütçede aynlacak tahsisatla 
941 yılı sonuna kadar yaptı
rılacak okullar şunlardır: 

937 Yılında Seydiköyde 
6800 liraya yeni bir okul yap· 
tırılacak, Torbalıda dispanser 
binasının okula kalbi için 500 
lira sarfedilecektir. Urla ikinci 
okulu için on bin lira, Güzel· 
yalıda yaptırılacak yeni okul 
için on bin lira sarfolunacaktır. 

Foça merkezinde istimlak, 
tadil ve tamir masrafı olarak 

tadil ve tamiri için 1000 lira, 
Bayındır merkez okulunun ta
mın ıçın 500 lira, Bayındır 

yeni okulunun ihata duvarla· 
rının ikmali için 1500 lira tah· 
sisat ayrılacaktır. 

938 yılında Armudlu yeni 
okulu için 8000, lzmir Tınaz· 
tepe yeni okulu için on bin 
lira, Seferihisar merkez okulu 
için on bin lira, lzınir· Zafer 
okuluna paviyon ilavesi için 
4000 lira, 

939 yılında Sakarya okulu
nun inşası için 10 bin lira, 
Dumlupınar okulu yanında is-
timlak edilerek okula ilave edi
lecek ev için 5000 lira, Ala· 
çatıda inşa edilecek yeni okul 
için 8000 lira, lzmir Olti oku· 
lunun yeniden inşası için 6500 
lira, Dikilide başlanmış olan 
paviyonun tamamlanması için 
2500 lira, 

940 yılında lzmir Olti oku
lunun tamamlanması için 3 bin 
500 lira, Bayındırda yeni lir 
okul inşası için 10,000 lira, 
Bcrgamada yeni bir okul in
şası için on bin lira, Burna
vada okul binası için istimlak 
ve tadil masrafı olarak 4500 
lira, Bucada okul binası İs· 
timlak ve tadil masrafı olarak 
4000 lira, 

1941 yılında Çeşmede 16 
Eylül okulunun yeniden inşası 
için 11000 lira, fzmir Şehid 
Fadıl okuluna pavyon ilavesi 
için 5000 llra, lzmir Beştepe· 
lere civar yerde belediye ka· 
rarına göre yapılacak okul 
karşılığı olarak 4000 lira ve 
Bayraklı · Turan okulu ıçın 
12,000 lira aynlacak ve bu 

814/937 . 

Belediye 
cezaları .. ___ .......... ---

Cezalandırılanlar 
azalıyor .. 

Belediye, geçen Mart 8~1 

içindeki faaliyeti hakkında bır 
istatistik hazırlamıştır .. ~ud: 
göre, geçen sene Mart ıçın 

1573 kişi cezalandırıldığı hal· 
de, busene Mart içinde tec~iye 
edilenlerin miktarı 1352 dır .. 

Geçen ay içinde 198 ki~ı 
konturat!»ız ev kiraladıklarında~· 

136 esnaf hozuk gıda sattı · 
lanndan, 27 kişi dilendiğindenı 
129 fırıncı noksan ekmek ç.ı· 
kardığından, 9 arabacı sahte 
numara kullandıklarından ce~ 
zalandırılmışlar, 3 dükkan gayrı 
resmi vaziyetlerinden dolayı 
kapatılmıştır. 

Bundan başka 208 esnaf 
muayene edilmiş, 159 köpek 
öldürülmüş, 6 köpek müşahede 
altına alınmış, 687 araba, 
otobüs ve otomobil dezenfekte 
edilmiştir. 

126 Parça kaçak ve dam· 
gasız etle 150 kilo et, 120 
kilo uskumru, 100 çift torik, 
500 midye, 376 kilo ekmek, 
24 kilo yoğurt, 100 kilo sucuk, 
10 kilo salça, 30 koyun kel· 
lesi, 25 işkembe, 1115 gevrek 
muayene neticesinde yenileıni· 
yecek kadar fena vaziyette ol· 
dukları anlaşıldığından imha 
imha edilmiştir. 

• 
Kavaklıdere cinayetı 

iki mUdafaa şahidi 
dinlendi 

Seferihisar kazasının Ka· 
vaklıdere köyünden Hasam öl· 
dürmekle maznun köy muh· 
tarı f smailin muhakemesine 
dün şehrimiz Ağırccza mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 
Bu celsede iki müdafaa şahi· 
di dinlenmiştir. Rahmi ve 
Mustafa oğlu Himmet adlarını 
taşıyan bu şahidler izahat ve· 
rerek demişlerdir ki: 

- Cinayet yerinde lsmaili 
gördüğünü söyliyen Abdur· 
rahman adında bir çocuk, 
vak'a esnasında jandarmalar 
tarafından isticvap edildi, bu 
isticvaplardan sonra daima 
ağlıyordu. 

- Neden ağlıyorsun? 
Diye sordum: 
- Jandarmalar beni dövü· 

yorlar. 
Dedi. Sebebini sorduk, hiç 

eevap vermedi. Sebebini öğ· 
renemedik. 

Hatta Himmet: 
- Abdurrahman bana jan· 

darmalar beni döverken öldü
recekler. Dedi. 

Müddeiumuminin iddiasını 
serdetmesi ıçın muhakeme 
başka bir güne bırakıldı. 

Evlenenler 
çoğalıyor .. 

Geçen Mart ayı içinde iz. 
mirde 104 kişi evlenmiştir. 
Tutulan bir istatistiğe göre, 
geçen senenin aynı ayında 
67 kişi evlenmişti ki, busene 
evlenenler, hemen hemen bir 
misli artmıştır. 

Torbah mezbahasmda 
Torbalı belediye mezbaha

sında Mart ayı içinde 79 ko· 
yun, 296 kuzu, 1 oğlak, 2 
manda, 3 öküz, 1 inek, 12 dana 
olmak üzere 394 baş hayvan 
kesilmiştir. 

Burnavada 
Burnava mezbahasında da 

28 Karaman, 45 kıvırcık, 13 
keçi, 561 kuzu, 285 oğlak, 
21 öküz, 8 inek, 60 dana, 1 
malak, 1 domuz olmak üzer 
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Museviler ve Türkf!! 

lspanyolca, engizisyon mezali· 
======== mini hatırlatan bir yaradır 

Varşovar üniversite1;inde Zafer torpidosu Bir tip .. 

a Doktor Bay lsrail diyor hiz " Tark kar. 
b 1 ti B 1 ·ı [ k l Dün akşam saat yedide Çan· om 8 ar pa amış, Va• eyne mı e ontro e kaya vapurunda Karşıyakaya deşlerimizle dil birfigi, emel bir/ifi 

• t it•• t 1 t iştirak ediyor geçiyordum. Alsancaktan kalk· dairesinde çalışacağız. 
11 zıye 8 US 0 muş ur lstanbul, 7 (Hususi) - Is- tık .. Herkes yerine yerleşti. 

t 
1 

- panya işlerine ademi müda- Ben kamaradayım. iskeleden Doktor Bay lsrail, Musevi· 
Y azivef şiddetli tedbir/ere ihtivac, hale komitesi tarafında verilen kırk elli metre ayrılmıştık ki, lerin Türkçe konuşmaları lü· 

'J 'J f k b' 1 • d' zumu hakkında dün bir mu· kontrol kararı mucibince s· amaraya ır yo cu gır ı: 

gösterecek derecede karışıktır panya sularında beynelmilel Başında, tepesi yumurta siv· harririmize şunları söylemiştir: 
kontrol için donanmamızdan risi şeklini almış ve sonradan - Ben, senelerden beri Türk· 

Varşova, 7 (A.A.) - Yük· 
•ek teknik tetkikat mektebin
de derslere başlandıktan biraz 
sonra ders salonlarına boğucu 
Veya göz yaşı döktürücü gazlı 
bombalar atılmıştır. Koridor· 
lardan bir bomba infilak et· 
rniştir. Bütün dersler tatil edil· 
ıniştir. 

iradetmiş ve bu hitabe radyo 
ile neşredilmiştir. Nazır mua· 
vini demiştir ki: 

Zafer torpidosu bulun durula- siyaha bo} andığı anlaşılan bir çenin tamimi için çalışan bir 

tığı fena miraslar arasında, 
yabancı dillere alışkan! k lcö· 
tülüğü de vardır. Bundan a ir 
an evel ~ıyrılmak ve Türk 
kardeşlerimizle dil ve emel 
birliği dairesinde yaşamak 
lüzumu aşikardır. Bunu herkes 
anlamıştır. 

Mezahip nazır muavini Bay 
Ujesjsky dün üniversitelerdeki 
Vaziyet hakkında bir hitabe 

- Halihazırda normal bir 
çalışma mevzuubahs olamaz. 
Vaziyet şiddetli tedbirler itti
hazını mecburi kılacak mahi· 
yettedir. Talebenin ekseriyeti· 
nin kargaşalık çıkara~larla hiç 
bir alakası yoktur. istedikleri 
bir tek ~ey vardır. Sükun ve 
intizam dahilinde çalışmak. 

Hindistanda isvan 

caktır. şapka.. Sırtında kolları ve adamım. Tahsilim, tamamen 
t ki · k 1 sk· · Türkçedir. lzmir idadisinde Torpidomuz, bugün yarın e e erı ısa mış, e ı, ınce 

Cebelüttarıka müteveccihen ha- laciverd bir caket, ayağında beraber okuduğumuz Türk ar· 
rcket edecektir. yarım külot çulaki, çizgili bir kadaşlarım bunu bilirler. Se· 

pantalon ve topuğu basık tozlu fcrberlikte, orduda vazifemi ···--
İstanbul valisi 

Ba · Muhiddin Üs
tündağla Bay Hüse. 
yin Cahid davası 

yemeniler.. Caketin sol üst gördükten sonra milli hareka· 
cebinde kırmızı bir gül gon· ta da iştirak ettim. Bundan 
cesi.. Sigarasını çekiştire çe- eve!, bahriye miralay müteka· 

Şurasını da arzedeyim ki, 
Museviler, Türk dilini konuş
mak hususunda son derece 
isteklidirler. Ancak, itiyad, 
arzu olunan semerenin bir an 
evel husule gelmesine mani 
oluyor. Bu da tedrici surette 
zail olacak ve az bir zaman 
sonra lspanyolca tamamen 
unutulacaktır. 

(Türk Kültür Birliği), Türk· 
çeyi iyi konuşan mekteb tale· 
besine her sene mükafatlar 
vermektedir. 

isyan bölgesi baştanba
şa bombardıman edildi 
l.JHk A e -b ··ı • • h 1 
ou umet, ısyan o g~sının arp 

kiştire ve sanki, kamarada hiç· 
bir kimse bulunmll)'Ormuş ve 
bu kamaranın, bu sosyetenin 
hiçbir kanunu, hiçbir şartı 
yokmuş gibi, alt kamaraya 
inen merdiven başına kadar 
geldi, orada durdu. Kat'iyetle 
söyliyebilirim; yolculardan hiç· 
bir kimseye bakmadı. Sigara· 
sını çekiştirdi ve ayakta, cam· 
!ardan, dışarıdaki geceye baktı. 

Diğer elini de cebine koydu. 

Bu sene-, mükafat alan genç· 
ler, geçen seneye nispetle çok 
fazladır. Bu vaziyet gösteriyor 
ki, gençler, 2ünden güne Türk· 
çeye alışıyorlar. sahası olduğunu ilan etti 

Londra, 7 (Radyo) - Del
hiden alınan haberlere göre, 
isyan mıntakası, bugün baştan 
başa tayyarelerle bombardı· 
rnan edilmiştir. 

Hükumet, asiler üzerine 
muntazam kuvvetler gönder· 
rniş ve asilerin tenkili için 
esaslı tertibat almıştır. 

Hindliler, yolcularla dolu 
bir oıninbüse ateş açmışlar· 
dır. Yolculardan bir Afganlı 
ölmüştür. 

Hükumet, isyan m;ntakası
nın harp sahası olduğunu ılan 
etmiş ve bu mıntakaya gitmek 
istiyenlerin, evvela mezuniyet 
almaları lazımgeldiğini halka 
bildirmiştir. 

Londra, 7 (A.A.) - Hin· 
distanın şimali garbi hudu
dunda isyan hareketleri evelki 
gibi devam eylemekte bulun· 
duğundan lngiliz makamları 
aşağıdaki beyannameyi neşret· 

rniştir: 

.. Kaisher, Shektu, Algcd ve 
Arselot mıntakalarında bulu· 
nan bütün şahıslara 6 Nisan· 
dan itibaren tayyare ile hü· 
cum edilecektir. Ve bu hü
cumlara gece gündüz müte
nıadiyen devam olunacaktır. 

Çocuklarını ve hayvanlarını 
kurtarmak istiyenler bu mm· 
taka! rı terketmeli ve isyanın 
bitirilmesine kadar bu mınta· 
katara dönmemelidir. Veziris· 
tandaki f ngiliz valisi kabile· 
fer şeflerine ipi fakirinin ha· ....................... 

ANADOLU 
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Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyaıgam 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi ne~riyat \C yazı işleri 

ınüdurü: Hamdi üzheı Çıınçar 

f darehaneEi : -

1zmir ikinci Beyler sokağı , 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: fzmir - ANADOLU 
'fe}f'fon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, iiç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memlek .. Ller için senelik 

ahone ücreti 27 liradır 
Heı yerde S kurufhır 

Gfi.nö geçmiı un:haıar 25 kuruvtur. -

reketinden bütün Tore Khle 
kabilesinin mes'ul tutulacağını 
bildirmiştir. 

Ticari engeller 
B. Van Zeland, tahsisat 

teklifini kabul etti .. 

Bag Vanzeland 
Bürtıksel, 7 (A.A.) l obinc 

içtinı.ıun ı ıiilrakıp ıı~a~ıdaki lehli~ 
Dl!~ rNli 1 ıııi, tir: 

'Iloıwl..il H. \ nıı Zelanıl f oı;iliz 
ve Fr ıııı:ız hilkıiıııeılcri tnrnfıudau 

2fı C) llıl l 9 !6 t:ıdhli lngiliz, Fraıı· 
•z, Aıııc;rikuo l'·ıra nnlnşınncunın 

tam netiı•ı• \er~bilme~irıi ıcmiu 

zımıııııd ı koııh•ııjantınau tccllıirleri 
ile diğer ıicari ı•ngdlcrin umumi 

lıir tene:ı:zulc tııhi ıuııılıııası ilııi· 
m~llf'rirıin tetkiki r.fra ı ile ) ııpılno 
mur:waat lıakkrnd ızahııt vermiştir. 

Böylt· hir tcıkik halrn tnma· 
ıııeıı } c>rinde td.ikki c>clilınekıedir. 
H. \ am.cl.ınd hu na1.ik iiİ yapmııgn 
hazır oldu~ıınu hildirmişıir. 

Kabine lı;ı vekilin hildirc)j11j 
tcd lıi rlcri t ı 'ip cyleıııişıir. M ücssir 
Lir urcııc lıorekc>te geçmek iizerc 
lüzumlu şP.r.ıiti 'iicude getirmek 
kabil olıı.adığının H. Van Zelnnd 
tarafınd..ııı trtkik cdilehilınesi İçin 

derhal ılızııı i bir tetkik icrasına 
karnr \'crilmi~tir, 

Cihan piyasasında 
Mühim miktarda Rus 

alhnı var 
Paris, 7 (A.A.) - Figaro 

gazetesi cihan piyasasınn mü· 
him miktarda Sovyet altını 
gönderilmiş olduğunu haber 
vermektedir. Bu gazete bu al
tından 4 milyar frangın dolar 
olarak piyasaya yatırılmış ol
duğunu ve Sovyet Rusyanın 
bu suretle ecnebi memleket· 
lerde kendisine döviz ihtiyatı 
vücude getirmek istediğini ili· 

Bag H üsegin Cahid 
İstanbul, 7 (Hususi) - İs

tanbul valisi Bay Muhiddın 
Üştündağla Bay Hüseyin Ca· 
hid Yalçın arasındaki davaya, 
bugün de lzmit asliyeceza 
mahkemesinde devam olundu. 
Bu celsede, (Akşam) gazete
sinde (Akşamcı) imzası ile ya
zılan makalelerin Bay Hüse
yin Cahıdin olup olmadığı 
hakkında Jstanbul emniyet mü
dürünün tezkeresi okundu. 
T ezkeredc, (Akşam) gazetesi 
sahibi Bay Necıneddin Sa· 
dıktan sorulduğu ve muma· 
ileyhin, gazetede (Akşamcı) 
imzası ile çıkan yazıların mu
harririni bildirmeğe kanunen 
mecbur olmadığı cevabında 
bulunduğu ve fakat, bu yazı
ların, Bay Rüseyin Cahid ta
rafından yazıldığına dair umu· 
mi efkarda bir kanaat hasıl 
olduğu bildirilmekte idi. 

Bay Hüseyin Cahid, vali 
B. Muhiddin Üslündağın mai· 
yetinde bulunan bir memur 
olmak dolayısile emniyet mü
dürünün bu tezkeresinde ileri 
sürülen noktaların kanunen 
muteber olmıyacağım söyledi. 

Evrak, tetkik edilmek üzere 
müddeiumumiye verilmiş ve 
muhakeme başka güne bıra· 
kılmıştır. 

ita/yanın deniz 
masrafı 

Roma, 7 (A.A.) - 1937 · 
38 senesinin bahriye masraf· 
lan 1 ,857 ,891,000 lirete baliğ 
olacaktır. Bu miktar geçen 
seneye nisbetlc 246 milyon 
fazladır. 25 bin tonluk Giulio 
Cesaro ve Coute Di Tavour 
zırhlıları tamamile yenileştiri
lecektir. Yedi bin tonluk iki 
kruvazörle bazı küçük cuzu
tamların lnşası yakında bite
cektir. 

Başını biraz kaldırınca şapka
sının arka kenarları ensesine 
dayanmıştı. Sigarasını birkaç 
nefes daha çektikten sonra, 
dudaklarından yere fırlattı. 
Sonra ayağile bu sigarayı çiğ
nedi, ayağını, sert sert birkaç 
defa ileri, geri çekti ve mu· 
şamba zemine kuru bir lkur· 
bağa cesedi gibi yapışan izma· 
rite, dudağının sol ucile küçük 
ve yuvarlak bir tükürük sa· 
vurdu. 

O kadar lakayd, o kadar 
kaygısız ve pervasızlığında da 
o kadar tabii ve samimiydi ki, 
onu şr.hcser bir tablo gibi 
seyrediyordum. 

O şimdi, iki ayak üstünde 
durduğu şu noktada, yalnız 
kendisinin adamıydı. Canının 
istediği gibi hareket ediyordu .. 

Ne tükiirmenin, ne sigara 
içmenin, ne de bukadar kala· 
ba:ığın ortasında eller cepte, 
gözler uzaklarda sipsivri dur
manın hata veya yasağını dü· 
şiinüyordu.. Bir aralık, elini 
cebine attı. Birkaç nohud ta· 
nesi çıkardı ve karşıdan ağ
zının içine fırlatt. Yalnız ben 
değil, herkes ona bakmağa 
başladı .. 

Bu riyasız, bu yapmacıksız, 
bu içten gelen şeyi yapan 
adam, hakikaten ne garipti? 

Sonra ağır ağır geriye dön
dü. Başını hafif hafif sallıyor, 
ayaklarını muşamba zemin 
Ü7.crinde ağır ağır sürüklüyor 
ve bu iki tempo arasır.da, 
kt'ndisine mahsus bir felsefe· 
nin, bir ruhun ahengini yara· 
tıyordu. 

Kapının dibinde, ayaklarını 
açtı, biraz durdu ve vapur, Kar· 
şıyakaya gelince, kalabalık ara· 
sından, kendi stilini ve jestini 
hiç değiştirmeden çıkıp gitti .. 

Bu, tabii bir adamdı, ken
dinin adamı .. Cemiyetin hiçbir 
adabı muaşeret kaidesini bil
miyen, bilmek istemiyen ori
jinal bir tip .. 

Orhan Rakmi Gökçe 
------

VilAyet bütçesi 
Umumi Meclis tarafından 

hazırlanan 937 senesi bütç~si 
ve esbabı mucibe mazbatası 
önümüzdeki hafta içinde tas· 
dik için Dahiliye Vekaletine 
gönderilecektir. Bütçenin teb· 

lıııhyor. 

Dr. Bay /srail 
idi merhum Galomidi ve daha 
birçok arkadaşlarımla (Yardım 
ve Kardeşlik) cemiyeti adı al· 
tında bir cemiyet teşkil ettik. 
Bu cemiyette, sırf Türk dili· 
nin tamimi için ayrıca bir ko· 
misyon vardı. Sistematik bir 
halde çalıştık. Bilahare, hüku· 
metin müsaadesine iktiran 
eden (Türk Kültür Birliğini) 

tesis ettik. Bu birliğin azası 
meyanında ben de varım. Ge
rek ben ve gerekse diğer ar· 
kadaşlarım, daima Türk dili
nin tamimini düşünüyoruz. 

( ANADOLU ) nun bir iki 
haftadanberi de,•am eden irşa
datı bize kuvvet vermektedir. 
Biitiin gençliği ele aldık. Bu· 
gün tek Musevi genci yoktur 
ki, Türkçe konuşmanın kat'i 
bir ihtiyaç olduğunu idrak 
etmemiş olsun. 

Dlinyanın hiç bir yerinde, 
Türkiycde olduğu kadar Mu· 
sevilere refah ve saadet bah
şedilmiş değildir. Türk yurdu, 
aziz memleketimiz, asırlardan
berı bize müşfik bir yuva ol
muştur. Mukaddesatımızın bu 
topraklarda gördüğü hürmeti, 
içtimai hayatımızda Türkiyede 
mazhar olduğumuz serbestiyi 
nasıl unutabiliriz'? 

İspanyolca, baııa engizisyon 
mezalimini hatırlatan bir dil
dir. Bu dıl, bizim için bir di
kendir. Çok ve candan dile
rim ki, bu diken çocuklarımıza 
intikal etme: in. 

Museviler içinde Türkçe bil· 
miyenlerin çok olduğunu itiraf 
ederim. Fakat, bunlara müte
madi telkinatta bulunuyc.•ruz. 
Şimdi de kadınlar aras.nda 
iyi bir cereyan başlamıştır. 
Aileler, mümkün olduğu kadar 
lspanyolca konuşmaktan sakı· 
nacaklardır. ibadethanelerde 
daima ve her zaman telkinatta 
bulunuyoruz. Bizim dilimiz, 
Türk dilidir. Bu dili öğren· 
mek mecburiyeti, kat 'j ve ha
yatidir. 

Ben t:vimde daimi surette 
Türkçe konuşurum. 

Cumhuriyet devrinde kül
türe verilen ehemmiyet, dün· 
yaya nümune olmaktadır. Mek
teblerimiz, sevinç verecek de
recede hergün artmaktadır. 
Bu sayede çok umarım ki, 
Türkçemiz, az zaman içinde 
istediğimiz gibi taammüm ede· 
cektir. Zira me.ı<:teblerin ver· 
diği güzel ve esaslı neticeyi 
hiçbir kuvvet ve hiçbir hare· 
ket veremez. Bu noktada he· 
pimiz müttefikiz. 

Benim kanaatim şudur: Tür· 
kiyede yaşıyan, kim olursa 
olsun Tüı kçe konuşmak mec
buriyetindedir. Bu, dünyanın 
her yerinde öyledir ve öyle 
olması lazımdır. 

Ludendorf 
Cihan siyasetini ted. 

kik ediyor 
Berlin, 7 (A.A.) - Luden· 

dorf, "Alman kuvvetinin mu
kaddes membaı,, isimli mec
muasında ezcümle şunları yaz
maktadır: 

"Şimdi umumi bir harp 
çıkacak olursa kat'i neticenin 
Avrupa harp meydanlarında 
istihsal edileceği şüphesiz ol· 
makta beraber Şimali Afrika 
fevkalade mühim hareketlere 
sahne olacaktır.,, 

Cihan siyasetinin ufuklarını 

tedkik etmeğe devam eden 
Ludendorf, Sovyetler Birliğin· 
den bahsederek bu memleket 
hakkındaki mütaleasını şu kısa 
cümle ile hulasa etmektedir: 

" Sovyetler Birliği, bütün 
nazarlara kapalıdır.,, 
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iz ·r spo ular n n da 
terfihi lazımdır! 

....----------
Ankaradaki maclarda neden ve-, . 

nildik, seyahat nasıl geçti? 

OzUm hırs•zhOı 
Halimağa çarşısında Meh

med oğlu MevlUt, lsmail oğlu 
Hüseyin; Naşit oğlu Mehmedin 
bir miktar kuru üzümünü çal
dıklarından yakalanmışlardır. 

Cinayet mi, kaza mı? 

Genç ve güzel Raziy 
nasıl kaçırılmış? --· -

Dere içinden geçerken kaç
mak istiyen kız boğuldu 

Oçoksporla Doğan"por şeh- b" ld ğ ·· h t Boru hırsızhOı Geçenlerde Kemalpaşa ka- Adliyece derhal tahkikata baı::-" ır genç 0 u una şup e e · Selani!c bankasında kavas 1 ~ 
rimize dönmüş bulunmakta- mediğimiz Alaeddin, gözleri- zasında Mustafa ve brahim lanmış ve muayenesinde genç 
dırlar. Üçoksporun aldıkları · f 1 · 1 d Hüseyin oğlu Süleyman polise adında ·ıki kişi, Halil kızı Ra· kızın boğulmak suretile ölmüş 

nın az a mıyop 0 masın an, müracaatla banka üstündeki 
netice, tabi olduklan şartları takımımız aleyhine olan vazi- ziye adında 15 yaşında güzel oldugu anlaşılmıştır. Kızla öte-

heladan iki metre kadar kur-
düşünürsek, gerek Üçok, ge- yelleri göremedi, mağlup ol· bir kızı zorla kaçırmışlardı. denberi alakadar olan Mustafa 

şun borunun belirsiz kimseler 
rekse Doğanspor için fena duk. Yorgunduk. Saha çimenli Raziye, bir dereden geçirilir- tutulmuş ve sıkıştırılınca su-

tarafından çalındığını şikayet 1 f 
değildir. Takımlarımızın yeni idi. Nefessizlik, biraz da şan- ken Mustafa ve brahimin el- çunu itira etmiştir. 

eylemesi üzerine tahkikata baş- i teşekkül etmiş olduğu ve bazı sızlık bu işi tamamladı. Ertesi !erinden kurtulmuş, fakat su- Mustafa; brahim adındaki 
lanmıştır. 

u akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30 
14 halk türküleri, havadisler, 
hafif musiki. 
Akşpm neşriyatı: Saat 18,30 

dans musikisi, 19,30 konferans, 
20 Türk musiki heyeti, 20,30 
Arapça söylev, 20,45 Türk 
musiki heyeti, 21, 15 Stydyo 
orkestrası, 22, 15 Ajans ve 
Borsa haberleri, 22,30 plak• 
larla seçilmiş parçalar, 23 
son .. _____ __.. 

hata ve yanlışlıklara da ma- gün de, bittabi böyle bir yun derinliklerine siiriiklene- arkadaşile birlikte kızı tarla-
Esrar T avasta ruz kaldıkları düşünülürse, mağlubiyetin tevlid ettiği ma- rek boğulmuş, ertesi sabah dan kaçırdığını, hatta zora 

Alipaşa meydanında Mus- 1 d K d ü U d b" ümid ve tesellimiz daha ziya- nevi sarsıntı içinde idik. Pa- ö üsü bulunmuştu. Bu vak'ayı müracaat ettiğini, o sıra ana- a m Y z n en ır 
tafa oğlu Arap Mehmed, çöp- l ı ı k \d · t ld de artar. Ancak, Doğanspor, ZE.r günü Muhafızalayı ile yapanlar yakalanmış ve zmir ın arının tarlada ·a ığını ve emaye O U 
lükten esrar aldığı sırada gö- A d d 1 T ( H A ) G n muhakkak ki, kendi varlığı Ankarngücü kulüb ve takı- ğırcezasında muhakeıne e il- onu ereden geçirmeğe ça ı- avas, ususı - eçe 
rülerek yakalanırken esrarı l 1 k b d b ili d Perşembe gu"nu- burnda kadın ve mevkii ile mütenasip olmı- mının bize karşı gösterdikleri mck ÜzPre zmir hapisane· şır ar en ir en ire e erin en .. • 

yan bir vaziyete düşmüştür ki, na7.ikane alakayı ve misafir- yutmuş ve yakalanmıştır. sine getirilmişlerdi. kaçarak kurtulduğunu anlatmış, yüzünden feci bir cinayet oi· 
b ıh k d k Dövmek muştur. Akşam üzeri tarlasın· onun da birinci sebebi, ilk perverliği i assa ay etme Raziye, çok güzel bir kızdı. demiştir ki: 

· · S d M h f Alsancakta Gül sokagv ında dan dönen taşçı Hüseyir. oğul· maçtaki hakem hatalarının ısterım. aat on a, u a ız Bundan bir müddet evci ana - Birdenbire suyun derin- 1 1 b. . d . v· Salih oğlu f brahim ve karısı arından Bekir ve arkadaşı 
tevlid ettiği asap bozğunluğu a ayı ızı çaya nvet ettı. ı- ve babası öldüğü için ninesi, l ı klerine yuvarlandı. Biz kur- Yakub oğlu Eşref,· Orta ma· 

ıaAY t. tahs· tt"" · b" t Sakine ile oğlu Osman üçü 1 k f k k olsa gerektir. Doğanspor ka- e ın ıs e ıgı ır o o- Ümrnehanın evinde kalıyordu. tarınağa ça ıştı ' a at urta- hallede oturan arBbacı Fahri 
filesinin ve kulübünün reisi büsle Muhafızalayınaı gittik. birlikte kendi kızı fbrahim ka- Mustafa, bu kızla eskidenberi ramad ı k. kızı Havvanın evine gitmişler 

k d B ıb h l k lzmirlilere karşı hususi bir rısı Saadeti dövdüklerinden K b d b d 
ar a aşımız ay ra im e o- yakalanmışlardır. alakadardır. Raziye, on beş ızın aşın a ir e taş ve kendisini götürmek iste-
nuştuk. Vaziyeti, daha esaslı sempati gösterildi. Karşılıklı yaşındadır. Evelce yaşının bü- beresi vardır, bunun da dere mişlerJir. 
b. k.ld k k d k o'arak nutuklar vererek bu Do!andırıcılık ır şe 1 e tet i e en ar a- ç k d b kk ı yütülmcsi için mahkemeye mü· içinden geçerken yukarıdan Bu sırada evde bulunan 
d b k h temasların maksa<l ve intiba~ an ırı çarşısın a 3 

· a Hav\•anın dostu sabıkalılardan aşımız aş ·a cı· etlere de ra t d·ı · · d ık düşen l>ir taştan ilcr·ı geldiğini ' v~li oğlu Sıdkı, karakola mü- caa e ı mış ıse e ma ı ·e-
ten tt" h t• . !arı üzerinde anlaştık. Bilahare b d·ı . dd . . söyl,...mişlerdir. Ali ogv lu Hüseyin ile Bekir ıas e ı ve seya a ın geçış racaatla üç gün evel Mustafa nıe, u ı eğı re etmıştır. 
tarzını anlatarak dedi ki: barajı gezdik. Saat üçte Ad- I H kk f d b" Raziye, vak'a günü ninesinin Mustafa ve lbıahim, yakm- arasında kavga çıkmış, Hüs~· 

B liye Vekilimiz ve mebusumuz oğ u a 1 tara ın an ır te- da lzmir A1-ırceza mahkeme- yin tabancasını çekerek Bekirin 
- enim bu seyahatten neke peynir ve bir teker ka- evinden tarlaya gübre taşı- o 

edindiğim kat'i kanaat, artık Bay Şükrü Saraçoğlu Lozan- yordu. Kmn geç vakte kadar sinde, muhakeme cdilmeğe iizerine boşaltmıştır. Aldığı 
ı Palasa kadar gelerek bize ilk şar peynirinin dolandırıldığını b ı yaraların tesirile Bekir derhal 

m. d 1 h d ·· d.ğ. d k aş anacaklardır. Muayenesin-z ır e sporcu ann er ne söylemesi u··zcrı"ne suçlu }'aka- eve onme ı/ın en mera a 1 k h I 
• maç münasebetile tesellilerini d R · · k ı ğ k" ı ö müş, atil zr. ıtaca yaka a· yapıp yapıp kat'i surette hi- lanmıştır. düşen ninesi, taı laya kadar e azıyenın ız ı ınm ır e-

f.h. ·ı b lütfetti. Biraz sonra, Ankara- . f k d l tilmediği anlaşılmıştır. narak adliyeye verilmiştir. 
maye ve ter ı ı ı e una mu- k i Sarhoşluk gıtmiş, a at ora a ıayret Ödemı"şte konferans gücü aptanı ve eski zmir-
kabil gençlerimizden hakiki Birinci kordonda Yaşar oğ- içinde kalmıştır. Çünkü Raziye G,, J Ödemiş, (Hususi) _ Dun 
bir spor istemektir. Türk spor sporlu Bay Na"tmi geldi. Ev- Iu Hüseyin fazlaca sarhoş olup ayağında bulunan iki nalını OTaeste 

ve la takım kaptanı olduğ gece Ödemiş Halkevinde" aile,, 
kurumunun yarım milyon lira- 1 u dd .. . k ·ı tarlada bulundug" ll halde ken- ş h . ·ı ·k r ı · . halde İzmirli bulunmaklığı ha- ca e uzerıne yatma suretı e e ırcı l ı aa ıyetı mevzuu etrafında Bayan Hafize 
Idık b~ldçe~linden ahyrılacak yar· sebile, bu oyuna giremiyece· halkı rahatsız ettiği~ den yaka- disi yoktu. iyi gİ tmİyor Bozşahiıı tarafından bir kon-
ım ı e vı ayet, ıısusi muha- l d k lanmıştır. Bunu gidip muhtara haber ferans ver"ılm"ışt"ır. Ala"ka 1·ıe b b ğini söy e i ten sonra, kendi 

se e ve elediyelerin alakala- Hakaret veren Ümmühanın izahatı üze- Gördes, (Hususi) - Son dinlenen konferansında, lıatip,· kulübü namına, o akşam şe· f 
rını bu mevzu üzerinde de smetpaşa bulvarında llyas rine kız arnştırılmışsn da bu- zamnnhrda Gördcste belediye aile kurumunun tekamül tarih-

k 'f ı O refimize Orduevinde bir ziya-
te sı etme idir. nlara iş, oğlu Mehmed sarhoş olduğu lunanıamış, fakat ertesi gün işleri o kadar ihmal edilmiş· leri ve şekilleri, ailede kadın 

1 k fet hazırlattığından bizi da-
on ara azanç ve kalori temin halde Akif oğlu Orhan ve Ha- kızın cesedi, civardaki dere tir ki, sokaklar pislikten ge- ve erkeğe düşen vazifeler ve 

k b 1 vete geldiğini söyledi. 
etme , aş ıca yapılacak iştir. sana hakaret ettiğincn yakalan· içinde ve bir kolu suya sark- çilmez bir hal almış, tenvirat bunun ehemmiyetinden bah· 
M 1 b Oyundan eve! yapılan ve · d" ı · 1 • ese a ir nefes kabiliyetini, mıştır. mış bir halde bulunmuştur. işi ihmal cclılmiş, halkın en setmış, ın eyıci en tenvir ey· 
b b b I d .. sadece bir kardeşlik ve neza- .. h. d d" 1 . l lemiştir. 

en u se ep er arasın a gor- ket tezahürü olan bu hareket b"I k b d B d d mu mı er ı o an su ışi i e 
düm. Ankara gençliği, tama· spor yapa ı me ıçın un an işaret etti. en e geçir iği· uğrasılmaz olmuştur. Su yol- Targud/u galı"p bizi çok mütehassis etti. Ni- · l 1 

mile kuvvetli müesseselere da- daha iyi bir şekil olamıyaca- miz mağlubiyetlerin; yukarıda farı bozuk ve berbad bir hal-
tekim, sofra, hnkikaten bir Turgudlu, (Hll.susi) - Vi· 

yanmaktadırlar. Hayat şartları ğını, kuvvetin birleşerek ta· bildirdiğim scbebleri üzerinde dedir. Sokak köpekleri çarşı· 
.. .dd I k kardeş sofrası idi. Türkspor hakkuk edebileceg" ini ve bu d d lnycl şanıp'.yo:ıluk kupası için 

musaı ir. Adı ları vazifenin, kurumu ikinci başkanı Bay ur um. !arda siirüler halinde dolaş- M<misada karşılaşan Turgudlu 
sporculukla alakadar bir key· Halid Bayrakla federasyon birleşmelerin zamanla fayda- Gerek biz Doğansporlular, maktadır. Diğer işler de bu Gençlerbirliği takımı, Akhisar 
fiyet olduğunu görmekte ve !arını göstererek diğer yerler gerekse Üçoklu arkadaşlar, şekilde ihmal edıldiğinden, 

1 ikinci reisi Bay Nnsuhi Baydar, için bir nümune teşkil ede- 1 d k 1 takımmı 6-0 mağlup etmiş ve 
ona göre ça ışmaktadırlar. mıntaka reisi Bay Yusuf Ziya, bu temas arımız an ta ım arı- belediye hakkında ilçebaya kupayı almıştır. 
Oyunu, nasıl başlıyorsa öyle fudbol ajanı Bay Danyal da ceğini tebarüz ettirdiler. mız namına hiç şüphesiz birçok şikayette bulunulmuştur. Gör- Yağmur 
bitiriyorlar .. Yani, nefes kabi- hazır bulunuyorlardı. Karşılıklı Bay Halid Bayrak bu mese- yeni fikirler edinmiş ve tecriibe desin tenviıat işile de esaslı Turgudlu, (Hususi) _ Son 
lıyeti ... Bizim çocuklar ancak olarak teati ettiğimiz sözler lenin isabeti, iyiliği \e fayda- devreleı inden birini geçirmiş surette alakadar olunmnmış, günlerde yağan feyizli yağ-
bir devre oynıyabiliyorlar. Se- arasında, Bay Halid Bayrakla lan üzerinde ısrarla durduğu olduk.. Bundan sonra, ınuvaf- biı kaç lüküs lambası getirile- murlar, rençperi sevindirmiş-
bebini fazla izaha hacet yok- Bay Nasuhi Baydarın, fzmir gibi Bay Nasuhi Baydar da fak olmak için çalışacağımız rek şuray. buraya konmuştur. tır. Mahsuliin bereketli olacağı 
tur tabii.. kulüblcrinin birleşmelerine bunlara ilaveten, fzmirde yap- şüphesizdir. Gcnçlerbirliği ya Bu hale bir nihayet verilmesi tahmin edilmektedir. 

Seyahatimize gelince, An- aid kısımlar, hakikaten çok tığı tedkiklerde de bu zarureti yarın (bugün), yahut ta öbür- ve belediyenin faaliyete geç- Koyun hırsızlığı 
karada Lozanpalasta kaldık isabetli idi. Hcriki idareci, gördüğünü bildirdi. gün ( ynrın ) akşam fzmirde mcsi zaruridir. Şehit Fahrettin karakoluna 
ve ilk maçımızı, Gençlerbir- çocuklarımızın hakikaten ccn- Ankaragücüniin değerli reisi bulunacaktır. Hırsızhk teşebbUsU müracaat eden Cemal oğlu 
liğine karşı verdik. Birinci tilmencc ve fudbolun tekniğini Kaymakam Bay Fikret te, Takımımızda her iki maçta Karantinada Araphasan çeş- Halil, İngiliz bahçesinden 30 
haftayımı 1-0 bitiren takımı- kavrıyarak oynndıklarını, An- sporculara, esaslı çalışma şe- en iyi oynıyanlara gelince, mcsinde Ali oğ lu Aği~ , çivi lira kıymetinde bir koyununun 
mız, ıkinci haftayımda, hakem karada iyi intibalar bıraktık- killeri, sporcu disiplin ve ter- bilhassa kaleci Mahmudla Ad- ile İsa karısı Ayşcnin kapı Mehıned oğlu Zekeriya tarn-
Alaeddinin bazı yanlış karar- !arını, İzmirdeki birleşmelerin biye!'i etrafında kıymetli tav- nan ve Halidi zikredebilirim. kilidini açmak için kurcalar- fından çalındıgını şikayet ey-
ları ile karşılaştı. Haddızntııı- büyük bir memnuniyetle te- siyelerde bulundu ve Doğan- Diğer oyuncularımız, bekledi- ken Ayşen in feryadı üzerine lemesi üzerine suçlu ya1mlan· 
da çok iyi, dürüst ve temiz lfıkki edildiğini, esasen tam sporlularda gördüğü enerjiyi ğimiz oyunlarını çıkarnt!~adılar. kaçmışsa da dün yakalanmıştır. mıştır. 
~~:~~11!111~?392~.nmw..m.~m.;....mm-.-...-..a.mmlıliıii ... iiliE.._mlll._lıiıRs•-=-!mE--a.-....-.. ;ınm:Ci:.llm,'3Fıllfiia~.-z-.z;:ı--... .am:-:.1EtE~ .... ..,... ..... 
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- Tabii! ilk hedefimiz es

rarengiz şatoya kadar varmak
tır. Bunu yapacağız. 

- Evet.. İleri! 
- İleri! 
Bu sırada yağmur yağmaya 

başladı ve bird~nbire şiddet
lendi. Öyle bir hal aldı ki, 
en keskin gözlü bir gardiyan 
onbeş adıııı uzaktaki şeyleri 
ıörıııeğc muktedir ola~azdı. 

Yüzbaşı: 

- Bu da bır kader işi! 
Dedi. 
- Evet.. iyi bir talih. Fa

kat ilk g~çidi bulmak li-

- e a a.. ız on en yu- ver ı . ura a agaç arın ar-
ar 'l d F. ş B rüyeceksiniz, ben de sizi takip kasında birkaç bekçi görü-naK e en: . . enlioğlu 

edeceğim. yorum. 
zıın .. 

- Arayalım. 
Herikisi de Lük Obertenin 

izahatını tekrarladılar; usta 
bir kurt gibi hareket etmek 
lazım olduğunu hatırladılar. 

Biraz aradıktan sonra, mu
vafık bir yere geldiler. 

Blanden, yağmurun mono· 
ton güriiltüsü arasında yüz· 
başı ya: 

- Hangi istikamete yürü-
yeceğiz? 

Diye sordu. 
- Biraz bekleyiniz. 
Yüzbıtı biraz tedkikıttın 

- Eveti Genç kız, yüzbaşmm gös-
l ki genç, yurunmesi çok terdiği tarafa dikkatle baktı. 

güç bir ormanlık sahada, bati Bir gardivan kendilerine doğ· 
bir şekilde ve aynı zamanda ru geliyor, fakat çok yava~ 

hiç gürültü çıkarmadan ilerleme- yürüyordu. 
ğe başladılar. Bir müddet Blanden: 
sonra, daha kolay bir sahaya - Bu adam mustaribdir; 
geçtiler. Maamafih yüzbaşı sanki yürümekte çok büyiik 
Ojiye su dolu bir çukura mü~külat çekiyor! 
düştü. Bereket ki su, beline Dedi. 
kadardı ve Blandenin yardımı Yüzbaşı da bunu f arkctti: 
ile kendisini çabuk kuı tardı - Herif diıııi7.e dli~( Cl k .. 
ve gülerek: Bu da iyi! 

- Hiç durmıyalım .. Yoksa D<'di. 
bir soğukalgınlığı muhak- Nihayet, bu gardiyan 

_kaktır._ • -· ıu· u.L-a.t .. 

ile Ojiyeyi fnrkedemeden gel
di. Bu aralık Blanden ani bir 
şekilde: 

- Ah ... -dedi- bu bizim 
Piycr Malendir! 

Bu sırada da Piyer olduğu 
yere yıkıldı, kaldı. 

f ki Fransız birden Piye re 
doğru koştular. Yüzlnışı: 

- Zavallı bayıldı! 
Dedi. 
Ojiye, portatıf ceza çanta

sından çıkardığı cezalarla 
Piyeri çabuk kendine getirdi. 

Piyer gözlerini açınca ınad
mazel Obertcni gördü, ve: 

- Madmazel.. Siz mi? Bu
rada mısınız? Ooh Ol" ala .. 
~u halde Lükü k1Jı tara bilece
ğiz. Vakın bu İş birar. giiç 
olacak amma .• Herhalde kuı-

Blanden: 
- Piyer, müsterih olunuz, 

fazla söz söylemeyiniz.. Biraz 
daha l:endinize geliniz; o za· 
man daha iyi konuşuruz. 

Dedi. 
Piyere bir iki bisküvili de 

verdiler. Bu suretle delikanlı 
iyiden i) iye kendine geldi. 
Lükün hemşiresi: 

- Piyer, dedi, burada be
nim ismim Diyan Oberten 
değilim. Beni bir müddet için 
Blanden Dübun olarak tanı· 

yacaksınız. Bu mösyö de be· 
nim patronumdur; ben de 
onun daktilosuyum. Patronu· 
mun adı Fcrnnn Ojiycdir. Bu
mın ~ebcbini size izaha lüzum 
görmüyorum. 

- Şimdi anlıyorum.. De
mek ki, biz burada hususi 
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Logaritma Çok kan dökülüyor, şe
·hir tahl·ye edilmeı<tedir 

Bazı Alman vilayetlerinin Lehistana 
hak edilmesi için miting yapıldı 

il. Aşkolsun sana 
konsolos Ef. 

re iki kere mukabil taarruza geç· 
mişlerse de koybetıikleri arazinin 
en ufak bir parçasını bile istirdad 
etmeğe muvaffak olamamışlardır. 
Çünkü Milisler dü~nınuın tııarruz• 

lnnnı C\'Cloo tahmin ederek ilıti· 

yatlı bulunnıu~lurdır. 

nun bildirdiğine göre dünkü 
harekat hükumet kuvvetlerinin 
lehinde cereyan etmiş ve bu 
kuvvetleri baskınlar yaparak 
mühim zayiat verdirmek sqre· 
tile düşmanı izaç etmişlerdir. 

Berlin, 7 (A. A.) - Polon· 
b~nın garb cemiyeti tarafından 
_ırçok resmi teşekkül mümes· 
5ıllerinin de iştirakile Gran· 
denzde tertip edilen ve bazı 
Alnıan vilayetlerinin Polonya· 
)a ilhakını taleb eden bir ka · 
tar suretinin kabulü ile neti· 
Celenen miting Alman matbu· 
atının şiddetle nazarı dikkatini 
Celbetmektedir. 

Volkischer Beobahter gaze· 
tesi diyor ki: 

" Böyle bir tezahüre ve 
bu kadar kepazece bir karar 
suretine karşı resmi Polonya 
llıakamatının nasıl bir vaziyet 
alacaklarını büyük bir dikkatle 
bekliyoruz. Bu gibi bir teza
hürün Almanyada yapıldığını 
farzedelim. Polonya makamah 
resmen protestoda bulunmakta 
ve bunun gayri dostane bir 
hareket ve kendi dahili işlerine 
lllüdahale mahiyetinde telakki 
etmekte asla tereddüd eyle
ll'ıezlerdi." demektedir. 

Deutsche Allgemeine Zei
tun diyor ki: 

" Almanya; Polonyalı mü· 
lehassıslarn ve Polonyadn ya· 
~1Yan Almanlara yapılan bir
çok taşkınlıklara karşı en geniş 
bir müsamaha gösteregelmiştir. 
Bunun Polonyada suiistimale 
Uğradığı intibaı bizde hasıl 
oluyor.,, 

Grandenzde kabul olunan 
karar sureti kepazece bir tah· 
rikt1r ve iki memleket arasın· 
daki münasebetleri zehirliye
Cek mahiyettedir. Bu mmta
kaları Polonyaya istemenin 
~uursuz bir hareket olduğunu 
1sbat için şarki Prusyanın eski 
&arp vilayetlerinde yapılan 
teyiamın neticelerini hatırlat· 

rnıya lüzum yoktur. 
Almanya şu ınutaleadadır 

ki, komşu memleketler biribi
tine hürmet etmelidir. Ve iki 
tarafın da menafiini koruma
lıdır. 

........... El! ... mlKi!l!a ... 

llalkevi köşesi 
Hülleci piyesi 

1 - Halkevi temsil komi· 
lesi tarafından bu gece saat 
20,30 da Hülleci piyesi tem· 
sil edilecektir. Evimiz herkese 
açıktır. 

2 - Bugün saat 16130 da 
kütüphane ve neşriyat komi· 
t si toplantısı vardır. 

3 - Bugün saat 16 da 
köycüler komitesi toplantısı 
Vardır. 

Berliner Tageblat, Polonya 
mutaassıplarının bu son taş· 
kmlıkiarı her türlü hududu 
aştığını kaydedrek diyor ki: 

11 Resmi Polonya maka· 
matı bu cemiyetin faaliyetin· 
den haberdar olmadığını id· 
dia edemez. Çünkü birçok 
defalar nazarı dikkati celbolun· 
muştur. Grandenz tezahüratı 
komşu bir memleketin dahili 
işlerine müdahale yollu küs
tahca bir teşebbüstür. Ve bu 
g bi hareketlere artık bir ni· 
hayet verecek şekilde muka· 
bele görmelidir. ,, 

Çin .. Japan 
münasebatı 

- Başı 1 inci sahifede -
Tok)o, (A.A.) - Domei njan-.ı 

hild iri yor: 
Harbiye azın B. Sugiyanın 

ırinıcliki japonya · Sovyctlcr birliği 
münaselıctleriııJcki zorluk \'~ Çin 
mesele iııiıı dıcııı uıi yeti tıcheLıile 

ı;encrnllcri ve fırka kumaııdonlarım 
toplomı,lır. 

ı 'azır, milletin vazi) eti göz. 

öııünclc tuırııomıısıuın ne kadar 
tecı üfe değer olduğunu kayclet· 
tikten wnrıı dcmi.,ıir iki: 

- jnpon nıüdııfnn planı te libat 
muvnzenesiui muhafaza etmek \ 'C 

japonya \ ' C Mnn~ukoııun teelihntıuı 

kfifi eviyeye yükseltınek ııuretile 

dogıı A&ya ındn lı3rhe mnııi olmak 
Ye bnrışın mulıofazıı~ını tnm:iın et· 
mek için nazik vaziyete Ye lıillıaesa 

, ovyetlcr hirliğiııiıı ıı:ı:ak clo~udnki 
ht!dct lerine knr{ı koyabilmcliclir. 

Nıızır, kum:mdan\ıırı tc aniid 

fikrinin muhııfa ınıı ılıı\ct etmiş 

\ c ıcn ik edilen onlunun artık ı · 
lahotçılnrııı tesiı inden kurtolarnk 
""ki prc tijiııi tekrar hııldu~unu 

hildirmİ§tİr. 

Filistinde 
SUkOnet avdet ediyor 
Kudüs, 7 (A.A.) - Galile· 

de yerleşen Yahudi çiftçiler 
hükumetten emniyet tertibatı 
almasını istemişlerdir. Filisti· 
nin diğer mıntakalarında vazi· 
yet iyileşmiş ise de sükunet 
tamamile avdet etmemiştir. 

Yahudi matbuatı son günler 
zarfındaki haydutluk vak'ala· 
rını saymakta ve hükumetin 
kat'i şekilde müdahale etme
sini ısrarla istemektedir. 

KültUr müsteşarı 
Aydındaki okullarda tetkik· 

ler yapan Kültiir Bakanlığı 
müsteşarı Bay Rıdvan Nafiz 
Edgüer şehrimize gelmiŞtir. 

Hapisanenin tamiri 
f zmir hapisanesinin tamirine 

başlanmıştır. Liizumlu yerlerde 
(250} liralık tamirat yapıla· 
caktır. 

r-----.-.--~--..,.._..-..... ·-----------) 
Fırtına li il 

Büyük Korsan Romanı ··-·-·- .. J 

-113- Yazan: rM. Ayhan, Faik Şemseddin 

Zeliha, hiç ses çıkarmadan 
muharebeyi seyrediyordu. Ku
lakları, top sesine çarçabuk 
alışmıştı. Pandeli, o kadar 
ltıeşguldu ki, Zelihanın, biraz 
0tcde durduğunu göremedi. 

ı Bir. aralık doğruldu ve alnının 
,terıni sildi. Dişlerinin arasın· 
dan bir küfür savurarak: 

1
• ~ Kaçırdık ·dedi- dönme
ıyız, Yunan sularına girdik .. 
.. Ve başını çevirince Zelihayı 

iordü: 
- A -diyerek yaklaştı - hiç· 

le iyi yapmadınız Sultanım .. 

Üşümekten sarfınazar, maazal
lah, gemiye bir gülle düşerse .. 

- Yok, yok!.. Merak etme. 
Size bir şey olursa ben de 
hisseme razıyım .. Her yaşıyan, 
ölümü peşin peşin kabul et
melidir .. 

- Çok doğru söylüyorsu· 
nuz hanım!. 

Pnndeli, başını ıırkadaşlarma 
çevirdi, bazı emirler verdi. Ve 
sonra, geminin kıç tarafında 
bir köşeyi gösterdi: 

- Sultanım, istersen şurada 
biraz oturalım .. Çay söyledim 

Zonguldakta "aklı evvel, 
kırk bir kere maşaallah,, dedi· 
ğimiz cinsten, halis muhlis, 
eski kapitülasyon mirası bir 
Fransız konsoloscuğu varmış. 
Karabükte, bizim yeni demir 
ve çelik fabrikasının temeli 
atılırken, bu zat, evvela Baş· 
vekilimize, sonra Hariciycci
mize, daha sonra lngilterenin 
Ankara sefirine ne demiş bi· 
lir misiniz? 

- Burada fabrika yapıldığı 
iyi olmadı. Avlanacak yer kal· 
madı. Eskiden ne güzel avla
nırdık? 

Dün bu haberi Anndo!u sÜ· 
tunlarında okuyorlardı .. Bizim 
Türkün aklı selimi çok yüksek, 
ve çok yüksek buluşları, tas
virleri yamandır vesselam .. 
Okunan habere kulak misafiri 
olrın bir ihtiyar, belki de hiç 
tahsil görme.niş bir Türk; bir 
kahkaha savurdu: 

-Aaaaaaferin kabak çiçeği, 
akimin çok yaşa! 

Dedi. Bu nükteye bayıldım 
doğrusu .. 

Bir konsolos olduğunu ~öy
liyen veya rivayeti kendinden 
menkul olan bu zatın sözleri; 
bilmem Dr. Mazhar Osman 
tarafından nasıl karşılandı?. 

Evet, Karabükte belki, es
kiden güzel nv yapılırdı. Fa
kat biz bundan soma Kara-

Hükurul't kıı'alnrı joraıuo ceb· 
hesinin cenub kı mmda Bruneıe 
Ciempozuelo hattına mu\·azi olarak 
şiddetli bir taarruza geçerek ıı ileri 
istiuad baılnrıun kadar gerilemeğe 

mecbur etmi~lerdir. 
Audııjnr eehhe inde oumhuri· 

yetçiler Pozoblancoauıı cenubunda 
Vilharta yolunun u•tünde parlak 
hir tıuırruzn geçerek l l top, 1 tank 
ve 100 kadar esir nlmışlnrdır. 

Madricl, 6 (A.A.) - Öğle 
vakti tebliğ edilmiştir: 

Dün Le Corogne yolu böl· 
){esinde asiler son ileri hare· 
ketlerinde cumhuriyetçiler ta· 
rafından kazanılan araziyi tek
rar ele geçirmek için şiddetli 
bir hareket g1;mişlerdir. Mü· 
teaddid hücum dalgası büyül 
zayiatla tardedilmiştir. Düşman 
karışık bir halde geri çekil· 
meğe mecbur olmuş ve cum· 
huriyetçilerin iki kilometre da· 
ha ilerlemesine imkan ver
miştir. 

Carabanchel bölgesinde cum· 
huriyetçiler 200 ev işgal et
mişlerdir. 

Bilbao, 7 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Asilerin Sargentes mıntaka· 
sındaki taarruzları tardedil
miştir. Avilla mıntakasınqa 
Dima tepelerinde asiler tara· 
fından yapılmış olan bir taar
ruz dnpüskürtiilmüştür. Biskay:ı 

bükte, demir avlıyacağız, çelik 
avlıyacağız. Tüfek yerine kaz. cephesinde asilerin Urguiala 

ve Barazar tepelerine karşı 
ma, saçına yerine alınteri .. tevcih etmiş oldukları taarruz
Bizde eski çamlar çoktan bar· lar da akamete uğramıştır. 
dak olduğu için, bu zihniyet- Rabat, 7 (A A.) _ Radyo 
teki bir zatın zevkini, artık Verdad tebliğ ediyor: 
Türkiyerıin hiçbir yeri paklı- Frankistlerin Biskaya cephe-
yamaz .. Maamafih dostluğuna sindeki ileri hareketleri devam 
cidden hayran olduğumuz (1) 
bir milletin konsolosu olduğu ediyor. 3 kilometre derinliğin· 

de bir takım mevziler işgal 
için, bedava reçete dağıtır 

Hükıimetçiler tayyare mey
danında Alman müfettişlerini 
esir etmişlerdır. 6u müfettişler 
asilerin radyoda verdikleri yan· 
lış haberlere inanarak Urguio· 
layı Franko kuvvetlerinin işgali 
altında zannedib oraya gitmiş· 
lcr ve yakalanmışlardır. 

Cervera ve bazı asi kruva· 
zörleri Asturie sahillerini bom· 
bardıman etmi~lerdir. Hasarat 
ehemmiyetsizdir. 

Milisler Oviedo civarında 
asilerin pek şiddetli bir hücu
munu geri püskürtmüşlerdir. 

Asiler bu taarruzlarile Santo 
Domeingo ile eski mezarlık 
arasından cepheyi yarmak is
temişlerdir. Neticede asi kuv· 
vetleri hareket mevzilerine ka· 
dar ricat etmeğe mecbur ol· 
muşlardır. 

Londra, 7 ( A.A. ) - Miss 
Megan Lloyd Gcorge Gaile 
memleketinde toplanan bir İa· 
ne ile cumhuriyetçiler için alı
nan son sistem bir hasta kam· 
yonu Üzerine Gaile ve ingiliz 
lisanları ile şu cümleyi havi 
bir plaka çivilemiştir: 

"Gallelilerin ispanya halkına 
hediyesi. n 

Ziraat bankası 
memurları 

Başı 1 nci sahifede 
• • lıır ınemurlnn Jı:.kkmılakı mevzu· 

ata u}guıı olımık tekrar telkik 
etıinlme~ini tebarüz ettirdi. 

Bıı mc t:')e ü:r:criııe biçok lın· 

aiplc•r 'c ıktı nıl \ekili Hay Celal 
Ha) ar ö;ı: alıarak zirıını hnnkn ının 
clu: nıruİ)<'lİndcıı \ c lıugüııkü sn~· 

lam durumuuılan SÜ' culc balı •ct · 

tikten c:onra Ba, bııkcn İııönüııün 
teklifleri grupça iuifoklıı tıı~vip 

edildi. ., 
ettik. Basklar Eıbarı tahliyeye 

gibi, kendisine bazı fikirler 
verebiliriz: başlamışlardır. Alman terbiye 

Frankistlerin harb gemileri .,._,azırı Atı·na Ja 
Mesel:' Suriyeye gitsin! snhildeki müdafaa inşaatını 1 Yı Uı 
Suriyede bazı yerlerde meb· bombardıman etmiş ve harb Atina, 6 (A.A.) - Alman 

zul miktarda kaz ve ördek malzemesi vüruduna mani ol· terbiye Nazırı B. Ruest bu 
varmış. Bulamazsa, deve avına muştur. sabah Milvankec motörü ile 
çıkar.. Hedef ınedef aramağa Cenub ceph~sindeki taarruz buraya gelmiştir. Nazırın ika· 
lüzum yok.. Suriyeli parayı devam etmektedir. F rankist mcti on gün kadar sürecektir. 
eline verince, devesinin çilbi· kıtaatı Onbenjto yakininde bu· B. Ruest öğleden eve! hü· 
rinden tutar, konsolos (Ef.) de lunınaktadır. kumct azasını ziyaret edecek 
gerine gerine basar kurşunu.... Bilbao, 7 (A.A.) _ Bask ve öğleden sonra Martona gi-
Ve bu güzel av, dör:t nazik hükumetinin matbuat bürosu· deccktir. 
ayağını göğe kaldırınca, birkaç _,, Suriye heyeti 
Suriyeli daha bulur, taşıtır.. bu arslanl:ırı ıwlamnğa kalkı· 
Para ile hamallık, hatta para şanın, alnını karışlayorlar. Adanadan geçti .. 
ile herşeyi satış, Suriyede um- Fena mı tavsiyem Allah aş- Adana, 7 (A.A) - Suriye 
duğundan çok fazladır. kına? heyeti şehrimizden geçti. Ken-

Amma, sakın Hataya doğru Daha ne söyliyeyim? .. isterse dilerindcn mülnkat talap eden 
yaklaşmasın.. Çünkü burada Nise gitsin de balık avlasın. Adana gazetecilerine mazur 
deve değil, arslan vardır ve Bu da olabilir. Çimdik görülmelerini bildirdiler. 

•Pi""* '*'h!P'3AP ES ' 

karıştıralım, bilirim ki, dininiz dilli adası gibi bir avuç top- Fırtına Aliyi sadece bir inti-
böylc içkiyi meneder. Fakat rak kafi gelmez. Ona ucsuz, kam maksadile takib ettiğini 
denizden çıktın, heyecan ge- bucaksız engin deniz lazım. düşünüyordu. Fakat Zeliha bu 
çirdin, lazımdır.. Ay<la bir harb vermeli ki, suali öyle bir şekil ve manada 

- Peki Pandeli... içindeki ateşi söndürebilsin. sormuştu ki, kendisi de şaşır-
Biraz sonra, Zeliha, Pande· Zeliha, tatlı ve baş döndü· mıştı .. Aklı, suya erer gibi 

liye uzun uzun nasıl kaçırıldı· rücü bir gururla gözlerini ka- olu. Amma, bu düşünceyi çar· 
ğını anlattı. Pandeli de, Fır· padı, Fırtına Aliyi görür gibi ç..abuk kafasından uzaklaştırdı 
tına Alinin dört gün eve! oldu .. Sonra birdenbire: Hayır, buna imkan olamazdı. 
Rodos açıklarında bir Venedik - Pandeli ·dedi· benim na- Mariyanm onu sevebilmesi için, 
gemisini nasıl batırdığını, nasıl zarı dikkatimi celbeden bir bizzat, hiç olmazsa bir müd-
çarpışlığını anlattı. Zeliha: şey var!.. det onu görmesi lazımdı. Hal· 

- Ah ·dedi· mütemadiyen - Söyle Sultanım, belki buki Ali ile Mariyanın, Kar· 
kendisini tehlikeye atıyor. için· ben de bir fikir söyliycbilirim. şıdan karşıya ancak bir defa 
de hiç durmadan boğuşmak, - M.niya, Ali ile neden karşılaştıklarını çok iyi bili· 
barut kokusu, deniz ve kanin bu kadar fazla meşgul oluyor? yordu. 

Pandeli böyle bir suali ken· - Ne dersin Pandeli?. 
yaşamak ihtirası yanıp tutu· 
şuyor.. di kendisine hiç sormamıştı. Şaşı korsan kendisini topladı : 

Pandeli güldü: ilk defa olarak, kafasının için- - Hiç şüph~iz; babasının 
- Mazur görün.. Arslan· de böyc bir şey canlanmıştı. intıkamını almak için .. 

lar yuvalarına, ancak yorul· - Neden mi? Korsanlar çayları getirmiş· 
dukları vakit dönerler. Fırtına Oedi, durdu, ccvab veremedi. lerdi .. Gemi artık olduğu yer· 

b·r kahramana
1 

Mı· O, şimdiye kadar Mariyanın, de manevra yaparak geriye 

Bir TOrk alimi taPafJndarı 
ortaya konmuştur 

AnklJra, 7 (A.,ı\.) - Tür~ 
Dil Kurumu gellel sekr~terli! 
ğinden: 

Logaritma sözünün istpri~ 
orijinini lstanbld Üniversitesi 
Türk tefekkürü tarihi Doçenti 

B. Hilmi•Ziya Ülken bLJlmuştur, 
Logaritma denilen hususi 

hesap usulü ilk olarak Har~ 
zemli Musa oğlu Mehmed 
adında bir Türk alimi tarafın. 
dan dokuzuncu asırda ortay~ 
konmuştur. 

Mehmed o sırada Matema· 
tigin mucidlerinden sayılan üç 
kardeşten biridir. Megm•Jn za
manında nısfınnehar kavsini 
Sincar ve Kufe sahralarında 
ölçen bunlardır. Mehme<l m<"m· 
leketine nisbetle elharezmi ya· 
hud Arapçada kullamldığı gi· 
bi elharezıni denmekle ma
ruftur. 

Türkçe oldu Arap lehçesile 
el ve Latincede ve Latinceden 
türeme dillerde al, el, il ola· 
rak goruyoruz. Bu yüksek 
Türk alimin eseri ancak 12 ci 
asırda garpta Latinceye tercü
me edilmiştir. Bu tercümenin 
tek nüshası Kembriçtedir. O 
asırlarda esere türlü isimler 
verilmiştir. Algorismus, Alcho· 
arisınus, Alkauresmus, Algo
ritmus ve Algorithme, Loga
ritme Bu son kelimelerde gö· 
rülen Th bilindiği gibi T de
ğil Z veya S dir. Larousse 
Du Vingticme Sicele dahi Lo
garithme kelimesini dokuzuncu 
asır başlangıcında yaşamış olan 
Matematisiyen Musa oğlu Meh· 
med Alkharezmiden gelmiş 

bir kelime olarak göstermek· 
tedir. 

Bay Deçentin bir dilf'~ini 
daha bildirmeliyiz. 

Logaritma cr-dvellerinin oa· 
şına Harzemli koymak. 

Türk Dili Kurumu bunda 
büyük isabet görür ve Doçen· 
tin fikrine tamamen iştirak 

eder. 
Bu islorik bilgi karşısında 

artık Logaritmanın icadını ls
koçyalı Baron Jeaıı Nepere 
medyun olmadığımızı söyliye· 
biliriz. Bu yüksek İngiliz Ma
tematisiyeni Olharezmiden yüz 
sene sonra dünyaya gelmiştir. 

T. D. Kurumu genel sek
reter adına H. R. Tankut 

- ------------
General T avshend ve 
refikası Ankaraya 

gittiler 
lstanul, 7 (Hususi)- Umumi 

harbte Irakta esir edilen İn
giliz gencralı Tavshend ve 
refikası bugün buraya gelmiş 
ve Ankaraya hareket etmiştir. 

dönüyordu. Ufuk yavaş yavaş 
parçalanıyor ve yıldızlar, gök· 
!erin içine doğru çekiliyordu. 
Ayın sarılığı da dakikalar geç· 
tikç.e gümüşü bir renk alıyordu. 

Zeliha doğruldu, ufuklara 
baktı: 

Artık Mariyanın gemisi de 
gözükmüyordu. Tekrar olurdu 
ve çayını içrniye başladı .. 

• 
Ertesi gün öğle vakti ıdi. 

Yunan sularında iki gemi, kar
şılıklı top atrşi ile biribirine 
yaklaşıyordu. Birisinin grandi 
direğinde Türk bayrRğı dalga
lanıyor ve güvert\"'sinde, göz
leri, dudakları zevk ve heye
canla gülen bir korsan duru· 
yordu: 

Fırtına Alı!.. 
Diğer geminin köpıü üstün· 

de de, dilber bir Yunan "ızı 
göziiküyordu: - Sonu Var-
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Bay Benes, Belgraddan 

~-...----~-=-..... a_pr ..... a_k_Ia_:r_ Praga avdet etti 
Kadın taşlarla öldü, 

Avram kılıçla! 
-----------

Devrin padişahı da Fazlı paşanın 
sarayından hadiseyi seyrediyordu 

Aksaray semtlerinde esesen Halk artık iyice toplan-
bu işten asabileşen öyle genç· mıştı, iğne atac:ık yer yoktu. 
ler vardı ki, yalan yere yemin Civaı <laki bütün binaların pen-
ve şehadete de hazırdılar. cereleri, ağaçların üstü tıklım 
Böyle bir şeyin şüyuunu bile, tıklım dolu idi ... 
vukuundnn beter telakki edi- Ansızın herkes sustu, bir 
yorlardı. alkış yükseldi: 

Yarım saat sonra, bunlar· Padişah geliyordu... Fazlı 
dan üç kişi Beyazi zadenin paşa sarayının kapıları ardına 

karşıs nda idiler ve şehadette kadar açılmış ve yolun orta-
bulunuyorlardı . . sına kadar halılar serilmişti. 

Halbuki aynı saatte, Balat- Padişah etrafına bakmadan 
taki bir Musevi evinin kapısı alelacele saraya girdi, biraz 
açılmış ve içeriye giren bir sonra da sarayın balkonunda 
erkek avluda yakaladığı karı- gözüktü ... Yine bir alkış tufanı 
sına hiddetli hiddetli homur- yükseldi... Tam o sırada ka-
danmağa başladı: !abalık arasından sert bir ses 

- Göreceksin, Avram ası- duyuldu: 
lacak .. Onunla aşna fişna ya· - Geril.... Geri... Herkes 
parsın hal.. Utanmaz oğlu geri çekilsin!.. 
utanmaz. Hem sana göz koy· Mahkumlar, büyük bir Ye· 
muş, hem de benden alaca- niçeri müfrezesinin ortasında 
ğını istiyor. Neyim varsa satıp getiriliyordu... Kadın, çarşa-

savmak ıçın yemedik halt fının içinde iki büklüm olmuştu. 
bırakmadı. Yahudi sapsarı, perişan, yarı 
Kadın hiç ses çıkarmıyordu. ölü bir hal almıştı... Kadım, 

Bu adam, Beyazi zade Ah· iki kişi kolundan tutuyordu .. 
• med efendinin karşısına gi- Halk birdenbire bağırmağa 

dip te yalan yere şehadette başladı: 
bulunan Naumdu.. - Gebersinler! .. Namussuz· 

- işte dedi yaptığını öyle larl.... Owspuyu öldürün!.. .. 
çekecek ki... Yuhaaaa, yuhaaaaaf.. ... 

- Başı 1 nci sahlf ede -
crkanile yaptığı temaslar hak
kında bugün gazetelere aşağı· 
daki resmi tebliğ verilmiştir: 

Resmt teblia 
Çekoslouakya cumhurreisi 

doktor Bay Edvar Benesin, 
Belgradda bulundukları esna
da Bay Benes, Çekoslo· 
vakya Hariciye Nazırı Bay 
Kamil Krofta, Yugoslavya 
saltanat naibi Son Altes prens 
Pol ve Yugoslavya Baş ve 
Dış Bakanı Bay Stoyadinoviç 
arasında müzakereler yapıl
mıştır. Bu münasebetle iki 
memleket mcnafiini alakadar 
eden meselelerle beynelmilel 
siyasi vaziyet konuşulmuş, ge· 
çenlerde akdedilen küçük an· 
tant Hariciye Nazırlara kon
seyindeki mukarrerat tasdik 
edilmiş, Çeko~İ~vakya devlet 
reisinin bu ziyareti ile Çekos· 
lovakya ile Yugoslavya ara· 
sandaki dostane münasebatın 
mükemmel olduğu iki tarafça 
kabul edilmiştir. Yakınaa Yu· 
goslavya saltanat naibi Son 
Altes prens Pol Pragı ziyaret 
edecektir. Bu ziyaret, Yugos
lavya ve Çekoslovakya millet· 
leri arasındaki dostluğu bir 
kere daha teyid ve takviye 
edecektir. 

prens Pol, prenses Olga, sal· 
tanat niyabeti üyeleri, başba
kan Bay Stoyadinoviç, nazır· 
lar, Bay Krofta, Yugoslavya 
ayan ve mebusan meclisleri 
reisleri hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetten sonra Bay Benes, 
davetlilerle muhtelıf meseleler 
hakkında uzun müddet görüş
müştür. 

Belgrad, 7 (Radyo) - Çe
koslovakya cumhurreisi Bay 
Benes, bugün öğleden evel 
Yugoslavya sokol teşkilatı 
umumi merkez heyeti azalarını 
kabul etmiştir. Sokol teşkilatı 
birinci reis vekili Bny Benesi 
şu nutukla selamlamıştır: 

- Hayatını cihan barışı uğ

runa ft-da eden Yugoslavya 
kralı Aleksandrın ınezarındaıı 
alınmış toprakla dolu olan şu 
gümüş kutuyu kabul etmenizi 
rica ederim. Bu toprak, kral 
Aleksarıdrla Çekoslovakya eski 
cumhurıeisi Bay Mazariğin ida
resinde biz Yugoslavlarla siz 
Çekoslovakların memleket uğ· 

Çünkü ASPİRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlrklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduounu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen Ej3J mar· 
kasına dikkat ediniz. 

runda çektiği zahmetlerin bir Satış kooperatif /eri 
rıişanesidir. • B. Celal Bayarla 

lngiHere ticaret nazırı 
aras1nda çekilen 

telgraflar 

Bu iki memleket kanla yuğ- teşki lalı 
rulınuş, Sokol mensubları ta· ... Başı 1 inci sahifede 
rafından şimdiki iyi vaziyete ratifleri birli~i) va ıta ile ihrııcntn 
getirilmiştir. Biitün Yugoslav hn~lanaı·aktır. Tubıııirı edildiğine 

memleket ve milletinin ruhun- görr, 1111 sene satı~ kooperatiflerine 
dahil ol:ıcak orınklnrın istihsal ede· 

dan kopan sevgilerle sizi se-
lamlar ve Çekoslovak milletine 
Yugoslav milletinin selamları
nın tebliğini rica ederim. 

Bay Benes, şu nutukla mu· 
kabelede bulunmu~tur: 

ceklcri ii:r.üm ve iıwirlerin miktarı, 
rckolıenin ) ii:r.de 30.40 mı hub

caktır. Satı~ kooperatifleri te~kiln· 

tını lzrııir ıizüııı kurumu ınüıliirlü· 
ğü idare edecektir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Kar•• 
bükte demir ve çelik fabrik':' 
larınm temelatma merasioıJ 
münasebetile lktısad Vekili B· 
Celal Bayarla lngiliz Ticaret 
Nazırı Bay Valter Runcinılll 
arasında aşağıdaki telgraflat 
teati olunmuştur: 

Kadının gözleri yaşardı: • Kndın artık yürüyemiyor ve 
- Günah Naum, günahl. Yeniçeriler tarafından sürük-

Belgrad, 7 (Radyo) - Çe
koslovakyanın Belgrad elçisi, 
dün akşam Çekoslovakya rei· 
sicumhurıı şerefine mükellef 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
Yugoslavya saltanat naibi 
.. 1 ....................... 1 - Selamlarınıza ve Hop· 

!;'imdi Romııoynda lıulunan \'e 
bıı senı: Uoınnııy&.<lan memleketi· 

mi:t.c iıllıal eılilcrck kutuluk kere · 
Bay Valter Runciman 
Ticaret Nazırı Londr• 
Karabük demir ve çelik Nnum dayanamadı, karısı- leAiyordu. Çukurun dibine ka-

nın suratına bir tokat attı: dar getirildi ve çarşafı sırtın· 
- Aşıkının ölümüne yüre· dan alındı. ince bir ses du-

ğin dayanmıyor galiba!. Seni yuldu: 
kaltak senif. Bu dedikoduyu - Allahaşkına yapmayın!... 
çıkarıp ta işi yürütünciye ka- Ben masumum .... 
dar canım çıktı.. Bir Yeniçeri, kadına bir 

Filhakika, bu şahitsiz, isbat- tekme vurdu: 
sız zina vak'ası, sırf bir kıs· - Sus fahişe, sus!... 
kançlık ve alacak, verecek Kltdın yuvarlandı ve çuku-
meselesinden çıkarılmış, doğ· ra düştü. Y nhudiyi kenara 
rudan doğruya Naumun esen çekmişlerdi .. Yeniçeriler kadı· 
olan birşeydi.. nı doğrulttula~. Üç kürekli 

* • * Yeniçeri, çukurda doğrultu-
Nihayet fetva çıkmıştı: lan kadının etrafını toprakla 
Fatma da, uydurma aşıkı da do1durmağa başladılar. Kadm 

recmedilecekti... artık sadece derin derin inli· 
Cezanın tatbik edileceğin- yordu. Beş dakika sonra, ar· 

den evel, gece vakti, iki kişi, tık koltuk altlarına kadar ye· 
Sultanahmed camiinin karşı· re gömülıniiş bulunuyordu .. 
sandaki, burmalı taşın yanıba- Padişah, balkondan baktı: 
şında iki çukur kazıyorlardı.. - Cezasıdır, çeksin! 

Fetva, bütün istanbula ya· Diye mırıldandı. Bu ameli-
yılmıştı.. Böyle bir cezanın ye biter bitmez, Yeniçeriler 
tatbik şekli görülmediği için, biraz geri çekildiler.. Halk 
herkes ertesi sabah erkenden kalabalığının ön safında bu-
Sultanahmed meydanlığında lunan ve ellerinde taşlar tu-
toplanmağa hazırlanıyordu. tan birçok insanlar ve çoluk 

Padişah da, bu hadise ile çocuk: 

him bir mesele idi. Yeniçeri 
ağası koşup geldi ve meseleyi 
anlayınca derhal, cami içinde 
durmakta olan Beyazi zadeye 
koşup anlattı. Beyazi zade: 

- Getirin hemen -dedi- şe
refi islamla müşerref olsun! 

Avramda hoşafın yağı ke
silmişti. Naumu, çukura göm
müyor, cami içine doğru gö
türüyorlardı. Eyvah, tehlike, 
sağ kalıyor demekti. Naum da, 
camiye doğru götürüldüğünü 
görünce dirilmişti. Demek ki 
kurtulmuştu. ihtida merasimini 
bizzat Beyazi zade yaptı. Na
um tekbir getirdi, töbe istiğ

far etti, kelimei şehadet te ge· 
tirdi ve "Mehmed,, adını aldı. 
Halk, hala bekliyordu, padi
şah ta rnerak içindeydi. Bu 
merasim bitince Beyazi zade: 

- Tamam -dedi· hiç olmaz
sa mezara islam olarak gitsin 
ki, belki darı uhrada kendisine 
Hazreti peygamber şefaat 
eder. 

Avram feryad elti: 
- Aman Allahaşkına!.. 

yakın ·'an alakadar olmuştu. - Lanet olsun, geber! Beyaıi zade boynunu büktü: 
Ecdadının devrinde böyle bir Diye bağrışarak, kadına doğ· - Fetvanın hükmü değiş-
fetva çıkmamış, böyle bir ce- ru atildılar. Her savrulan taş, mez. İslam da olsan, yidiğin 
za verilmemişti. kadının başında, yüzünde, göğ- . nanenin cezası budur. Fakat, 

Recmi bizzat görmek arzu· sünde birer yara, birer gedik şu var ki recim yerine kılıçla .. 
sunda bulunmuş: açıyordu. Birkaç dakika için· Beyazi zade sozunu bitir-

- Fazlı paşaya söyleyin de kadın. artık insanlıktan meden, Yeniçeriler, Avramı 
kim, yarın alessahah, zatı şa· çıkmış, kanlar içinde bir kü- kollarından t\ltup havalandır· 
hanem, saraylarına gelip on- tük haline gelmiş, can verip dalar ve meydana götürdüler. 
lara huzurumla saadet ve gitmişti.. Tam çukurun başına getirmiş· 
meymenet vereceğim.. Şimdi sıra, Avrama gelmişti. !erdi ki, bir cellad gözüktü. 

Naum, rakibine vurduğu dar- iki Yeniçeri, onu da kolların- Elinde geniş, korkunç bir pa· 
beyi okadar beğenmişti ki, sa- dan tutup çukura doğru sü· la vardı. Bir darbe kafi gel· 
baha kadar uyumadı. Ertesi rüklemeğe başladılar. Naum, di. Avramın başı kopmuş, 
sabah, İstanbul, çok vakitsiz kalabalığın içinde idi. f blisanc çukura düşmüştü ... 
uyanmış ve büyük insan kala- hir tebessümle gülüyordu. Avram, bunu görür görmez, 
balıkları, şehrin muhtelif ma- Kendi dindaşının ve bir ka- seyircilerin arasından kayboldu 
hallerinden, Sultc.nahmed mey- dıncağızın başına getirdiği fe· ve Balata koştu.. Evine girer 
danına doğru akmağa başla- laketten hiç muztarip değildi.. girmez, karısına bakırdı: 
mıştı. Naum, birdenbire baA-ırdı: -Canı cehenneme!. Hovar-

- Facirc, kocalı olduğu - Ben Müslüman olaca- dadan da kurtulduk, faizciden· 
halde başkalarile zina eder ğıml.. Beni affedin! de ... Amma, başkası da ge· 
ha?.. Yeniçeriler birdenbire dur· f bcrmiş, il(' yapalım?. 

Diye bai!!§ıvorlır<lı. .du.lar Mii..~im.a.o nlm•Jc..~.._ 
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lenaç mezarından getirip ver
diğiniz hediyeye teşekkiir ve 
onu ehemmiyetle muhafaza 
edeceğime sizi temin ederim. 
Miiteveffa Kral Aleksandrla 
fasılasız tam on sekiz sene 
teşriki mesai etmiştim. Bu 
müddet esnasında zerre kadar 
ihtilafa düşmedik. iki kardeş 
memleket arasındaki bu sami· 
mi teşriki mesaiye Sokollar 
devam edeceklerdir. 

Belgrad, 7 (Radyo) - Çe· 
koslovakya cumhur başkanı 
Bay Benes, Belgraddaki fa
kirlere dağıtılmak iizere 50 
bin dinar vermiştir. Yugos
lavya nazırlarını kabul ederek 
kendilerine nişanlar vermiş, 
öğleden sonra halkın samimi 
tczahiiratı arasında Praga ha
reket etmiştir. 

Prag, 7 (Radyo) - Çekos
lovak gazeteleri, cumurrcısı 
Bay Benese gösterilen hüsnü 
k3bulden dolayı memnuniyet 
beyan ve bu ziyarette kardeş 
millet reisine yapılması lazım 
gelen bütün kabul ve merasi· 
min yapıldığını kaydediyorlar. 

Suriyeden hududu-
muza giren çete 

- Başı 1 nci sahifede -
Mazhar Müfid, Manisa Saylavı 
Bay Refik ince, Bay Ziya Gev
her, Bay Halil Menteşe, Bay 
f lyas Sami ve daha birçok 
saylavlar söz almışlar, Fran
sayı ve Suriyelileri şiddetle 
tenkit ettikten sonra çetelerin, 
Fransızlar ve Suriyeliler tara
fından silahlandırıldığını söy· 
lemi~ler ve bu hal devam 
ederse, mukabelemizin çok 
~iddetli olacağını hatırlatarak 
bu gibi hadiseleri tertip eden
leri, aklı selimle hareket et· 
mcğe davet eylemişlerdır. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Su
riye Fransız fekalade komiseri 
Kont Demartd, Suriytde baş 

lı•leı· ııu· ···lesi iı:iıı alıikn<larlarlıı IC· 

ıııa:l.ırıl.ı Luluıı.ııı in.iim kurumu 

ıııuclürü Ha} l~nıail II:ıkkı \ eral 

hu U)lll l:! iııılt• fzınire gelecek 

H' tlerlınl alı~ ko•ıpcrntir leri teş· 

kiliııı ıııc ı•le~ilc lllf'~gııl olma~a 

haşlı)al'aktır. ı\l.ikndorlı:ırııı öyle
diklcriııe ~göre, üzilm atış koope· 
ratifleri tcşl.;iliitı ewlce işuu edil· 

llİ~i gibi yolııız \lnııi J rn Kemal· 
pa~a<ln olmıyucak, hu iki ii:r.lioı 

ınıntukn ındun lı.ı,ku Al;ışclıir, Sa· 

lilıli, Tıırguıllıı halla Cıııııao\a~ı w 

Hıl<'nıla ıln lt>~kiliit yııpıla<'aktır. 

Aydın mıııtnku ındaki nlıı koope· 

rutif, yeıı i t e k ilılıa bıığlaoıtl'uktır. 

fkıı ad Vt.:ktilcti , )eni koopcr.ı· 
ıifler teşkiliiıın ı fc\kalCıde ehem· 

mi) et aıfeııııektl'dir. '\eni koopcra· 

ıifJeriu lıii) iik işler göreı ı•~i tah· 

ınin cılili,or. , ...................... 
hmir icra memurluğundan: 

İzmirde Karataş Teşvikiye 
sokağında 8 No. da iken ha· 
len nerede olduğu bileneme· 
yen Leon Sarano tarafına 

Emlak ve eytam bankası 
İzmir şubesine T. L. 2385 
lira 45 kuruş borcunuzdan do
layı namınıza çıkarılan ödeme 
emri ikaınetgahınızı terkeyle· 
meniz hasebilc bila tebliğ 
iade edilmiş zabıtaca da ara· 
nılmanıza rağmen bulunduğu· 
nuz yer öğrenilememiş oldu· 
ğundan ilanen tebliğat ifasına 
karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren yedi 
gün içinde mezkur borcu öde· 
meniz veya diyeceğinizi ayni 
müddette şifahen veya yazı 
ile memuriyctimize (Dosya No. 
3717115) e bildirmezseniz re
hinin paraya çevrilmesi yolu 
ile icraya devam edileceği 
ilanen ihbar ve tebliğ olunur. 

H. iş. No. 970 

bugün tayyare ile Paristen Şa
ma döndü. 

Lazkıye ahalisi; islcdıkleri 
kabul edilmezse dürzü isyanına 
iştirak edeceğini bildirmiş ve 
bunun için bir ültimatom ver· 

fabrikalarının temelatma me
rasimi münasebetile bu işteki 
kıymetli alakanızı anar ve d~ 
rin saygılarımı sunarım. 

lktısad Vekili 
Celal Bayar 

Ekselans Cdal Bayar 
lktısad Vel ili Türkiye 
Knrabiik dem:r ve çelik 

faprikalarının temel atılırıal' 
münasebetile liitfettiğiniz telf' 
raftan dolayı pek ziyade ıııü· 
teşekkirim. Bu teşebbüsün iP• 
kişaf ının iki memleket arasın· 

daki dostluğu ve teşriki me
saiyi ayrıca takviye edecej-irı• 
den de eminim. 

Ticaret nazırı 
Runciman 

ihtilalciler 
Memleketimize mal getirtfl 

bir vapuru çevirdiler 
lstanbul, 7 (Hususi)-Melll" 

mleketimize mal getiren bir 
yük vapuru, ispanya ihtilalci" 
leri tarafından yolda çevril· 
miştir. 

Her tarafta feyi~li 
yağmurlar yağıyor 

Adana, 7 (A.A.) - Bugün 
bölgede fasılalı yağmurlat 
yağdı. Çiftçi vaziyetten çok 
memnundur. 

Konya, 7 ( A.A. ) - Vili· 
yetin her tarafında çok faydalı 
yağmurlar yağıyor. Bazı yerlere 
kar yağdı. . 

lnebolu, 7 (A.A.) - Oç 
gün süren kalın sisten sonr• 
dün akşamdanberi fasılasız sır 
rette faydalı yağmurlar yat 
mıya başlamıştır. Zürra ve çift" 
çiler sevinç içindedir. 
' Zile, 7 (A.A.) - Bir ay· 
danberi devam etmekte ol•" 
kuraklık dündenberi yai•11 

bereketli yağmurlardan sonr• 
zail olmuı ve çiftçinin bü~ 
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tn.Iak ve Eytam Bankasından: 
C, No. Yeri No.su Nevi Depozitosu 

Eski Yeni Lira 
1 Gaziler mah. Kemer sokak 37·4.5 45,45 1 ev ve mağaza 200 
3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı ada 13 46 dükkan 40 
4 Küçük tuhafiyeciler ,, ada 13 45 dükkan 100 
S ikinci süleymaniye mah.Hakkı bey S. 46 taj ev 125 
7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı ada 13 Bilii No. dükkan 50 
9 ikinci süleymaniye Ruhibaba S. 2,4 3,5 tsj 1,3,5 ev 150 
it Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 taj 44 mağaza 60 
ı6 Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak taj 6 ev 100 

ada 1553 parsel 17 
17 Memduhiye mah. Kireç\kaya sokak 

ada 1553 parsel 18 
18 Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak 

taj 8 ev 100 

taj 10 ev 100 
ada 1553 parsel 19 

20 Hasanhoca mah. Küçük tuhafiyeciler taj 20 dükkan 50 -----------------------çarşısı ada 987 parsel 29 fzmİr SİCİiii ti- Said Karacan tayin edilmiştir. 
24 ikinci süleymaniye M. Kamilpaşa taj 138 ev 40 1 - İdare meclisi ve mu-

sokak ada 155 parsel 5 caret memur- rakıp raporları okundu. 
2S ikinci sultaniye M. Nezaket sokak taj 4/2,2,2/1 ev 200 2 - Müteakıben 1936 se-
36 Büyük tuhafiyeciler ada 985 parsel 4 tai 21 dükkan 125 luğundan: nesi plançosunun müzakeresine 
39 R d' M h dd · 987 1100 I geçilerek başkan Bay Mustafa cşa ıye a . tramvay ca esı ev Tescil edilmiş olan ( zmir 
'10 O k H ı·ı R'f d Nuri Devres'in izahatından çüncü arataş a ı ı atpaşa ca . 233,235 ev 320 imarat ve inşaatı umumiye 
41 I'- ı H f d S sonra kabul ve idare meclisi 1tinci sü cymaniye üseyin e en i . 12 ev 60 Türk anonim şirketi) nin 
47 Balık pazarı Mahmudiye caddesi 105 ma~aza 250 27·3-937 tarihinde adiyen top- ibra edildi. 

ada 8 3 - Müddeti hitam bulan 
48 lanan umumi heyeti zabıtna· B 

Balık pazarı Mahmudiye caddesi 67 dükkan 175 mesi ticaret kanunu hükümle· Bay Mustafa Nuri Devres, ay 
ada 986 parsel 10 Hüseyin Hüsnü Aksekili ile 

49 Balak pazara Mahmudiye caddesi 58 dükkan 200 rine göre sicilin 1960 numa· Bay Hüseyin Hüsnü Hoca oğ· 
ada 986 Parsel 11 

rasında kayıt ve tescil edildi· !unun yerlerine intibah icrası 
SO Hami diye Mah. Tire kapısı sokak 40,42 ev 17 5 ği ilan olunur. için reylere müracaat edildikte; 
S f zmir sicilli ticaret memur-
1 Eşrefpaşa caddesinde Neza· Tai 2 723,725 ev ve dükkan 400 Bay Mustafa Nuri Devres, elek· 

ket sokak. ada 21 parsel 7 727,729,731 luğu resmi mührü ve F. Te· tirik şirketi mühendislerinden 
52 Eşrcfpaşa caddesinde Nezaket S. Tai 4 ev 375 nik imzası Bay Fahrettin, ve Bay Abdur-

ada 21 parsel 8 1 Zabıtname rahim Türctkenin seçildikleri 
S3 Mahmudiye mahallesi 61 dükkan 40 anlaşıldı. 
6J Ahmet ağa Mah. Yemiş 25,24-23,24 mağaza 300 2 Hissedarlar 4 - Murakıp intihabına ge-

çarşısı ada 223 parsel 5 d çildi ve bahriye mütekaidi bin· 
72/t Kestelli mah. Başdurak sokak Taj 10 ev 300 Ce Veli başı Bay Süleyman Daryal ge-

ada 192 parsel 31 Z b çen seneki tahsisatla yeniden 
79 Mahmudiye mahallesi 51 mağaza 60 a ıtname 82 murakıp intihap edildi. 

" 11 eski balık paıarı " 250 1937 senesi Martının 27 inci Umumi heyet ruznamenin 
8S Akdeniz M. büyük tuhafiyeciler 4,4/1 es. 900 

çarşısı ada 982 parsel 2 
'' cumartesi günü saat 11 de başkan ile rey toplamağa me· 

86 Ahmet aja Mah. Yemiş çarşısı 5 3 400 şirketin Çatalkaya hanındaki mur ve katip tarafından im-
" dairesinde lktısad Vekaleti zasına salahiyet vermiş ve mü-

ada 233 • parsel 2 89 Kadiriye Mah. Aşureci sokak 5 ev 30 teftiş ve murakabe heyeti na· zakerata saat 12,30 da nihayet 
92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı l 40 ev 100 mına komiser Bay Şevki hazır verilmiştir. 

Mevlüt S. olduğu halde lzmir lmarat ve Başkan 
9S Hasanhoca M. Büyük tuhafiyeciler l ı ı mağaza 600 inşaatı umumiye Türk anonim M. N. Devres 

çarşısı ada 980 parsel 11 şirketi hissedarları umumi hey· Rey toplamağa memur 
96 Repdiye tramvay caddesi 985 ev 900 eti idare meclisi reisi Bay A. Türetken 
lQ'ı Akdeniz M. Büyük tuhafiyeciler 22,22/1 mağaza 125 Mustafa Nuri Deversin başkan· Rey toplamağa memur 

çarşısı ada 983 parsel 9 lığında toplanmıştır. M. Suphi 
103 Akdeniz M. Büyük tuhafiyeciler 106, 106/1 ,, 250 Toplantıya aid kahatlar ko· Katip 

çarfısı ada 980 parsel 14 miser Bay Şevki tarafından Sait Karacan 
108 Fcvzipaşa M. Hastane sokak taj 174 ev 375 tetkik edilmiş ve ilan işinin İşbu ruzname huzurumda 

ada 178 parsel 4 t usul ve kanun dairesinde ya- cereyan eden müzakerata uy· 
1
1
S9 Şeyh Mah. Osman zade sokak 7-2,7·4 depo 400 pıldığı anlaşıldıktan sonra baş- gundur. 

J 78 Buca Yağhane sokak 44,44· 2 ev 250 kan Bay Mustafa Nuri Devrcs Komiser 
83 Akdeniı M. ikinci kordon 72· 1 72 depo 1.800 celseyi açmıştır. M. Şevki 

1 
ada 976 parsel 7 En çok hisseye sahip Bay . 29 131 1937 

16 Buca halk sokak 98 21 ev 500 Abdurrahim Türetken ile Bay İzmir lmarat ve inşatı umumiye 
ısa Esnaf şeyh M. Şamlı sokak 58,60 ev ve dük- 700 Mehmed Suphi rey toplamağa Türk anonim şirketi resmi 

ada 186 parsel 17 kan. memur edilmiş ve başkan ile damgası ve 10 kurşluk 
ı92 Akdeniz M. Türk kanı sokak 102 kargir ma· 250 bunlar tarafından katipliğe Bay damga pulu 

2o ada 980 parsel 16 ğaza. 27 mart 1937 tarihinde toplanan umumi 
S Mesudiye M. Mukaddes mezar sokak 40, 42 ev 150 h h b / h • J l d ı· 

lts Urla Kızılbahçe Dumangölü çe~eli çukuru tarla ve bağ 1000! eyet~e azır n Unan ısseaar ar ce Ve l 
~ Fatih Ma. M ıhmutağa ve Değır· 75,77 ev ve dük· 450 S. N. Hısse Lira Rey İsim ve adres imza yeri 

mendağı es. 85,87 kan. adedi adedi 
224 Mesudiye M. intikam sokak 5 5 ev 800 1 200 2000 4 B. Ali Kantar Karşı yakada '\li 

6 Karşıyaka Alaybey Hayal sokak taj 6 ev 250 2 650 6500 1 O B. Ahmet Nuri Müftüoğlu Ahmet Nuri 
ada 8 parsel 7 f zmirde 

12 Karşıyaka Alaybey han, Günaydın S. 20,20-A ev 250 3 1200 12000 10 B. Süleyman Darynl Süleyman Daryal 
ada 188 parsel 5 Karşıyakada 

73 Karşıyaka Alaybey han sokak 23,23/1 ev 350 4 1000 10000 10 B. Melımed Suphi Karşı· M. Suphi 
ada 188 parsel 5 yakada 

~7s Karşıyaka Alaybey ada 31 parsel 1 1
2
17

1 
ev 600 5 ı 000 10000 1 o B. Sa it Karacan Karşı· Sa it Karacan 

Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 25 ev 375 · yakada 

105 
ada 100 parsel 25 

400 
6 600 6000 10 B. Abdurrahim Türetken A. Türetken 

Karşıyaka Turan sokak 6 ev • Karşıyakada 
;
1
1
4
1 Karşıyaka bostanlı icadiye sokak 228 240 ev d k 

3
9

5
5
0
0 7 800 8000 10 B. Mustafa Nuri Devres M. N. Devres 

Karşıyaka Alaybey Naldöken 57/1 55 ev ve Ü • lzmirde 

1 
tramvay C. ada 30 parsel 13 kan. 5450 54500 64 

S2 Karşıyaka Alaybey mirat sokak 48 23 ev 450 Yalnız altmış dört reye hak veren beşbin dörtyüz elli hisst: 

ısı ~:ş~:k~a~~~y~ey ;Selamet sokak taj 22 ev 100 mukabili elli dörtbin beşyüz liradır. 
27/3/937 

l ada 20 parsel 57 Başk Hükumet komiseri 
11 Karşıyaka Bahariye M. mektep 6 8 ev 350 an M. N. Devres M. Şevki 

l sokak ada 168 parsel 13 
19 Karşıyaka Bahariye M. Hacı Selim 20 20 ev 200 

sokak ada 170 parsel 37 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle sa

lııları 21/4/937 Çarşamba günü saat onda yapılmak üzere 
lrtarmaya konulmuştur. 

istekli olanlann yevmi mezkurde hizalarında yazılı depozito 
atıru .,ıırma~ ıirmelen ilin olunur. 

lzmir ikinci ıcra memur· 
luğundan: 1082 

Bir borçtan dolayı evvelce 
haczolunup bu kerre paraya 
çevrilmP-sine karar verilen bir 
adet kamyonun birinci artır
muı 1?./41937 saat 11 de bü· 

cağı kıymetini bulmadığı tak
dirde ikinci artırması da 
17 / 4/937 tarihinde ayni saatte 
büyük leblebici oğlu hanında 
bilmüzayede satılacağından 

taliplerin mahallinde memuri-

lzmir 1 inci icra rne. dan: 
Bay llhaminin Emlak ve 

Eytam bankasından. ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Karşı
yakada Donamacı mahallesi· 
nin Rayegan sokağında 11, 
13 No.lı ev tapunun 6/7/931 
tarih 17 pafta, 52 ada, 62 
parselinde kayıtlı eve girilince 
taş bir koridor ile başlıyan 
bu ev koridorun nihayetinde 
yanyana iki oda, yanında 
mutbak ve hela ve kızma ha· 
mamı ve küçük bir avlusu 
vardır. Yamanlar suyu ve 
elektrik tesisatı da vardır. Bu 
evin yanında 13 No.h evde 
bir koridor üzerinde üç oda, 
ve altta mutbak, hela ve bod· 
rum vardır. Cem'an 3000 lira 
kıymetinde olan işbu iki evin 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu muci· 
bince bir defaya mahsus ol· 
mak şartile artırması 13/511937 
perşembe günü saat 11 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üze· 
re 30 gün 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 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içind~ ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri ica· 
beder. 

Aksi halde haklar• bpu 
sicilile malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalırlar. 
1 151 1931 tarihinden itiba· 
ren şartname herkese açıktır. 
Talip olanların yüzde yedibu· 
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37 /3295 dosya numarasile iz. 
mir 1 memurlupna 

Sayfa 7 ~ 

lzmir 1 inci icra Me. dan: 
Durak oğlu Süleymamn Emlak 
ve Eytam bankasından ödünç 
aldıgı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eylediği lzmirde ikinci 
süleymaniye mahallesinin mı
sırlı caddesinde 20 numaralı 
ve tapunun 27·10·931 tarih 
42 iş No. 323 cilt No. da ka
yıtlı eve kapıdan girilince 
sağda ve solda bir oda, sağda 
mutbak yukarıda salon, solda 
iki oda, karşıda bir oda, ya· 
nında hela, salonda balkonla 
alt katta çamaşırlık, oda ve 
kömürlük, iki kat bahçesi su
yu ve elektrık tesisatı bulunan 
2000 lira kıymetli bu evin mül· 
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Ey· 

tam Bankası kanunu mucibin· 
ce bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 13/5/937 per· 
şembe günü saat 11 de icra dai· 
remiz içinde yapılmak üzere 
30 gün müddetle satılığa ko· 
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
botcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 

bakılmıyarak 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· 
siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir· 
likte memuriyetimize bildirme· 
leri İcab eder. 

Aksi halde hakları Tapu 
silince malum olmadıkça p:ıy· 
laşmadan hariç kalırlar. 1/5 
1937 tarihinden itibaren şart· 

name herk"!se açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçası veya mılli bir 
banka itib;\r mektubu ve 
37/1815 dosya numarasilc iz. 
mir 1 inci icra memurluğuna 
paüracaatlan i " )UDUr. 782 
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Vapur Acentası - Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri ~ A. Kemal Tonay 
ROYALL NERLANDAIS = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı. karşısında Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları 

KUMPANYASI - • Birinci Sınıf Mutahassısı 
11

0RION,, vapuru 12 nisan· fL-n ~ a N a a ~ db ç (Verem ve saire) 
da AMSTERDAM HAMBVRG - lr'1J <§} m \QJ 0 '1:JI ~ U U (@ l6 c§} lfi} ~@l (F Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 Myılı 
limanları için yük alacaktır. = ev ve muayenehanesinde snbnh Ennt 8 den ak§nın saat 6 ya 
"TRİTON11 vapuru 18 ni· = = kadar bnstalnnnı kabul ~der 

sanda BURGAS, VARNA sıhhat Ecza h . Iİ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllt Telefon: 4115 11111111 
ve KÔSTENCE limanları için es ı lzmir Komutanlığı ilanları 
yük alacaktır. _ İzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 

SVENSKA ORIENT _ nde bufUDUf • 1 - Harp okulu için alınacak olan 3500 metre haki elbi· 
LlNiEN sclık kabardin kumaş 1050 çift vidala çizme 1050 

"GUNDORG,, vapuru 20 -llf lflUllUllllflfHlllllHlfllllllllfllfllllHllllf llllllf llllllllllllllllllll 'llllllllW llllllllllllllllİllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll- adet ağaçtan poı tatif karyola maa kılıf ı 050 adet 
nisanda HAMBURG ve SKAN alaminyom matara kılıf maa askı kayışı ile 1050 adet 
DINAVIA limanları için yük sırma takımlarile beraber kılmç 1050 adet yün bat· 
alacaktır. taniyc, 1050 adet manavra sandığı 1050 adet manav· 
SERVİCE MARITİME RO· ra kemerine ait numune vereceklerin 15 nisan 937 

UMAIN tarihine kadar harp okulu levazımına vermeleri. 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 8 13 1073 

nl·sanda MALTA ve MAR- t · M t M S t Al K d zmır s . v. a . . o. an: 
SiL YA limanları için yük ala· 1 - Mst. Mv. birlikleri için spor malzemesi pazarlıkla satın 
caktır. JI .,, alınacaktır. 

Yolcu ve yük kabl.il eder. 1 r 1 2 - ihalesi 9-Nisan-937 Cuma günü sa<ıt 11 de Mst. M\I. 
Daha fazla tafsilat için Jkin· ' Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 941 lira 85 kuruştur. 
binası arkasında FRATELLI 4 - Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. Sat. Al. Ko. <la görülebilir. 
SPERCO vapur acentalığına 5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odnsında kayıtlı olma· 
müracaat edilmesi rica olunur. ları şart olmakla beraber 2490 snyılı kanunun 2 ve 
Navlunlardaki ve hareket ta· 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
rihlcrindeki değişikliklerden larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
acenta mesuliyet kabul etmez. saat. evvel komisyona vermeleri. 25 30 4 8 886 

Telefon: 4142/4221 /2663 İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1016 
wwws - ••w 

W. F. H. VAN-1 

Der ZEE & CO.I 
V. N. 

DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE 
HAMBURG 

" X ,, vapuru 26 nisan· 
da beklenilmektedir. RO
TTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHlP 
CORPORA TION 

11E.AECUTIVE,, vapuru 9 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

"E.ACHANGE,, vapuru 15 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
PiRE AKTARMASI SE

Ri SEFERLER 
"EX CALIBUR,, vapuru 9 

nisanda PiRE den BOSTON 
ve NEVYORK a hareket ede· 
cektir. 
SEYAHAT MÜDDETi: 

PIRE - BOSTON 16 gündür 
PiRE - NEVYORK 18 ,, 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN. BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru ma

yısta beklenilmektedir. KÖS
TENCE, SULINA, KALAS, 
ve bütün TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE MARITIME 

"SZEGED,, 19 nisanda bek-
lenilmektedir. BELGRAD, 

-- . , ...... 
... am ................................... .a-~«~?~n31IE .... P~§~as+-qse!!Zlll .......... . 

Olivier ve "UMDAL,, Umu- ·-------
ş.. kA mi Deniz Acenta .. 

ure ası lığı Ltd. 
Limited 

Vapur Acentası Hellenic Lines 
Tel. 2443 L• •t d 

THE ELLERMAN LlNES L TD. ımı e 
"GRODNO,, vapuru 8 ni· 

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

"FLAMlNIAN,, vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA'dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER-
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 navlunlar<laki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

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

"BELGION,. vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle- ı 
nilmekte ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve ANVERS limanları 
için yi.ik alacaktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETAGNE,, vapuru 8 

Nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli ~Ü · 

zel manzaralı kullanışlı kirası 

elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dnkika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe'de Abdülezel so· 
kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. -

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 

Akhisar bele· 
diyesin den 

NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TİSLA VA LINZ ve Vi
Y ANA limanları için yük ka
bul eder. 

......... , ... _.m::1mm!limımD "JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil
mekte NEV·YORK limanı 
için yük alacaktır. 

1 - Akhisar kazası ıçın 
Bandırma kapıdağı parkesi 
evsafından 60,000 a<let parke 
t?ışı kapalı zarf uzulile eksilt
meye konulmuştur. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 11 

nisanda beklenilmektedir. Ll· 
VERPOOLve ANVERSten mal 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAILE liman· 
)arı için yük kabul edecektir. 

19 nisanda beklenilmektedir. 
ayni gün HAYFA, DIYEP, ve 
umum NORVEÇ limanlarını 
için yük kabul eder. 

"SARDINIA,, vapuru 22 
mayısta beklenilmektedir. Pi· I 
RE ISKENDERlYE Diyep, 
ve umum NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 

lemez. Telefon No. 2007 2008 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 
Birinci kordonda 41 UMDAL,, 

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

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

2 - Fenni şartname Ban
dırma, fzmir, ve Akhisar Be
lediyelerinde görülebilir. 

3 - İhale 19/4/937 Pazar· 
tesi günü saat 16 da icra edi· 
lecektir. 

4 - isteklilerin keşif bede· 
linin % 7 ,5 olan 450 lirayı 
teminat olarnk yatıracaklardır. 

4 8 13 17 1021 

1 - Şi:'rtnamesinde bazı tadilat yapılmak ÜZl!re münakasa· 
dan kaldırılan Seferihisar elektrik tesisatı açık eksilt· 
me ile tekrar münakasaya konmuştur. 

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

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

---
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikle teminat makbuzlarını ihale saatından 
en geç bir saat evel komisyona vermeleri. 3 8 13 18 

lzmir Vakıflar direktörlüğün
den: 

Vakfı No. Cinsi Mevkii Lira 
Mülhak kırım mescidi 216/222 Arsa Kara kapı caddesi 250 

,. Aziziye camii 29 Ev Kırım sokağı 200 
11 .. ., 28/32 Ev Gülizar sokağı 150 
,, ,. ,. 35 Arsa Kırım sokağı 50 
,, ,, 11 33 Ev 11 ,, 150 

Mazbut Bezimalem 4 Ev Sürmeli sokak 800 
,, 11 41 Kahve 11 ,, 300 
,, Kılcı mescit 84/86 Ev dükkan Damlacık yokuşu t4o0 
,, ,, ,, 13 Ev Samancı S. 400 
,, 11 ,, 15 Ev Samancı S. 500 

Yukarda yazılı akaratın mülkiyeti peşin para ile açık artır· 
maya çıkarılmıştır. İhalesi 8/4/937 perşembe günü saat 15 
dedir. isteklilerin Vakıflar dirC'ktörlüğiine miiracaatları ilan 
olunur. 18 23 28 8 805 DEN NORSKE MIDDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

......................... smmm .................. a.mmww~1•••r~ifu&mf!RS~~1A~9~A ........... ::mıı .............................................. ~ 

"BOSPHORUS,, vapuru Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir ;nüshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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ı teıalıa eauen 1>u zıyaretan ı yorum. 


