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Buakşam Ankaradan Bel

grada hareket edecekler 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri .Bay Ş. Kayanın Kamutaydaki beyanatı Halin inşa ına bu yıl başlanıyor 

Cenub hududlarımızda aldığımız 
tedbirler kafi gelmezse icabını yap

makta tereddüd etmiyeceğiz. 

Bi.lyük hal 400,000 
liraya çıkacaktır. --------------Bu eserin, hayatı ucuz/atmada mühim 
bir amil olacağı muhakkaktır 

':l.ehir .Meclisi, dün öğleden son· 
ra belediye salonunda toplanmıştır. 

Belediye rcit;liği'nden gelen muhtelif 
evrak okunarak aid oldukları encü· 
menlere gönderildikten sonra yapı 
kalfalarının bir kattan fıızlıı binalar 
için plan yapmamaları ve tasfiye 
imtihanına tabi tutulmalan bak· 
kınduki mazbata okunmuştur. nu 
lllC\ zu üzerinde ö~ alan azadan 
Bay Ahmed Şükrü, pliiıı yapma 
işinin kalfalardan tam:ımcıı alındığı 
tı.ıktlirdc lıina plfiııı yapmak ke~·f İ · 

yetinin Lir.kat; kişiye inhisar elli· 
rilmiş olııcağını, bunun doğru lıir 

hareket sayılaınıy:ıı:ağını, kalfalann 
imtihanla ehliyetleri salıit olduk· 
tan sonra bina in .. a ı nıesuliycıle· 

rinin lahııl e•lilmesiııi ve )llpaı•:ık· 

lan planların, bir ıııüb ;ndis tarıı· 

fınılan tasdiki ~arıile uıuteber ı;a. 

yılması dogru olasağını ö J Icmi~lir. 

~~~~~-------·~·1~! ...... --~~~~-
Karaköprü vak'asınıyapanların, çaldıkları hayvanatı set.?İnçli ve gü-
rültülü nümayişlerle hududlarımızın dışında sattıkları tesbit edildi .. 

Mısır ve 
kapitülasyonlar 

Mısır hüluimetinin tcşebbfü,ü 
ile ik:i gün sonra ")fontrö,. im. a· 
ha ında uıilletler ara ı bir konfe· 
tan açılıyor. 

Bu konferanstan mak•ad Mı· 
ıırda eakidenhcri mevcuıl n• cari 
olan (kapitülasyon) lan lağ,·etmektir. 

Mısırda kapitülasyonlardan is· 
tifade ec.leo hükümetler konferansa 
doğrudan doğruya, diğerleri de 
birer mü§ahid göndermek suretile 

ittirak. edeceklerdir. 
Avrupa hükOmeıleri tebaasın· 

dan eberisinin istifade etmekte ol· 
duklan kapitülasyonlar Mısuda da 
•ıırlardanberi mevcuddur. Muıır 
henilz Osmanh imparatorluğu ida· 
rea.inde iken ve bütün Oımanlı 
irnparatorhığunda olduğu gibi te· 
t11üs etmiı olan kapitülasyonlar bu 
kıt'a Osmanlı idareııindeo çıktıktan 

ııoara da devam etmiı, hatta kıs· 
1Den tekemmül' bile ederek muhte· 
lit mahkemeler ihdasına imkAn 
•erecek bir teJı:il almıotır. Milli 
llaucudi yetini idrak eden birçok 
nıemleketlcrde oldugo gibi Mıaırda 
da bu idareye artık tahAmmül eıli· 

lememeye baılanmııtır. Kendi top
rağında ikamet hakkı verdi!i ecne· 
hilerin bir gün gelib de kendi öz 

Çocuklannın ııırtından birer tufeyli 
gibi geçinmeye baoladığını vazife· 
•ini müdrik hangi bükiimet gör· 
1Deve tahammül t>debilir. . 

Umumi harb mütarek.e11ile Mı· 
llrda; bir milli hükumet ibda111 im· 
~o altına girince hu bük.ı1metin 
gezil.ne batan ilk ıey, pek tabii 
olarak ecnebilerin istifade etmekte 
oldukları kapitülbyonlar oldu. 

Mıııır hiikt1meti o zamandan· 
beri müteaddid teıebbüeler yaptığı 
halde milletler arası vaziyetinin 
'1'.ıüsaadesizliğinden ve bilbasea Ml' 
llrda hami devlet rolünü oynayan 
İngiltere hükumeti ile arasındaki 
daha mühim davaları halledemedi· 
&inden dolayı kapitülasyonlann il· 
181101 temine muvaffak olamamııtı. 

Fakat dünyada şuurlu bir mil· 
lt idarenin önünde boyun eğmiye· 
ctk hangi kuvvet vardır? Mısırda 

Sad Zağlül Paoa merhumun ön 
•yak olduğu ve ~irndiki Başvekil 

Nahaa Paıanın idare ettiği milli 
hareket cereyanı akim kalan birçok 
lcıebbiiılcre rağmen meyu· olmadı, 
tl@raıtı, çabaladı, icabında hatta İn· 
tihereye karşı mücadelelleu bile 
Çek.inmedi, nihayet bu hükumetle 
ietiklilini emniyet ahına alan bir 
lbtıahedc imzasına mu\'ıtf fak oldu· 
b siLi kapitülıisyonlann ilga ı hu· 
•tıııuııJa da logilterenin keııclisine 
tlıuıabaret etmesini temin etti. 

Birkaç güne kadar ~1ontröde 

toplanacak olan milletler arası kon· 
feranıı iıte böyle çetin bir müca· 
~elenin mııhsulü ve neticesidir. 

Biz Türkler kapitülasyonların 

hGtün acılığını tatmıı bir milletiz. 
lıir memlekette ecnebilere o mem· 
lcıtetin öz evlıidlannılan daha imli· 
}ll&Jı haklar vermenin ve tanıma· 
llın bir millet için ne acı, ne ta· 
haınınül edilmez bir hakaret teo· 
li1 ettiğini çok iyi biliriz. 

Bu itibarla Montröde baıhya· 
'-1' olan müzakerelerde genç Mmr 
lııflk.tlmetine eamimiyetle muvaf fa. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
..... Sona 2 inci ..Jai/eü -

Ankara, 7 (A.A.) - Bugün 
Bay Refet Canıtezin başkan
lığında yapılan Kamutay top
lantısında içişleri Bakam ve 
C. H. Partisi genel sekreteri 
Bay Şükrü Kaya sık sık alkış 
ve tasvip seslerile kar~ı la nan 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Son zamanlarda bazı 
vilayetlerimizde çok seneler· 
denberi alışmadığımız vak'a· 
lar oldu. Bunlar üzerinde hem 
memleket çok hassasiyet gös· 
terdi, hem hükumet hususi 
tedbirler almaya mecbur oldu. 

Bu vaziyetten Büyük Millet 
Meclisini derhal haberdar et-

Başvekilimizin 

Ramutag içtimalarından biri 
meği acil bir vazife bildim. 
Her ay neşrettiğimiz vakayi 
raporları gösterir ki, seneler· 
denberi memleketimizde yol 
kesicilik, soygunculuk gibi 
vak'alar görülmemektedir. Es· 
ki devirlerin, mütareke sene
lerinin anarşik idareleri altında 
şurada, burada sık sık tesadüf 
edilen bu kötü itiyattan bugün 
eser kalmamıştır. Adi vak'alar 
ise, huzur ve sükuna nail 
olmuş herhangi bir memleke· 
tin asla fevkine çıkmıyaıı adli 
hadiselerden ibaret kalmak· 
tadır. 

Türkiye halkı yüksek bir 

Belgrad seyahati 

ismet lnönü, bu akşam 
yola çıkacaklar --Belgrad siyasi mehaf ili, bu seya

hate büyük ehemmiyet vieriyor 
Belgrad, 8 (Radyo) - Vreme 

gazeteeinin istihbaratına göre, Tür· 
kiye cumhuriyeti Ba~vekili General 
İıımet İnönü ve Hariciye Vekili 
doktor Bay Tevfik Rü~dii Aras ile 
maiyetleri erkim, cuma günü (bu· 
gün) İstaobuldan Delgrada hareket 

Mareşal Blumberg 
Göringle birlikte ltalyaya 

gidecek 

Mareşal Blumberg 
Berlin, 8 (Radyo) - Alman 

Nazırlanndan bir kısmı, General 
Göring, Mareşal Blumlıcrg ve di· 
ğerleri İtalyayı ziyaret edeceklerdir. 

Bu ziyaretlerin İspanya işlerile 
veyahud aaked bir itıifak ıılı.:di ile 
alakad.r olduıa 16ylenmekteclir. 

edeceklerdir. Türkiye Başvekili ve 

Ilariciye \'ekili ile birlikte refika· 
lan da Belgrada geleceklerdir. 

Siya~i mehafil, Küçük antant 
hariciye nazırlan konseyi toplantı· 

E-tndan ve Çek reisicumhuru B. 
Benesin Bclgrad ziyaretinden sonra 
Türkiye Hapekilinin Belgrada gel· 
mesine, büyük bir ehemmiyet at· 
fetmektedir. 

Türkiye Ba~vekili Belgradda 
dört gün kalacaklardır. Bu müdclet 
zarfında miibim eiyasi konuomal:ır, 
temasl:ır olacaktır. 

Türk gazetecileriııden muharrir 
ve sa} lav Fıılih Rıfkı Aıny, Asım 

u~. Abidin Da,·er, Alımed Emin 
Yalman ve .NurcdJiıı llirgcn bu 
ak~am Belgrada gclrııi~ler rn bara· 
retle kar~ılanmı~lardır. Yugos]a\·y:ı 

gazete•·ilerinin Anl.:ara ıiyarcllerini 

iade etmekte olan Türk muharrir· 
lcri, burada BaşHkil General Is· 
met lnönüuc refakat edeceklerdir. 

İstanbuJ, 8 (Hususi) - Baş,·e· 
kil General İsmet İnönü, yarın ak· 
~am An karadan hareket edecekler 
ve cunıartcei günü İstaubulclan Bel· 
grada geçeceklerdir. 

-------
Gümrük eksperi İtal-

_yaya gidecek 
Cenevre, 8 ( Radyo ) 

Uluslar sosyetesinde Belçika 
giimrük eksperi olan M. Frer 
ltalyaya da gidecek ve güm· 
rükler üzerinde tedkikatta 
bulunacakbr. 

sükun ve huzur içinde şahsi 
ve milli refahın inkişafına ça· 
lışıyor. Türk milleti mazinin 
ihmali veyahut hadisatın ic
barı yüzünden olsun iktısadi 
ve içtimai sahadaki boşlukları, 
gerilikleri metotlu ve planlı 
çalışmalarla doldurmakla meş· 
guldür. Bu verimli faaliyetin 
maddi ve fiili eserleri herkesin 
gözü önünde her gün daha 
ilt:ri bir nisbette artmaktadır. 

Atatürk devrinin ana vazi· 
felerinden biri hariçte sulh, 
- Sona 5 ıncı sahifede -

r ' Vilayetimizde ---·····---Asfalt şoseler 
yapılacak 

Du teklif üzerine belediye fen 
heyeti 114mıua mühendis .Bay Ca· 
hid izahat vermek istemiş e de 
usul hakkında eöz alan Bııy Münir 
Birsel mazbatanın, mühendisler de 
davet edilmek suretile evelemirde 
nizam encümeninde tetkiki lazım 
gelrli~ini söylemiş ve bu teklif 
meclisce kabul edilmi~tir. 

Nahas Paşa 
Omidvar görünüyor 

Mısır kralı Faruk 

lstanbul, 8 (Hususi) -
lzmi,. turistik yollarının 
asfalt olarak yapılmasını 
konuşacak olan komisyon, 
bugün ilk defa olarak top
lanmıştır. Raber veıildi
ğine göre, evvela lzmir -
Bergama yolu as/alt yapı
lacak, bunu lrmir - Efes Montrö, 8 (Radyo) - .Mısır 
yolunun inşası takib ede- heyeti reisi Xahas Pafa, gazetecilere 

cektir. Diğer turistik gol- kapitüliisyonlar k.onferanflının neti· 
lar da en kısa bir zaman- celerinden çok ümidvar ohJu~unu 
d bildirmiı ve: 

a gapılacaktll'. -Mısırın meoru metalibatıoın 
\., _____________ ./ kabul edileceğine şüphem yoktur. 

Cumaovasında Demiştir. 

çıkan yangın 
lzmir itfaiyesinin gayreti 
sayesinde söndürüldü. 

Yakında: .................... 

Dr. Bag Behçet Uz 
Bundan sonra belediye reisi 

Bay Behçet Salih Uz, Jsmetpaıa 
buh·ıın ü1..erinde, eski fuar sabau· 
nın arkasında inşa edilecek: olan 
bal Jıakkında izahat vermiş, pazar· 
lar açmak suretile temin edilen 
ucuzluğun, halin in:asınJ,.n sonra 
daha geniş mikyasta olacağını an· 
latmıştır. 

Hal için ecnebi ve Türk mü· 
hendis ve miınorlanndan yedi plin 
gelmiştir. Ankaradan gelen bir plan 
fevknlıide mükemmeldir. Belediye 
reisinin anlattıklanna göre, hal 2 7 
bin metrcmurabbalık bir saba 
üzerinde ,.e dört yüz hin liraya, 
üç senede inşa edilecektir. Meyva
lar için soğuk ha\•a depolarım havi 
olacak, bal içinde berher dilkkanı, 
lokıınta ve knh\'C ile yazıhaneler 

bulunacaktır. Halin inşası için mec
listen tahsisat ietenmiyccek, hu yıl 
in~aata başlanacaktır. 

Almany:ıdan Bay Hop adında 

bir mübeudisin gönclcrdi~i plan, 
kemerli bir hali tudr ediyordu. 
Ceblıe resminde eşek fütünde bir 
adanı, rliğer tarafta destiler satan 
bir ııeyyar, daha beride ba~ında 
Arab kadınlan gibi deııti taşıyan 
bir kadın görünüyordu. Kııdının 
telelıbüs tarzı Ja Arab kadmlarına 
benziyordu. Büyük Türk iukılabın· 
dan henüz haberdıtr olmıyao bu 
mühendi in plilnı ve hal cebhcsini 
gösteren resmi, Şehir .Meclisi üye· 
Jetini çok haklı olarak asabiye 
sevketti, bazı iiyelcr, mühendisin 
bu resmini gülerek i tihza ile kar· 

- Sonu 5 inci sahifede --
Diin Cuuıaovasında Hayan Şük· 

rüyeııin eabib ve kredi koope.ratİ· 

f inin mü&tccir bulunduğu alışab 
kükürt deposunda yangın çıkmıştır. 
Köylüler, yangını söndürmek için 
Lilmiyerek su atmışlar ve ateşin 
fcvkrılade büyüıne&ine eebebiyet ver· 
mişlerdir. Yangından haber alan 
vııliıniz Bay :Fazlı Güleç, derhal 
İzmir itfaiyesinin Cumaovaema git· 
meeini emrettiler. Bunun üzerine 
itfaiyemiz, hemen yola çık:mı~ ve 
Cunıaovasıno varır varmaz, faali· 
yete geçmiş, az zaman zarfında 
yııngım eöndürmiye muvaffak ol· 

muştur. 

2 eser birden veriyoruz! 

Yangının çıktığı depoda 316 
çuval kükürt, 25 varil pota.a ve 2 
vaJ:il göktaşı vardı. Kükürt çuval· 
lannın yalnız ellisi kısmen yanmış, 
ateşin ba~ka binalau sirayet etme· 
sine meydan bırakılmadan ve baş· 
lcaca zarar olmadan y11ngın söndü· 
rülmüştür. 

Torbalı milddeiumumiliği, yan· 
gının nasıl ~ktığını teıbit için tah· 
kikata baılamııtır. 

''Hüsnü abey ,, 
Güzide arkadaşımız Saime 

Sac/inin çoktanberi hazırladı
ğı büyük bir hayat ve gönül 
romanıdır. Saime Sadi, bu 
eserinde size edebi ve hissi 
romanların çok derin zevkini 
tattıracaktır. Arkadaşımızın 

hususi üslubu, kuvvetli buluş
ları ve tasvirleri, en ince, en 

temiz tahlilleri sizi uzun müd
det peşinden sürüklüyecektir. 

Meçhul Korsan YAZAN: M. AYHAN 

Kahramanhk, macera, heyecan ve harikalarla dolu 
bir roman ki, son deniz romanları arasında par· 

makla gösterilecek kadar kuvvetlidir 

Yakında heriki esere birden başlıyacağız -



~Sayfa 2 ----~------llll!ll•-•!11111-------- ANADOLU 

~DQ 
Terbiye Öğretmenlerin~ 

irfan Haza.,, 
Diın kıra çıktım. Çayıra ııalınıııış bir ana ile oğnl gördüm. Bu ana 

•. ., oğul hnyvaodı. Yani birisi eşek, diğeri ıle sıpa. ı\nanın kulakları dü~· 
mü§, karnı porsumuf, kalça kemikleri biribirinin iı;ine girmişti. Yavru 
jce, tıpkı ceylı1n gibi sekerek 1':ıdem ve erik ağaçlarının aras~oda lıir· 

denbire kayboluyor; gene birdenbire çıkıveriyordu, lloyretle onu ıe}İre 

daldım: 1ncc bacakları, sini kulakları, QJini mini boynu ve kara gözle· 
rilc bu çapkın sıpa, yoldan geçen herkesin cözlerini kendine çekiyordu. 

---·· .... ·---
933 ve 934 yılları 
tazminat bedelleri 

verilecek 

Her sene 307,650 liralık 
yol yaptırılacak 

--------
Dü,iindüm. Birkaç )11 sonra ondı:ıki bu güzellikten ve neo'eden bir 

nişane kalacak mı, di)C ... 

Vilayetimiz öğ-retmenlerinin 
933 ve 934 yıllarından tahalc
kuk eden tazminat bedelleri
nin verilebilmesi için bütçeden 
müfettişler maaşından 300, mu· 
allimler maaşından 15,200, 
hademe ücretlerinden 500 ve 
makam ücretinden 1000 lira 
olmak üzere 17000 liranın bu 
fasıllardan tenıilile bütçenin 
eski seneler düyunu faslına 
nakil ve ilavesi Vilayet Umu
mi Meclisince kabul edilmişti. 
Bu kararın Vekiller Heyetinin 
tasdikine sunulduğu vilayetten 
Kültür Direktörlüğüne bildiril· 
miştir. Bu para, tasarruftan 
temin edilmiştir. 

Yol programı, en mühim derdimize çare 
bulacak mükemmeliyettedir 

Gcç&iıı hele üç dört ay! ~Iahalle çocuk.Jnn onun sırtında boza piti· 
recekler. Kuyru[;unu, nsı]a n~ıla güdüklcştirecekler. Yalnız bir kişi değil, 
üzerinde tam dört çocuğu birden taşıyacak o yanu. Artık semer zamanı 
yaklu.mış olacak. Anasmm eski semerlerinden bir semer \·urulacak. genç 
arkasına! )~vvelll küçükten başlıyorak büyü~e {;İJcu buğday ve arpa ÇU· 

vollnrı erkenden güçürecck hu delikaıılıyı. Bağ bıçağ~nın lııtınlıh çıka· 

nlwnsııııları meydana gf'lcn yaralar, kan iı;inıle bırakacak: küçük omu:r. 
bnşlunnı! 

Yiyeceği sopa, içeceği sopa olacak. Ç~kecel:: artık kendini dünya lez· 
:zetindcn. E,Jenmiye hile gücü yctmiyecı•k. Hatta azmasın diye, dişioin 

yüzünü bile in unlar ona gö termiyccek. Suratına karşı, "eşek! Eş~oğlu· 
eşek!,, ıliye hağn·acnklar. Herkes onıı tt'zyif kiirane gülecek. Kendi adı 
iıısanlnr orasında hakaret makamında kullanılacak. \ e in anlar bu yüz· 
den mahkemelere düşecek! 

Eşc>~İ bu hale getirerı biziz. EgP.r eşek, bizlerden lıiyık olduğu nazik 
muameleyi gör eydi, muhakkak ki ya gürbüz bir at, yahud nefiı bir 
kısrak olurdu. Olamazdı; demeyiniz! Ceylan gibi seken sıpa, önümüzde 
bir misaldir. 1nsanlann eline dü~meyen da~ şt:kle.ri, harikulade çevik, 
zeki \"c gtizcl hayvanlardır. Turist oteli 

Vilayet Umumi Meclisi, beş 
yıllık vilayet yol inşaat pro
gramım tasdik etti. Bu mühim 
program, yakında tasdik için 
Dahiliye ve Nafıa Vekaletle
rine gönderilecektir. Beş se
nede vilayetin bütün nahiye
lerine, hatta köylerine kadar 
yollar yapılacağı gibi civar 
vilayetlerle muvasalayı temin 
edecek olan büyük yollar da 
vücude getirilecektir. Bunun 
için her sene vilayet bütçesin
den 156,650 liralık nakdi ve 
13-37 bin liralık bedeni mÜ· 
kdlefiyet tahsisatı ayrılacaktır. 
Ayrıca mütemadi ve esash ---··----"' k J D . tamirat için de bütçede her 

.n..arşıya aaa eğır- sene 27-42 bin liralık tahsisat 

mentepede inşa tefrik edilecektir. Vilayetin bü· 

edilecek tün yollan 1941 yılında tama
men inşa edilmiş olacaktır. 

Karşıyakada Soğukkuyuda Bazı yıllar, bütçede varidat 
Değirmentepede lzmir hususi temini ve tahsisat tefriki hu
muhasebe müdürlüğü tarafm- susunda müşkülat zuhur ederse 

Sarmısak yiyenler Hindistanda da raca olmuş dan 16000 liraya modern bir yolların inşaat işleri, daha 
cemiyeti! ımış. otol inşası vilayetçe muvafık uzun yıllarda mümkün ola· 

Malum ya .. Sarmısak yiyen- Fransız gazetesi, bu adamın görülmüştür. Bu otel, her tür- caktır. 
lerin bir müddet yanına uğra- Osmanlı ordusunda ne adla lü konforu havi güzel bir bina Hazırlanan beş yıllık pro-
mak doğru değildir. Sarmısak hizmet ettiğini yazmamaktadırf olacaktır. grama göre, Gülbahçe·Karabu· 
yiyenlerle, yimiyenler arasında Buse yasak! Otelin evelce Yamanlarda run yolu iki yılda inşa edile-
her zaman ihtilaflar çıkar. Bil- Japonyada umumun ahlakı verem mücadele cemiyetinin cektir. Bunun için buseneki 
hassa karı, koca arasında kav- namına mühim bir karar ve- kamp kurduğu yerde inşası bütçede 50 bin lira nakdi, on 

galar çıkmasına sebep olur. rilmiştir. Bu karar mucibince, muvafık görülmiiştü. Fakat bin lira bedeni mükellefiyet 
Buna nihayet vermek için filimlerde buse, daha doğrusu bazı sebepler dolayısile bun· ve 1938 yılında 60 bin lira 

Amerikada Mişiganda sarını- dan vazgeçilmiş, Değirmentepe, nakdi ve on bin lira bedeni 
Amerikan busesi yasakhr. Ja-

sak yiyenler aralarında bir otel inşası için daha mükem- mükellefiyet tahsisatı ayrıla· 
S ponlara göre, Amerikan filim· 

cemiyet teşkil etmişlerdir. ar- mel bir yer olarak görülmüş caktır. Bağlararası·Foça yolu 
lerindeki öpüş sahneleri, Ja-

mısak muhipleri bundan böyle ve otelin bu yerde ınşası ka- için de iki yılda 23 bin liralık 
._ pon kız ve erkek gençlerinin 

muayyen usuller ve şeıdller rarlaştırılmıştır. nakdi, dört bin liralık bedeni 
ahlakını ifsad etmektedir. 

altında sarmısak yiyecekler ve ------------- Va_l_i_m_u_a-vini mükellefiyet tahsisatı verile-
bundan hiçbir kimsenin ~ika- • cektir. 
yete hakkı kalmıyacaktır. /ki firma Bergamaya gitti Menemen· Muradiye yolu için 
Böcek meraklısı kadm! lzmirle iş yapmak istiyor Va!i muavını Bay Cavid 1937 bütçesinde 22 bin liralık, 

M. T" · · d b. ı· Ha b t T"' kof·s Ünver dün Bergamaya gitmiş· ıs ısınan ısının e ır n· m urgan ur ı e ge· Bergama-Kale yolu için 2000 
giliz kadını, böcek toplamağa len bir yazıda, Almanyada ta- tir. Orada bazı tahkikat ya-

liralık tahsisat ayrılmıştır. Di· meraklıdır; bu kadın bu böcek nınmış bir firmanın memleke· pacaktır. k 
---~ kili-Ayvalı yolu için 1937 aşkile tam on sene Güyan timizden kemik, kıl ve deri al- B R f ı· 

vahşileri arasında yaşamış ve ay au nanın yılı bütçesinde 26 bin liralık 
mak istediği, F ransadan gelen ---k-d~ b b. l" ı k b 

26 bin nevi böcek ve hayvan Kültür Bakanhömca bas- na ı, eş ın ıra ı edeni, 
bir mektupta da, mağnezyum -938 · d b 

nümunesi toplama
0
aa muvaffak tırılan kitabı il senesın e on in liralık 

istendiii bildirilmektedir. kd. b b" l' ık 
olmuştur. 1ıkokullarda anadili dersinin na ı, eş ın ıra ı mükelle-

Mis Tisman bu kolleksiyonu Doğum tedrisi usulü hakkındaki çalış· r "\ 
Londrada çok büyük birfiatla Yeni Asır muharrirlerinden ma ve araştırmaları ile Avus- Askere davet 
satılığa çıkarmıştır. arkadaşımız Bay Nurinin dün lurya ve Almanyada büyük bir 

Esrar mücadelesi bir erkek çocuğu dünyaya şöhret kazanmış olan ( Kral izmir askerlik şUbe-
Mısırda, bütün gayretlere gelmiştir. Yavrunun uzun Linke ) nin " Serbest tahrir ,, sinden: 

rağmen haşhaş zer'ine devam ömürlü olmasını diler, ana ve adlı eseri İzmir Kültür yar· Yaşıtları ile yoklamıya gel-
edilmektedir. Fellahlar mısır babasını kutlularız. direktörü Bay Rauf inan tara- miyerek bilahara ele geçmiş 
veya şeker kamışı zer'iyatı Teşekkür fından dilimize çevrilmiş ve veyahud kendiliğinden gele· 
arasında kafi miktarda haşhaş Refikamın vazı hamlinde Kültür Ba~anlığınca öğretmen- rek muayeneleri yaptırılmış 
da yetiştirmektedirler. büyük hazakatini gördüğüm lere kılavuz olarak bastırıl- veyahud askere davet edil· 

Mısır hiikumeli buna şim· Dr. Bay Fikret Tahsine alenen mıştır. diği halde gelmiyerek baka-

diye kadar bir çare bulama- teşekkürlerimi sunarım. İlkokullarda Türkçe öğreti- yede kalmış veyahud celb 
mıştı; fakat şimdi tayyare ile Yeni Asır muharrirlerinden minde mühim bir hizmet gör- ve sevk zamanında sıhhi ah· 
bu gizli zer'iyatı meydana çı· Nu,.ı· d 1 b k b vallerinden ötürü sıhhiye he-meğe namze o an u ita ın 
karmak mümkün <ılmaktadır. ,..- ' b l d k yeti raporu ile wyahud di· ı , ütün öğretmen erce te ari i 
Hususi tayyareler mısır ve şe- Bugün doğacak uygun görülmüştür. ğer sebeplerle geriye bıra· 
ker kamışı tarlaları üzerinden kılmış ve heniiz askere sev-
uçmakta ve müteaddid fotoğ- çocuklar.. yerinde bir tedbir kedilrnemiş 316 doğumundan 
raflar almaktadır. Bu fotoğraf- ~Jerih bus-fin utnrrd ile bir· Çarşılarda, gelip geçenleri 329 (dahil) doğumuna kadar 
iarın tetkikinde, şüpheli zer'i- le§erek arz üzerinde bir zevk ve iz'aç eden dükkancıların bu islam ve 330 (dahil) doğum· 
yat meydana çıkmaktadır. neo'e havacı yıırntacaktır. Bugün gibi hallerine meydan veril· lu gayri İslam sağlam piyade 

Beynelmilel zabiti. pek çok kim eler eyabatc çıka· memesi için Belediye hareke- ve 330 dahil dogumlu musika 
16mcı Asırda lrlandalı O'Tol caklnr ve cyııhııte ı;ıkııklanoa da tc geçmiş ve dün 8 dükkan· ve 331 dahil doğumlu Jan-

pişman olınıyncaklardır. Muama· 1 d B d d .. ..k 332 isminde bir adam yaşamıştır. cıyı ceza an ırmıştır. un an arma ve gumru ve fih, ak§am üzeri ayın f~na trı.ir· 
Bir Fransız gazetesine göre, leri başlıyacaktJr. Buna rajmen böyle hiçbir mağaza çırağı doğumlu dahil deniz eradı 
bu adam lngiliz ordusunda bazı nDhoş hlldiseler çıkmaeı gü· yoldan geçenleri bakıra çağıra ayrıca tayin ve ilan edilecek 
yüzba~ı, Felemenk ordusunda nün umurai zevk H •tı'eaiui dükkana davet edemiyeccktir. olan toplanma gününde as· 
binbaşı, Fransız ordusunda mi· bo:ıınıyoc:ıktu. Madrabazhk kere !'ievk edilecekler inden 
ralay, Avusturya ordusunda Duglin tloğau çocuklıır eebaı· Eski Bitpaıarında, 75 ku· şimdiden hazırlıklarını yap· 

sız, ruütdenin olacaklar buna J k b · k l'd' b d 1 ki · gene miralay, Osmanlı ordu· ruş u ir saatı ıymet ı ır malan ve e e verece erırı 
rağmen bilyük mevkilere l)ÖZ ~i-

sunda Paşa,. Papa ve Venedik h diy•e Arif ogv lu Malike 400 bir istida ile hemen şübeyc kectklcr ve bayatta hiç ir r:amnn 

fiyet tahsisatı verilmiştir. 
Çatal-Bayındır yolu 30 bin 

liraya ve Çatal - Ödemiş yolu 
78000 liraya iki yılda inşa 
olunacaktır. 

Bayındır-Tokatbaşı· Mahmut
lar yolu 8000 liraya inşa edi
lecek ve Kozpınar-Selçuk yo
lu 5000 lira bedeni mükelle
fiyetle bu yıl başlanacak, ge· 
Jecek yıl büdçesine bu yol 
için 35000 liralık tahsisat ko
nacaktır. 

Çatal·Ôdemiş yolu mühim· 
dir. Bu yolun ikmali ıçın 
1939 yılı büdçesinde de 32 
bin liralık tahsisat ayrılacaktır. 
Üç yılda bu mühim yollar 
tamamlanmış olacak ve sonra 
şu yollar yaptırılacaktır: 

Adagide·Tirebolu yolu 1939 
ve 1940 yılları büdçclerinde 
32 bin lira, Bergama· Kozak 
yolu 50,500 lira, Ôdemiş
Bindağ yolu 31,000 lira, Se
ferihisar-Doğanbey yolu 18 
bin 650 lira sarfile inşa edi
lecektir. 

1940 ve 1941 yıllarındaki 
yol inşaatı şu suretle yapıla-

caktır: 
iki yılda büdçelerde ayn· 

lacak 105,000 lira ile Bayın
dır·Kuşçuburnu yolu, 78,000 
lira ile Tire-Aydın yolu, 12000 
lira ile Kemalpaşa - Torbalı 
yolları yaptırılacaktır. 

1937 ve 1938 büdçelerine 
doksan dört biner liralık, 1939 
senesi büdçesine 134,000 lira· 
liralık, 1940 büdçesine 170,000 
liralık, 1941 senesi büdçesine 
148,000 liralık tamiratı esasi-
ye tahsisatı konacak ve yollar, 
mütemadi bir şekilde tsash 
tamirata :ahi tutulacıktır. 

Bedeni ıniikellefiyet olarak 
her sene büdçcsinde 42-90,000 
liralık bedeni mükellefiyet 
tahsisatı ayrılacaktır. Bu he· 
saba göre, her sene büdçe· 
sinde 250,650 liralık nakdi 
ve 57 ,000 liralık bedeni mü· 
kellefiyet tahsisatı ayrılacak 

ve bu tahsisatla yollar yaptı· 
rılacaktır. Beş sene yollarımız 
için 1,237,250 lira harcana-
cak ve yol ihtiyacı tamamen 
bertaraf edilecektir. 

Gördes haberleri 
Gördes, ( Hususi ) - Gör· 

desliler busene geniş mikyasta 
tütün ekimine hazırlar.makta· 

dırlar. Fideler çok iyi yetiş
tiriimekte, tarlalar hazırlan
maktadır. Bugünlerde yağan 
yağmurlar çok feyizli olacaktır. 
Gördes • Akhisar yolu 

Gördesi Akhisara bağlıyan 
yol, her iki taraftan da la· 
mire başlanmıştır. Ticari ba· 
kımdan çok önemli olan bu 
yol, kısa bir zamanda ikmal 
edilecektir. 

Halkevi ihtiyacı 
Burada içtimai hayat p<!k 

sönüktür. Ne bir spor teşek
külü ve ne de gençleri bir 
araya toplıyacak bir mahfel 
mevcuttur. Gördeste bir Halk
evine ~iddctlc ihtiyac vardır. 
Merkez mektebinde haftada 
bir verilen müsamereler de ol
masa, Gör<lestc gece hayatı 

namma hiçbir şey bulunmı-
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eden itlerde herıeyden fazla haı,_• 
ve inadçıdırlar, ancak yukanda da 
İfaret ettiğimiz gibi ıuurlu bit 
milli idarenin önünde boyun eğ• 
miyP.cek hiçbir r;r.y yoktur. Mısır• 
lılar bu müca• 1-:rini ne kadar 
metanetle iıJare c.;,ıebilirlerıe elde 
edecekleri oıuvaf fakı yet do aynı 

nisbette par1ak olacaktır. 

Foca vak'ası , 
Müddeiumumi tahkir edil-

memiş mi? 
Dünkü sayımızda Foça be· 

lediye reisi B. Raşidin, Foça 
müddeiumumisi B. ihsanı tah· 
kir ettiğinden dolayı tutulan 
tahkikat evrakının lzmir Asli· 
yeceza mahkemesine geldiğini 
ve muhakemeye yakında baş· 
lanacağını yazmıştık. B. Raşid, 
dün idarehanemize geldi ve 

vak'a hakkında bize şu iza· 
batı verdi: 

- Bundan iki üç ay evel 
Foça icra dairesinde bir işirnİ 
takibe gitmiştim. O sırada 
müddeiumumi B. Ihsan icra 
dairesine geldi, benim tarn 
icra dairesinden çıkacağım 

sırada bana kapıda kalabalık 
halk önünde: 

- Şapkanı çıkar! 

Dedi, ben de: 
- Zaten gidiyorum. Dedim• 

o vakit: 
- Herhalde şapkanı çıka· 

racaksın! 
Dedi, ben de: 
- Efendi beni tehdid nıı 

ediyorsun! 
Dedım. Bu sözlerimi, vazife 

halinde hakaret sayarak zabıt 
varakası tutturdu. Foça Asli· 
ye mahkemesinde bu davadan 
dolayı aleyhime verilen hii· 
küm, temyiz mahkemesince 
nakzolundu. Temyiz mahke· 
mesı, tarafımdan söylenerı 

sözlerin hakareti tazammurı 

etmediği mutaleasında bulurt: 
du. Sonradan müddeiumurn1 

B. ihsanın, Foça kahvelerinde 
aleyhimde söylediği bazı söt:' 
ferden dolayı alehine da"' 
açtım. Bunun üzerine lzrnit 
Ağırceza mahkemesi, bu ds· 
vanın İzmir Ağırceza ınahk~' 
mesine nakline karar verdi· 
Mesele, bundan ibarettir. 

Damızlıklar 
Y arıs atlarından 

~ 

seçilecek . 
Ziraat Vekaleri müesseseler• 

için lazım olan damızlıkları" 
iç memleketten ve bilhass' 
yarış !'abalarında iktidar ~ 
kabiliyet göstermiş yarış ati•: 
rından tedariki Vekaletçe rn° 
vaf ık göriilmüştür. Bund•~ 
sonra yarışlarda birinci, ikikn'~ 
ve üçüncü gelen ve irsi tJ 

surlurdan salim olan yar~~ 
atlarının eşkali, puvantajlı tB e 
diri kıymetli bir cetveli o sef1 

l 'k l' . -t ak•P yarış arınrn ı ma mı mu e 
vekalete gönderilecektir. '" 

Elektirik cereyanı çal~ . 
B 1 dA • •• üsturı e e ıyenırı asansor . tıf1' 

den geçen elt> rn .;le tesıs• 
0 

dan elektirik cereyanı ~~İŞ 
Bay Ali mahkemeye verı rr• 
ve üç ay hapse ve 38 ~il• 
para cezı.sına mahk0'!1 j-.
mittir, hapis cezası teeıl 0 

•---· 
ordularında Mareşallık yap- mr~ud olımıyar.aklardır. kuruşa satan Hiis•yin, adliyeye müracaat etmeleri ilan oluunr. 
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Filistin 
Tahkik heyatinin 
kararları infial 

uyandırdı 
Kudüs, 8 (A.A.) - Gerek 

Sionistler gerek Müslümanlar 
Londradan gelen ve Filistinin 
biri Yahudi biri Arab olmak 
üzere iki devlete tefriki ihti· 
malinden bahis olan haberlere 
karşı şiddetli bir husumet iz· 
har etmektedirler. 

Büyük müftünün dediği gi· 
bi Müslümanlar Filistini Arab , 
memleketlerinin teşkil etmekte 
olduğu büyük ailenin ayrılık 
kabul etmez b'.r p~rçası te· 
lakki etmektedirler. 

Sionistler ise Şer·a nehriı i ı 
iki kıyısında bir Yahudi dev· 
lt>ti vücude getirilmeii prog· 
ramını müdafaa etmektedirler. 

Berlin gazeteleri 
ne yazıyorlar 

Paris, 8 (Radyo) - Alman 
matbuatı miralay Dölarokun 
mahkemeye sevki meselesile 
şiddetle alakadar görünmek· 
tedir. Alman gazetelerine 
Fransa, Hitlerin iş başına geç· 
tiki sıralardaki vaziyettedir .. 

Fransada mali ve ekonomık 
iflas tamamile tahakkuk et· 
miştir. Bunun için milli bir 
idare iş başına geçmek üze· 
redir. 

Alman gnçlik 
teşkilatı 

Berlin, 8 (Radyo) - Alman 
gençlik teşkilatı şefi Bay Bal
din Von Şiraz, Hamburgta 
gençlere irad ettiği nutukta: 

•Nasyonal Sosyalist idealini 
her genç takibe mecburdur. 
Gençler bu hususta ebevey
nini de dinlememelidirler. Bazı 
aileler Nasyonal Sosyalistlik 
aleyhinde çocuklarına aşı yap· 
makta devam ederler~e, hak· 
larında cezai takibat yapıla
caktır" demiştir. 

Grev yüzünden ga
zeteler cıkmadı , 
Paris, 8 (Radyo) - Nim· 

deki havagazı grevi şehri ka· 
tanlıkta lmakm1ş ve bu yüz· 
den gazetelerin de çıkmasına 
mani olmuştur. 

Brestte, ameleye nisbi bir 
fazlalık temin edilmesine rağ· 
men grev ilan cd l miş ve şeh· 
rin tenviratı kesilmiştir. 

Klering tetkikatı 
Roma, 8 (Radyo) - Kle· 

ring üzerine tetkikat yapan 
müessese Türkiye ve Letonya 
ile yapılan uzlaşmaları da tet· 
kike başlamıştır. 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip Te ba:yazganı 

Haydar Rüşdü ôKT~M . 
Umumi neşriyat ve yazı ı~lera 

lllGdüril : Hamdi Nüzhet Çan~.ar 

idarehanesi : -
İtmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
l'elefon: 2776 - Posta kuıuıu 405 

ABONE ŞERAİTi 
l ıllığı 1200, altı aylağı 700, öç 

ayhğı 500 kuruştur. 
l ahancı memleketler için aeııelik 

abone ücreti 27 liradır 

Hu yerde 5 kuıu~lur -lnö geçmiı nüahıllar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 

Bay Benes 
Viyanaya uğrama-

Ankarada bir ge- dan Praga vardı 
zintİ yaptı/ar Belgrad, 8 (Radyo) - Çe-

lstanbul, 8 (Hususi) - I koslovakya reisicumhuru Dr. 
Cumhurreisi Kama! Atatürk, B. Benes, Zagrep istasyonun
bugün Ankarada bir gezinti 1 dan geçerken vagonun halko· 
yapmışlardır. nundan, kendisini karşılamağa 

\... ./ gelmiş olan halka hitaben bir 
/ngiliz tayyareleri söylev vermiş ve Çek-Yugos· 
Hindistanda isyan mmta- lav uluslarının omuz omuza 
kasını bombardıman et- aynı gaye uğrunda çalıştıkla· 
mekte devam ediyorlar. rını ve bu sahadaki faaliyet-

Londra, 8 (Radyo) - Del· !erine devam edeceklerini 
hiden alınan haberlere göre, söylemiştir. 
birçok tayyareler Şakton ve Prağ, 8 (Radyo) - Doktor 
karışıklık olan saha üzerinde Benes, hususi trenle Yugos· 
gezmektedirler. Bu tayyareler lavyadan dönüşte Avusturyada 
asiler üzerine bom a ar atma · b 1 k mütenekkiren ·seyahat etmiş, 

tadırlar. Viyanaya uğramadan doğruca 

Türk. Fransız buraya gelmiştir. 

Ticaret muahedesi .uzatıldı Almanya 
Jstanbul, 8 (Hususi)-Türk- Dinsizlik yUzUnden zarar 

h d · ·k· görmüş Fransız ticaret mua e esı, ı ·ı 

Roma, 8 (Radyo)- Obser· ay temdit edilmiştir. 
• vatura Romana gazetesinin bir 

F ort müessesesı makalesi, Hitler ile Ludcnd· 
Sendikaları tanımıyor. rofun barışmasına büyük bir 

Dettruva, [Mişigan] 8 (Rad- ehemmiyet vermektedir. Bu 
yo) _ Otomobil müesseseleri gazete: 

ilt amele müesseseleri ara· "Bu barış, Alınanyada da-
sında henüz müzakerat bit· hili bir muvaff akıyettir, fakat 
memiştir. Buna rağmen Gene· Ludendrofun dinsizlik siyaseti 
ral motors amelesi umumi bir hariçte bir zarar teşkil ede· 
grev ilan etmiştir. cektir. Çünkü bunlar hm t yan-

F ort müessesi, sendikaları lığa bir taarruzdur, Almanya 
hiçbir zaman tanımıyacağını bu yüzden çok zarar göre-
bildirmiştir. Sendika reisleri- cekiir. " Demektedir. 
nin bir içtimaında Fordun bu Berlin, 8 (Radyo) - Baron 
hareketi üzerine çok şiddetli Von Nörat papasların Alma~-
kararlar verilmiştir. yanın dahili t siyasetine nafız 

"Al/ahın rüzgarı,, 
Japon tayyaresi bir gün

de Atinaya geldi 
Londra, 8 (Radyo) - Tok

yo·Londra yolunu kat'edecek 
olan "Allahın rüzgarı,, ismin
deki Japon tayyaresi, bugün 
yola çıkmıştır. 

Japonyada bu tayyarenin 
muvaffakıyeti namına dini me
rasim ve ayin yapılmaktadır. 

Tayyarenin Cuma günü sefe· 
rini bitirmesi muhtemeldir. 

Belgrad, 8 (Radyo) - Ja· 
pgn tayyaresi. ~aat 9,50 de 
buradan geçmıştır. 

Ati na, 8 (Hususi) - "Alla: 
hın rüzgarı" Japon tayyaresı 
18,20 de buraya gelmiş ve 
yere inmiştir. Japon tayyare· 
cileri yarın sabah buradan 
Londraya gideceklerdir. 

Londra, 8 (Radyo) - Son 
bir habere göre, .. Allahın rüz· 
garı" ismindeki Japon tayya
resi, geceyi Atinada geçirmek· 
ten vazgeçildiği için oradan 
ayrılmıştır. 

Tayyare, yarın sabah (bu 
sabah) Londraya gelecek ve 
merasimle karşılanacaktır. Bu 
tayyare Asahi gazetesinindir. 

/talya kraliçesi 
Sofyaya gidiyor 

T riyeste, 8 ( Radyo ) 
ltalya kraliçesi, Sofyaya km 
nezdine gitmek üzere buradan 
geçmiştir. Kraliçenin bu se· 
yahati gayri resmidir. 

Paris Rus sefiri 
Paris, 8 (Radyo) - Mos· 

kovadan bildiriliyor: 
Sovyetler merkezi icra ko· 

mitesi Bay Jakop Suriçi, Paris 
Sovyet sefirliğine tayin et· 
ıniştir. 

Londrada zelzele 
Londra, 8 (Radyo) - Kuv· 

vetli bir hareketiarz olmuı 

olmağa çalışmalarına meydan 
bırakmıyacak bir tedbir ittihaz 
etmiştir. Papalık bu hususla 
ısrar ederse, Almanya Papa 
ile münasebatmı katedecektir. 

Fransa hava posta. 
larını çoğaltıyor 
Paris, 8 (Radyo) - Fransız 

hava postaları umumi müdüı ü 
bir ziyafette yakında herbiri 
40 yolcu taşıyan ve saatte 
200 kilometre l kateden 16 
yeni tayyarenin faaliyete ge· 
çec,.ğini söylemiştir. Bunlar· 
dan 26 kişilik ve saatte 280 
kilometre kateden sürat tay· 
yareleri de işliyecek ve 8 ay 
sonra Amerika ile Avrupa 
arasındaki tayyare seferleri de 
haftada ikiye iblağ edilecektir. 

Mısırla 
Dostluk muahedesi 

akdettik 
Ankara, 7 (A.A.) - Bugün 

Dış Bakanlığında Hariciye:_ V~~ 
kili Dr. Bay Tevfik Ruşdu 
Aras ile Mısır orta elçisi S. E. 
Muhammed Elmohdi Elcezairli 
Türkiye . Mısır arasında bir 
dostluk muahedesile ikamet 
ve tabiiyet mukavelesi imza 
etmişlerdir. 

Bu muahede ve mukavele· 
lerin metinleri yakında iki 
memlekette aynı zamanda neş· 
redilecektir. 

Kaz.aya uğramış 
Londra, 8 (Radyo)-Afamet 

ltalyan vapuru Sen Kalen fe· 
nerinden 22 mil uıakta kazaya 
uğramış ve bir lngiliz tor~i
dosu hemen yardımına gıt· 

miştir. 

Maç geri kaldı 
Roma, 8 (Radyo) - Tri

buna gazetesine göre, Fransız 
milli ekibile ltalyan milli ekibi 
arumda a ılacak m tali 

Sayfa3 ... 

Museviler ve Türkçe -
~fttrn ''Hamursuz,, paketlerine 

===========·--= Türkçe konuşulması 
Program için yaftalar kondu 

Cemiyet ve kalkınmamız~n 
her cebhesindP. sadece teka
müle doğru yürüyen ve ancak 
bu çerçeve içinde bazı tadilat 

kaydedebile? ~rogra"!~. k.ültür 
hayatımıza ıntıkal ettıgığı da· 
kikada, tedris ve terbiyeden 
tutunuz, halk arasında neşri
yat ve okumaya kad_ar ~üte
madiyen zikzaklar gosterıyor. 
Halk kültürü, şüphesiz, ikinci 
planlık bir me.vzu 

1

ve onAun 
üzerindeki, gayrı mes ul telak· 
kilerin, hareketlerin münaka· 
şası da ayrıdır. Fakat ye~i 
bir üniversite kurmuş olan bır 
cemiyette, hala ve hala orta 
mekteb ve lise programının 
·müstakar demiyeceğim, çün
kü ben böyle bir kelim:yi 
yürüyen bir hayat ve sevıye 
için doğru bulanlardan deği· 
!im- tam bir şekilde haztrla· 
namaması cidden hüzün ve-
ricidir .. 

Evelce, bir ilkmekteb de~
dimiz vardı. Tahsil mecburı· 
yetinin halk tarafından kav~ 
ranması için uğraşırken, ben 
taraftan da muallimin randı-
manını artırmasını ve küçük 

çocuk yığınları içinde yüks.e· 
len okuma iştihasını tatmın 

etmeği düşündük. Bugün~ü 
şartlara bakarsak, az çok ın· 
şirah duyabiliriz. Noksan ka
lan kısım, ilkmektebi hocası· 
nın maaş ve refahının kifa
yetsizliğidir. Bu hoca, oku
muyor, okuyamıyor, okuya: 
maz da.. Çünkü, mali kudretı 
müsaid değildir. 

Ortamekteb ve liselere ge· 
lince, okuma silsilesinin bu hal· 
kalarında, üç senedenberi pat
lak vermiş çürüklük ve ko· 
pukluk vardır. llkmekteb • l~se 
ve ortamekteb • üniversıte 

muvasala devreleri, program· 
ların bizdeki talebe hayat ve 
seviyesine ve onların hazırla· 
nışları ile, girmek üzere b~
lundukları mijstakbel tahsıl 
zaruretlerine göre layıkı ile 
tanzim edilememesi yüzünden 
mütemadiyen fena neticeler 
vermektedir. 

Evelki sene, bütün mual· 
Jimleri, münevverleri ve mat· 
buah endişe ile üstünde dur
duran sene sonu imtihanları
nın hatıraları hala ve hala ta
zeliğini muhafaza ediyor. Mev
zuu tetkik ederken şunları da 
hatırlamak faydalıdır: 

Bizde normal okuma nerede 
kalır, ortamekteb seviyesin· 
de mi, lisede mi? Ekseriyeti 
liseye devam etmiyen bu ço· 
cuklara, lise hazırlıklarına gö· 
re yapılan tedrisatın ameli ve 

hayati kıymeti nedir, o tak
dirde meslek mekteblerini ço
ğaltmak lazım mıdır, değil mi: 
<lir? Liselerde meslek, yanı 
teknik şubeler tedrisatında, 
imtihanların gene umumi esas· 
lan ihtiva etmesine nazaran, 
aradaki fark ve istenen fazla
lık ve ihtisas ne ile temin edi· 
lel ilir? Ortamekteb ve lise 
talebesinin istenen neticeyi 
alamadığına bakıhrsa, keyfi· 
yet, programdan mı, çocuğun 
seviyesinden, hazırlanışından, 
yaşayışından vesaireden mı 
ileri geliyor? 

Üniversite mefhum ve şart· 
larma göre, genç liselinin ha· 
fm ve m..Ukemeeine, Qnun 

8. Yakub Bensinyor: "Türk dilini tami~ 
etmek hususundaki azmimizi sarsacak hıç 
bir kuvvet mutasavver değildir. ,, diyor 

B. Yakob Berısingor 
Musevilerin Türkçe konuş

maları lüzumu etrafında (Meş· 
rutiyet matbaası) sahibi ~a! 
Yakub Bensinyor muharrırı· 

mize şu beyanatta bulunmuştur: 
- Ben, on beş yaşımdan 

beri Türkçe konuşmakta ve 
Türk dili için propaganda 
yapmaktayım. Daha çocuk iken 
(Ahenk) matbaasına intisab 
ettim. O vakittenberi matbuat 
müntesiplerile yakından tanı· 
şırım. Türk dilini tamim et_mek 
ve bu güzel dili Musevılere 
öğretmek suretile kökleştirmek 
hepimizin yegane arzu ve he
defidir. 

1934 yılında, lzmirin en mü
nevver tabakasına mensub bazı 
zevatın bulunduğu bir mecliste 
bu mukaddes vazife hakkında 
hasbıhaller oldu. Ben, seneler· 
denberi başhyan ve gittikçe 
ilerliyen gayretlerimizi leşrih 
ettim. Hazır bulunanlar beni 

alkışladılar. Fakat bu husustaki 
müzaheretlerini lüzumu kadar 
ibzal etmediler. 

İstibdat devrinde dilimizin 
tamimi hususunda ne kadar 
müsamaha gösterildiği, tarihi 
vak'alarla müsbettir. Bu dev
rin günahları yüzünden Türk 
dili, toprağa gömülmüş · bir 
elmas halinde kalmış, memle
ketimiz, Babil kulesi gibi muh· 
telif ve yabancı dillere sahne 
olmuştu. Kaç defa dilimi.zi~ 
tamimi için teşebbüs edıldı -nasıl vereceğiz? 

Ben kendi çerçevem içinde, 
hiç te istisgar edilemiyecek 
bir lise bilgisi taşıyan çocuk
ları çok tetkik ettim: 

Bu bilgiler, şuur, idrak ve 
muhakemenin avuçlara içinde 
yuğurulmuş, hazmedilmiş de
ğil, ham, perakende şeyler 
halindedir. Ne şekil almışlar, 
ne de asıllarını muhafaza edi· 
yorlar .. Ne bu malfımatın alı
nışında, ne de verilişinde bir 
tabiilik ve inşirah verici bir 
vaziyet var. 

Bunun ifadesi ise, artık şaş
maz bir programın lise ve 
orta mekteblerde tamamile 
hakim olması icab ettiğidir. 
Saffet Arıkan gibi mevkiinin 
ve sandalyesinin şcrcfii mesu· 
liyet ve icablarını müdrik bir 
vekilin de, başka türlü düşü· 
neceğini sanmıyoruz. Zat~~ 
hakikat ve hadiseler de hızı 
teyid etmektedir. 

Bizde bir program hastalı
tı vardır Vtt bunların halli 

ise, hiç bir netice elde edile
memişti. Fakat şimdi devir 
değişti. Sevgili ve büyük ha
laskarımız Atatürk sayesinde 
Cumhuriyete kavuştuk. Büyük 
idarecilerimiz, milli mevcudi
yetimizi dünyaya tanıttırdıklan 
gibi dilimizi de tamime ko· 
yuldular. Memleketimizin ~er 
tarafı her gün bilgi ocaklarıle 
süsleniyor. Hiç şüphe etmiyo· 
rum ki, Türk dili, az zaman 
sonra layık olduğu mevkii bu
lacak ve memleketimizde Türk 
dilinden başka dil konuşan 
kalmıyacaktır. 

Birkaç senedenberi teşek· 
kül etmiş bulunan (Türk Küt
tür Birliği) Musevilerin Türkçe 
konuşmaları hususunda sami· 
mi ve çok temiz bir halde 
çalışmaktadır. Ben, bu birliğin 
veznedarıyım. Birliğimiz, aile· 
ler arasında, ibadethanelerde 
ve her yerde Türkçenin süra!le 
tamimi iç.in muntazam ve sıs
tematik bir halde çalışmakta· 
dır. Bu sene. hamursuz bay
ramı münasebetile her yerde 
telkinatta bulunduk. Fakir 
halka tevzi ettiğimiz hamursu:ı: 
paketleri içine (kardeşler, saa· 
detinizi istiyorsanız her yerde 
Türkçe konuşunuz) cümlelerini 
havi yaftalar koyduk. Bu ve 
buna benzer propağandaları
mız çoktur ve biribirini takib 
etmektedir. 

Başarmak istediğimiz yük· 
sek vazifenin ne kadar müş· 
kül olduğunu bilmiyor değiliz. 
Fakat ne olursa olsun, sebat 
ve azmimizi sarsacak hiçbir 
kuvvet yoktur. Zira bütün 
Musevi gençliği bizimle bera· 
berdir. Yeni nesil, cumhuri
yetin feyzini almış olan genç: 
lik, tuttuğumuz yolun en sa· 
dık muakkibidir. Musevi genç· 
liği, vazifemizin kudsiyetini 
anladıktan sonra bizim için 
korkulacak, cehd ve gayreti· 
mizi kesredecek hiçbir şey 
mutasavver değildir. 

Ben, Musevi cemaati fahri 
katibi umumisiyim. Cemaate 
müracaat edenler arasında 

Türkçe bilmiyenlerin işi sureti 
kat'iyedc geri bırakılır ve iÖ· 
rülmez. Bu tedbir, belki de 
birçok kimselerin hoşuna git· 
mez. Lakin ne olursa olsun, 
bu gibi tedbirler almak, yük· 
sek ve mukaddes vazifemizi 
kolaylaştırır. Böyle tedbirler, 
en çok yaşlı kimseler içindir. 
Gençlik için cebri hiçbir ha
rekete ihtiyaç yoktur ve icap 
etmez. Zira Musevi gençleri, 
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ediyor Dolandırıcıltk 
Kemalpaşalı arabacı Hasan, 

Çorakkapıda Meserret soka· 
ğında oturan Mehmed oğlu 
Salahiddinin, kömür satmak 
vac.lile iki lirasını dolandırmış 

ve kaçmıştır. 

Uşak Halkevinde güzel 
ita/yanın_ Londra sefiri, Fransanın İspan

yaya yardım ettiğinden bahsedecek 

H bir çalışma var 

Saat çalmış 
Kuhramanlarda Abbas oğlu 

Kamilin saatini çalan Ziya, 
zabıtaca yakalaPmıştır. 

Boı·u hır3ızı yakalandı 
Alsaııcaktaki uınumi hela

lardan 4 ınelrc k•ırşurı boru 
ça'a 1 sabıkahlard~.n Rcf\ t oğlu 
Mehıned yakalanmışı ır. 

Hakaret edenler 

sergisinin açıl:şından bir intiba .. ikinci Beyler sokağın<la Mus· 
Uşak /Jalkcvi rcsım 

tafa oğlu Muharrem, 1 lasan 
kızı Hamdiyeyt>, Karşıyaka va- Uşaktan yazılıyor: 
pur iskelesinde çalışan Ali Halkevi köycülük şubesi fa-
oğlu Ahınc<l, lbrahim. oğlu aliyclini artırnlfştır. Birkaç gün 
Aşire, Katiboğlunda Ali karısı evci köycülük şubesinden bir 
Cahide, Mustafa oğlu Feh- "doktor, ziraatçi, baytar ve mü-

Madrid yolunqa asiler miye hakaret ettikte inden za· nevver heyet, otomobille yir-
Viktorya, 8 (Radyo) - Ha· den korkan asiler evelki ak- bılaca yakalanarak adliyeye miye yakın köye uğramış, Sı· 

vas ajansının muhabiri bildi- şanı Centa, Tarife, Elcezire, verilmişlerdir. vaslı ve Banaz kamunlarında 
rıyor: San Rogue, Lalina ve Estepona =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiillliiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::!i=:iiiiiiiii:::::;==I kalmış, hastaları muayene et· 

General Mola kuvvetleri da bütün ışıkları söndürmüş- "Asiler Ala va bölgesinde miş, ihtiyaçlarını dinlemiş, fay-
E o'<.ertole ve Bazgirid üzerine terdir. Dima tepelerindeki cumhuri· dalı öğüc'!ler vermiş ve beraber 
yürümektedirler. Basklara bir· lngiltere yeniden izahat yetçi mevzilere şiddetle hücum götiirülen ilaçlar dağıtılmıştır. 
çok topçu kuvvetleri yardıma istiyecek etmişlerse de cumhuriyetçiler Köylü, bu alakayı büyiik bir 
gelmiş fakat ihtilalcilerin ileri Londra, 8 (A.A.)-lngiltere ateş ederek dü,manın ileri ~ükran\a karşılamıştır. 

doktorlar getirterek birçok va· 
tandaşların hastalarını muayene 
ettirmekte ve tedavilerini yap· 
tırmaktadır. Bundaıı bir müd
det eve! bir kulak mütehas· 
sısı getirilmiş ve hasta olan· 
!arın tedavisi yaptırılmıştır. 

Bunu takiben bir göz müte· 
hassısı, bir de çocuk müte-
hassısı celbetmiştir. Bunlar da 
kendi şubelerinde birçok has· 
taları mueyene etmişterdir. ilaç· 
lar, Belediye ve Halkevi tara· 
f ından temin olunmuştur. 

Nazilli 
Ortamektep açacak 

Aydın, (Hususi) - Maarif 
Müste,şarı B. Rıd·ıan Nafiz 
Edgüer, eve1ki gün Aydına 

gelerek, Aydın san'at, mta ve 
ilkokclları teftiş etmİ§ vo 
ilimizin umumi kültür duru· 
munu incelemiştir. Aydın orta 
okulunda inceleme yapan B. 
l\1ü~tt>şar okulu'!ı bug!inkii du· 
rumunun ıhtiyacı karşrJama· 

c!ığını ve daha z4yade takviyesi 
lüzumunu tesbit etmiştir. 

Aydındaki . incelemesini bi-. 
tirdikten sonra ilbayımız Bay 
Üıdemir Gündayla birlikte 
Nazilliye giderek, Nazillide 
yapılacak ortaokul yerini tet· 
kik etmiş, Nazilli ortaokulu· 
nu da teftiş etmiştir. ·, 

Vekaletçe yaptırılıp gönde .. 
rilen projeye göre, Nazilli 
orleokulu 60,000 liraya çıka· 
caktır. Nazillilerin •bunun için 
kurdukları komisyon çalışma· 
larına devam etmektedir. Na· 
zilliler bu parayı mahsul za· 
manı vermeği deruhte etmiş· 
lerdir. Şimdiye kadar, birçok 
işlerde olduğu gibi bu işi de 
Nazillilerin yüz akile başara· 
caklarına şüphemiz yoktur. 

hareketine mani olamamıştır. hükumeti tarafından Salaman- hareketini durdurmuş ve bü- Resim sergisi: 
Yardım . istemişler ka hükumeti nezdinde evelce yük zayiat verdirmiştir. Gene evimızde, ar koıııitrsi 

Bilbao, B (Radyo) - Bask yapılmış olan protestoların Yağmur ve sis harekah azasından Ortamektep resim 
cumhuriyeti reisi Bay Agira cevabsız kalmış olduğu ma- durdurmuştur. muallimi Bay Ahmed Doğuer 

Denizlide itfaiye kurs1' "!e yeni 
bir mezbaha:açılması kararı 

• 

dün radyo ile yardım istemiş· lumdur. Kayde değer birşey ol- taraf ınrlan hazırlanan zengin 
tir. Valensi tayyare kuvvetleri Resmi melıafil Hendayede mamış... bir resim sergisi bizzat şehri· 
reisi Tizmero Bilbaoya vasıl ikamet etmekte olan lngiliz Salamanka, 7 ( A.A. ) - mize kadar bu iş için g "len 
olmuştur. Estoryadan da bir sefiri Chieton vasıtasile yakın· Umumi karargahın resmi teb- Valimiz ve Parti başkanımız 
çok topçu kuvvetleri yardıma da Salamanka hükumetinden )iği: Bay Sedad Serim tarafından 
gelmiştir. yeniden kat'i izahat talep ede- "Şimal orduları 5 inci fır- açılmıştır. Sergide çok güzel 

Grandi Fransayı itham ceğini beyan etmektedir. kasında kayde değer birşey parçalar vardır. Valimiz, S<'r· 
ediyor 6 kilometre ilerlemişler olmamıştır. 6 mcı fırka Paleıı· giyi açarken kısa ve veciz bir 

Londra, 8 (Radyo) - Deyli Anduinr, 7 (A.A.) - Ha· cianın şimal bölgesinde 50 söylev vermiş, müteakıben Bay 
Meyle göre, ltalyanın Londra vas ajansından: milis hatlarımıza geçmiştir. Ahmed Doğuer de Türkiyede 
sefiri B. Grandi, ademi mü· "Pozoblanronıın cenubunda Biscaye cebhesi kıtaatımıı.ın resim san'atının izahını ynp· 
dalıalc komitesinin ilk ictima- hnrnkette bulunan cumhuri· muzaffer yürüyüşii devam edi- mrştır. Sergi büyük bir rağbet 
ında Fransanın Kızıl İspanya· · yetçi kıtaat dün akşam Galat- yor. Düşmanın mukavemetini ve alaka görmüştür. 
ya yaptığı yardımlardan bah- raveno tepesini geçtikten son- kırdıktan sonra Basague Ren Şeker fabrikası: 
sedecektir. ra 6 kilometre ilerlemişlerdir. Urieta, Oyar2an ve Amboto Fabrika, Halkevimizin içti· 

Kursa deuam eden Denizli mahalle bekçileri 
Panama vapurunu Bu tepe Villaharteye doğru tepelerile Zumela geçidini ve mai yardım faaliyetine yakın 

batırdılar inen ve şimale giden yegane Barazar geçidine hakim olan bir alaka göstermektedir. ls-
yol olan bütün vadiye hakim· Flormendinin şimalindeki mev· tanbuldan :ehassıs bazı Sansebastiyen, 8 (Radyo)

Asi Almirante Çervera kruva
-zörü tarafından Panama bay
rağı altındaki Andrea vapuru 
batırılmıştır. 

Denizli, (Hususi) - Beledi· haren yeknesak elbise giyeli· 

Bu vapurda silah ve mü
himmat vardı. 

dir. Buna binaen bu bölge zileri işgal ettik. Düşman bü- taarruzunu defettik. Diğer böl- yemizin mahalle bekçileri için 
münakalatın anahtarıdır. yük zay at verdi. Tam bir ba- gelerde top ve tüfenk ateşi itfaiye kursu açtığını bildir· 

Tayyareler büyük bir faa· tarya ele geçirdik. Düşman teati oldu. Düşmanın Ping<trn· miştim. Nazari ve ameli su· 
liyet göstererek düşman tah· tarafından terkedilen muhtelif na dünkü hücumu üzerine bu rette devam eden motopomp 
"d t b"lh v·ıı h t k d "'h" d" k" h .. ve el tulumbalarile tecrübeleri şı a mı ı assa ı a ar a ve o a ar mu ım ır ı, enuz gün muharebe yerinde 400 

Penarroyanm bütün istihkam- sayılması imkansızdır. Bir tek düşman ölüsü bulduk. Keza yapılan bu kurs muvaffakıyetle 
larile Pcnorrayayı Puente Ove- bölgede 876 düşman ölüsü dört Rus tankının hareketten başarılmıştır. Bu kursa devam 

eden ve muvaffak olan tale-
jnnaya bağlıyan yolu bombar· gömülmüştür. Oleatoda içinde kalmış olduğunu gördük. 
d 1 d

. benin fotograflarını gönderdim. 
ıman etmiş er ır. 50 bin kurşun, 15 bin mermi Cenup orduları: Kordoba * 

dirilecektir. 

"' * * 
Belediyemizce yeniden fenni 

bir mezbaha yapılması karar· 
laştırılmış ve keşif bedeli 
12, 700 küsur lira olan bu 
mezbaha münakasaya konul· 
muştur. Beş ay sonra şehrin 

bu ihtiyacı temin edilmiş ola· 
caktır. 

Belgrad, 8 ( Radyo) - İs· 
panyada bütün cephelerde 
kanlı mübarezeler devam et· 
mektedir. Asiler, Bilbaoya 
doğru, hükfımcrçiler de Ü;te
pcler üzerine doğru ilerle
mektedirler. 

Mühimmat yüklü bir kam- 15 bin el bombası, 10 top cephesinde düşmanın tazyikı Nisanın bi;i~den . itibaren 
yon koluna da isabet vaki ve sağlam malzemesi bulunan bugün her zamankinden daha belediye tanzifat arabacılar ile * * ııı 
olmuş ve birkaç kamyon yan- bir depo ele geçirilmiştir. şiddetli oldu. Diğer bölgeler· amelelcrine belediyemizce yek· Busenc havalar çok kurak 
mıştır. 8 inci fırka, Top ve:tüfenk de karşılık tlifenk ateşi kayde- ncsak elbise giydirilmiştir. gitmiş ve zürra endişeye düş· 

Cebelüttarık, 7 ( A.A. ) -
Tayyareler tarafından yeni ce· 
velanlar yapılmasından ve 
bombardıman icra edilmesin-

Cumhuriyetçiler ihtilalci- ateşi olmuştur. 20 Milis hat· dilmiştir. "'"' * müştü. Üç gündenberi feyizli 
teri durdurdular larımıza iltica etmiştir. Tayyare faaliyeti: Riscaye Umumi nakil vasıtaları olan yağmurlar yağmağa başlamış 

Macfrid, 7 (A.A.) - Bilba- Madrid önündeki ordular cephesinde iki Rus avcı tay- fayton ve talika siirücülerine ve zurraın yüziinü güldür· 
odan bildiriliyor: grupu: Plantinoda bir düşman yaresi düşürdük. de bu ayın on beşinden iti- müştür. 
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Definesi 1 
lata geçti ve: 

- Patrondan ayrıldıktan 

Tarihe mUstenid zabıta romam 

sonra, beni bir odaya kapat· 
tılar; sonradan M. Lükün bi· 
tişik odada mahbus olduğunu 
anladım. Malum ya, kulakla

Nakleden: F. Ş· Btmlioğlu rım fevkalade keskindir; en 

ve siyasi bir vazife ile bulu· küvitler hana hiçbir tesir yap· küçük sesi bile pürüzsüz du-
nu) orduk. Bunu artık kat'i madı. Buna rağmen ormandan yanın. Bu sayede, diğer ta· 
olarak anlıyorum. Yoksa, M. dışarı çıkmak için bütün rafta iki gardiyanın yavaş ses· 
Lük buradaki tehlıkelere böy- gayretimi sarfettim, uyumadım. le konuşmalarını mükemmel 
lece atılır mı idi? Ah mad- Geceki fırtına beni büsbütün surette dinliyebildiın. Trolvcş 
mazel, burada öyle tehlikeler sarstı. Fakat son bayılıncıya insanları çok zalim insanlardır. 
var ki, dört sene cephede kadar cesaretimi ve iimidimi Bu muhavereden M. Lükc 
bunların yarısını bile görme· kaybetmedim. susuzluk tecrübe ve işkence· 

elim! Ne saf ndamım ben, Ojiye Piyere birkaç bisküvit !i yapacaklarını anladım. Bu 
mösyö Lükü madmazel Gize\ dnha verdi; termus şişesinden suretle onu söylcttceklerdi. 
için buralara geldi sanıyor- de bir miktar sıcak çay içirdi. Maamafih ben, M. Liıkiin hiç 
dum. Piyer Malen artık yürüye· bir şey söylemiyeceğ·ine emin-

- Ne? Gizel mi dedin? cek bir· hale geldi ve madma· dim. Sıra bana gelmek üzer~ 
- Evet.. Fakat karnım ha- ıel Obertene Gizci macerasını idi; bu adamlar, ellerimi scr-

la aç ... lkı hiçbir seri bir ıfade ile anlattı. best bırakm~k gafletinde bu-
,.' -~ • '" r ' · __ ._.,....._.--..;...__ - edilen bu zi aretin 1 orum. 

ki, ben, birinci sınıf bir bok· 
sörüm, ilk fırsatta en kuvvetli 
ve tam isabetli yumruklarım· 
dan birkaçını gardiyana tatbik 
ettim. Bu fırsattan istifade 
ederek tabancasını kapatım. 
Herifi adamakıllı uyuttum, 
sırtımdaki şu yeşil elbiseyi 
aldım, kendiminkileri gardiya
na giydirdim. Bir kişi oldu· 
ğum için patrona doğrudan 
doğruya hizmet edemezdim. 
İlk ve en iyi iş olarak or· 
mandan dışarı çıkmağı ve 
hariçten imdadla patronu kur
kurtarmağı muvafık buldum. 
Şatodan nasıl çıkabildiğimi, 
buraya kadar ne suretle gcl
meğe muvaffak olduğumu ~n
cak şatoya girdikten sonra 
lake.lir edebilirsiniz. 

Dedi. Ylizbaşı, Piycre 
ı y_c ne 

- Bunu içiniz, mösyö Pi
yer! 

Dedi. 
Piyer, çayı içtikten sonra: 
- Ne söylemek lazım ıse 

söylemiş bulunuyorum. 
Dedi. 
Blarıden yiizbaşının yüzüne 

baktı ve: 
- Vaziyet çok nazik! 
Dedi. Piyer: 
- Mösyö ve madmazel 

dedi, vaziyetin icabı olarak 
hemen ayrılmamız lazımdır. 

Yüzbaşı ve ma<lmazel Blan· 
den bir anda: 

- Ayrılmak mı? Ne dedi· 
ğinizi anlıyamadık! 

Dedıler. 

- Evet.. Hemen 
Çünkii gardiyanlar 
beni tutmak 

ayrılmak. 

hertarafta 
faaliyet(' 

bir arada görürlerse, sizden 
de şüphe ederler. Eğer ayrı
lırsak, sizi sadece yolunu 
şaşırmış, merak ve tecessüs jlt 

hareket eden seyyahlar sanırlar· 
Size kısaca söylemeliyim ki, 
buradaki zalimlerin Almatı 

hafi istihbarat teşkilatı ile 
büyük ve sıkı bır alakaları 
vardır. Şimdi hemen ayrıla· 
lım. 

Yilzbaşı Ojiye: 
- Evet, dedi, maamıfih 

tamamile ayrılmak ta olmat· 
- Şu halde, ağaçlara tır· 

ınanalım. Çünkü bunları~ 
korkunç •bir takım köpekler• 
de vardır. İzimizi buldurıns· 
ınak için bundan iyi çere 
yoktur. 

Madn1azel Blanden: 
- Mösyö 
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Aydın lig maçları -Nazilli takımı güzel bir oyunla 
2-1 Aydın takımını yendi 

Maçtan bir intiba 
Aydın, (Hususi) - Aydın relin -parmaklan çıkık olma· 

spor bölgesi lig maçları de· sına rağmen· fedakarlık ve 
vam etmektedir. Bu pazar maharetine borçludur. 
Aydın-Nazilli takımlaıı karşı- Ligler in arkası alınmamasına 
laştılar. Li~lerin en heyecan- rağmen Nazilli takımı şimdi-
lısı olan bu maçı seyretmek den şampiyonluğu kazanmış 
üzere spor sahasına Aydın ve vaziyettedir. 
mülhakatından kalabalık bir Sabahleyin yapılan voleybol 
halk kütlesi gelmişti. İlk dev· maçını da Nazilli takımı ka-
renin başlarında Nazilli takı· zanmıştır. 

mı iki gol çıkardı. Ondan Nazilli takımının bugünkü 
sonra devre Aydının hakimi· mevkiini elde etmesine kulüp 
yeti altında devam etti, fakat rekabetlerini kaldırarak iki 
bu devrede Aydın sayı yap· kulübü Menderesspor adile 
mağa muvdfak olamadı. İkinci birleştirmeğe amil olan ilçe-
devrenin ilk beş dakikası so· bay, parti başkanı ve arka· 
nunda Aydın takımı da bir daşlarını kutlulamağı borç 
gol yaptı. Bundan sonra her sayarım. 

iki takım gol çıkarmak için 
çok çahştılarsa da maç 2 · 1 
NazilJinin galibiyetile bitti. 

Halin insasına bu 
~ 

yıl başlanıyor 
- Başı 1 nci sahi/ede -

şılodılor. Bay 1~ınail llnkkı: 
Iııkılab eserlerimize ve iz. 

Nazilli B. Şevkinin idaresindeki 
takımı, hakikaten çok düzgün 
ve anlaşmış bir halde oynadı. 
Eğer bir oyuncunun münferid mir manznra1arınu ıfair resimler 

h 1 1 giiıı<lcrelim <le gör~ün, öğrensin. 
areket ve üzumsuz ça.ımı Dedi ,e hu teklif kabul edildi. 

olmasaydı, Nazilli birkaç sayı 
daha çıkarabilecekt:. Buna 
karşılık Aydın takımında bek
lenenden fazla enerji ve ha
kim\yet görüldü, fakat her 
oyuncunun miinferid oynaması 
Aydının birçok sayı kaçırma· 
sına mani oldu. Bu neticeyi 
Aydın daha ziyade kaleci Fik-
--_,_....-~-----_,....-_,,...~ 

Museviler ve Türkce , 
- Başı 3 inci sag/ada -

kendiliklerinden giizel dilimizi 
konuşmakta ve bundan zevk 
almaktadır. 

Güzel vatanımızda, cum
huriyet sayesinde hergün İn· 
kişaf eden Türk topraklarında 
Türk kardeşlerimizle elele 
vererek çalışmak için Türk 
dilini bilmek lazımdır. Başka 

türlü ne kaynaşmak ve ne de 
elbirliği temin etmek müm
kündür. Bunu her Musevi 
bilir ve idrak eder. Onun için 
Türkçe konuşmak ve kendi 
dilimiz olan Türk dilini tamim 
etmek, hepimizin en temiz, 
en samimi ve biricik arzu· 

Jlııl plüulurı lıakkınılu miilıc udis 

tarafm<l ıın uwu izabut ılinlı•nJi, 

1937 belediye hüdçeei, henüz hilıl · 
c;e cncünwııiııde tn maıue ıı te tkik 
eılilııırmiş ())duğıı için öuünıfö:deki 

lı:ıf ta pcrşemhe giiıııi tckr:ır lop· 
lamlııınk üzere cel e tatil cdilıli. 

Bay Bek 
Varşovaya dönüyor. 
Kan, 8 (Radyo) - Lehis· 

tan Hariciye Bakanı Bay Bek 
Varşovaya hareket etmiştir. 
Yolda Berline uğrama::ıı da 
muhtemeldir. 

Kral Faruk 
Zurihe gitti. 

Bern, 8 (Radyo) - Mısır 
Kralı Birinci Faruk, Valde 
Kraliçe ve Prenseslerle bir
likte ve otomobil ile Zurihe 
gitmiştir. 

Macar büdçesi açık 
Pcşll', 8 (Radyo) - 1936, 

1937 Macnr büdçesinde busenc 
bir derece uaha salah vardır. 
Büdçenin açığı ancak 8 milyon 
pengodur 

rJÇitlQ Dahiliye Vekili B. Ş. Kaya"-' 
Hava, b~~ıre değişti. nın Kamu_ta_y~aki beyanatı 

Bozdağa kar yağmış. Daha - Başı 1 nci sahifede niyet ve sükun hükümfermadır. 
geçenlerde devirdiğimiz pal- dahilde sükundur. Suriye hududunda bize kar~ 
to saltanatı, gerisin geriye Yüksek tcdbirlcrinizle ve şı yapılan hırsızlık, kaçakçı· 
geldi. Yarın, öbür gün papuç· büyük ft•dakarlıklarla elde cdi· lık, soygunculuk vak'aları bi-
larını dama atacağımı! da mu- len bu emniyet ve asayiş mil. ıim aldığımız tedbirler s<lye· 

hakkak... Fakat, bugünlerde Jetin tekafülü umumisi altında sinde haddi asgnriye indiril· 
bize son kahrını ve çilesini muhafaza edilen bir emanettir, miştir. 935 .senesine kadar 
çektiriyor. Bu emanete tecavüz edenler muhtelif zamanlarda bize sal· 

Zamanın V<' senelerin geçti- da:ma ve her yerde Cuınhu· dıran Yade, Ado, Seyyithan, 
ğinin farkında değiliz. Geçen riyetİn çetin çehre.sile ve me· Alican gibi soygunculuk çe· 
yıl ayak bileğimde bir roma- tin icraatile karşılaşmışlardır. teleri son hırsızına kadar içe-
tizma geç,;rmiştim. Evelki gün, Bu mütecavizlerdcn hiçbirinin ride imha edilmiştir. Ve hiç 
bu uğursuz illet, sokakta gi· cezasız kalmadığını söylemek biri geri c.lönıneıniştır. 
derken birdenbire aynı nokta· çıplak bir hakikattir. Bundan 1936 yılının son nısfınJa 
dan beni yakalad·. Araba, sonra da her kimin tarafından tekrar muhtelif çetelerin taar· 
otomobil ve arkadaş kolluk- ve her ne suretle olursa olsun ruzlorına şahid olduk. Bu çe· 
laı ı ile evime gelebildim. Bazı böyle gafletlere diişeceklerin reler de ekseriyetle tenkil 
dostlarım: akıbeti böyle olacaktır. olundu. Bunların da hudud 

- Yahu -diyorlar- bu R"enç içeride vaziyet böyle olduğu haricinde hazırlanarak ve t~ş-
yaşda nedir bu?. gibi aldığımız tedbirler ve iyi, vik olunarak memleket dahi-

Yaş, evet, gençlik çağların· ditriist komşuluklar sayesinde )ine gönderildikleri delillerle 
dan biri .. Fakat, dünle bugün, hudutlarımızın mühim bir kıs: sabittir. Bu vukuat 1937 yılı 
bugünle yarın arasındaki ıne· mında da senelerden beri em· başından beri daha faal bir 
safe ne büyüktür?. O .günler - ----- manzara aldı. Martın onbeşin-
ki, yüzümüzün şurasına bir mi görmüş olacaklar ki ansı· 

b k ci günü DiyarıbekirJe Mardin 
Çizgi, saçımızın burasına bir zın, etrafımda ir urşun yag-

ld arasında Karaköprü mevkiin· 
beyaz renlr, midemizin şurası- muru sezer gibi o um. Dere· 

k de bir soygun vak'ası oldu. 
na bir küçük sancı, bacag" ımı· nin bu kısmında, küçü , şella-

d S Senelerdenberi asayiş bu yol· 
zın bu kısmına bir tutukluk lemsi bir şekil var ı. u, bir 

k da haleldar olmamıştır. Aha-
veriyor. Biz ise, bir türlü, bu· kayanın üstünden a ıyordu ve 1 h k 

l inin a iki bir emniyet ka· 
nu kavramak istemiyoruz. Bir kayanın dibi, müruru zaman a l 

h 1. . 1 yıtsız ığı içinde bulunduğu bir 
senenin her günü bile bir is- küçük bir göl a ını a mıştı. d b 

sıra a u soygunculuk yapıl-
tihale devresidir. Kafir ayna, Kendimi, derhal oraya attım. d 

d K ı. Aynı tarihlerde Dersimde 
ne müdhiş ifadelerle doludur? Kayanın altına sığın ım. ur-. takip ettiğimiz ıslahat progra· 
Elverir ki, senede ancak bir şunlar, suyun üstüne garıp ses-

i k k d .. ·· ·· ·· mına karşı bazı eski ağaların defa yüzüne bakalım?. Beş se- er çı arara uşup sonuyor· 
1 d B b. k b ~ ·b· hariçten gelme müşevviklerin ne eveJ yetmişlik olduğunu ar ı.. en, ır ·ur aoa gı ı 

l ğ k d ·· l tesirile hükumet tedbirlerine işittiğim bir zat tanırım. Ge· gırt a ıma a ar suya gomii -
·· t ·ı "d k" mukavemet etmek istedikle· çen gün bana, ne dese beğe- muş ve yarım mc re ı en e ı 

nirsiniz? suyun, kurşun yağmuru altın · rini öğrendik. 
- Ah Çimdiğim ah ·dedi· daki kaynayışına dehşetle ba· Karaköprü vak'asını yapmış 

ihtiyarlıyoruz, bak, yaşım elli kıyorduın. olanları mahalli idari kuwet· 
sekizi buldu.. Kımıldamak imkansızdı. Ba- lcr takibe ba~ladıkları zaman 

k b · ı b bunların hududun öte tarafına Bu sö:ze b.1yıldım amma, şımı çı arsam ı e- ge ere· 
birşey söyliyemedim. İhtiyar- cektiın.. Hava soğuktu. Don- geçtiklerini ve çaldıkları mal-
lık, yaşlı görünmek 0 kadar durma tenekesi içinde çırılçıp- ları, hayvanları sevinçli ve gü-
korkunç birşey ki, herkes onun lak gibiydim. Müfrezeler, İngi· rültülü nümayişlerle alenen sat-
yüzünü göriince, gerisin geriye \izlerden gelen yan bedava tıklarım ve herkesin gözü önün· 
kaçıyor. kurşunlardan belki birkaç yüz de muvaffakıyet şenlikleri yap· 

Her u ·1an ciddi konuşacak tanesini bana sıktılar. Meğer tıklarını öğrendik. 
değiliz ya, bir de kendimden daha çok çile çekecekmişim.. Hadisata hususi bir ehcm-
bahsedeyim: Hiçbiri isabet etmedi. Fakat miyet atfettiğimiz bir sırada 

Bu yaşda romatizmaya ne- kış gününde, su içinde birbu· diğer bir hırsız çetesile Ger-
reden tutuldum: çıık saat kaln,ıştım.. cus civarında temasa geldik. 

ricinde melce buldu~l~uı kft: 
naatine vardık. 

Hükumetimiz mesclryi oid~ 
diyetle tetkik etti. Ncredeıı 
ve ne suretle gelirs{! gelsin 
memleket asayişini muhafazft 
etmek için ahnması l~ıım ge~ 
len tedbirleri Alqık . idare me~ 
kanizmas nın ihliıl edilrrıck is· 
tenilen va2jiyeti süratle iade 
edildi. Tunçelinde takib e\~i
~imiz ıslahat progı amını doğı 
yoldan şaşan aşi r~tlerc asil\ 
cesaret vcrmiyecek bir surette 
tahakkuk ettirmek kararını lf.' 

yid ettik. Tuııçelinde birkaç 
senede yapacağımız ıslahatı 

tacil ederek vücude getirmeğe 
tevessül ettik. Buradaki prog· 
ramımız B. M. Meclisinin ma· 
lumudur. 

Yol, mekteb yaparak ihmal 
edilmiş olan bu mıntakayı me· 
deni ve iktısadi bakımdan 

yükseltmek ve bunun kuvvei 
teyidiyesi o'3rak jandarma ve 
idare teşkilatını şimdiye ka
dar girmediği yerlere sokarak 
devlet otoritesini yerleştirmek 
ve vatanın her tarafından cari 
olan medeni ve kanuni hayatı 
tesis etmek. Umumi hatlarını 
çizdiğim bu programı Tunçe· 
)inde derhal tatbik için 4 Ün· 

cü umumi müfettişliği tekrar 
yeni kuvvetle tcchiz ettik. 
Program lereddüdsüz ve tehir· 
siz tatbik olunacaktır. Orada 
da cumhuriyetin kanunları be· 
hemehal tatbik olunacak ve 
ora halkının lıer ferdi de 1ıü

tün Tüı k vatandaşları •,g ·• •i 
cumhuriyetin irfanından, um
ranından, medeniyetin icapla
rından behemehal müstefit 
olacaktır. 

Birinci umumi müfettişlik 
dahilinde halk umumiyetle 

- Lüt/'m çeviriniz -

İşgal yıllarında bir gece.. Şimdi herkes bana soruyor: Çete ölü ve yaralı bırakarak 
Doğup büyüdüğüm Tire kasa· - Yahu, bu vakitsiz roma· dağıldı. Tahkikat neticesi an· Bu akşamki program 
basının, her tarafında, çetele- tizına ne oluyor? ladık ki bunlar da cenub hu· lstanbul radyosu 
rin basması ihtimali ile bir Cümleyi tamamlamak iste· dutlarımızın ötesine iltica et· 12,30 Türk musikisi, 12,50 
muhasara hattı kurulmuş. Saat miyorlar: mişler, her iki çete efradının havadisler, 13,05 muhtelif plak 
yedi olunca, . boşluğa doğru - Yoksa, ihtiyar mısın?. cenuba iltica eden eski şaki- neşriyatı. 
bir ihafe ateşi açılıyor. Örfi Sanki karşılarında, gençliği ler<len olduğu ve hariçte ha· 18,30 dans musikisi, 19,30 
idare var .. Bayındırda da bir içinde yaşı gösteren ihtiyarlığı zırlanarak memleket içine gir- konferans, 20 Bayan Belma 
harp divanı hüküm sürüyor. inkar edecek insan varmış gi- dikleri anlaşıldı. ve arkada~ları, 20,30 Arapça 

Beylerderesi denilen yerden bi .... Zaman geçiyor, küçükler Bu mütevali ve maddi mi· söylev, 20,45 Türk musiki 
geçiyordum. İki tarafım, tepe büyiiyor, gençler kabuk ve sa ilerle cenub huduaumuz ha· heyeti, 21, 15 Stüdyo orkes-
ve karşılıklı karakol... Onlar kemik bağlıyor, orta yaşlılar ricinde kolaylık ve cesaretle tras ı , 22, 10 Ajans ve Borsa 
da bittabi, bu ateşe iştiı ak merdivenleri duvarlara dayıyor çete hazırlığı yapıldığı ve takib haberleri, 22,30 •· 23 plakla 
etmiş hulunuyorlar.. Galiba, ve ihtiyarlar, çöktükçe çökü- harekatımızdan kurtuldukları müntehap sololar ve opera Yeni büdçede 46 milyon 

luk bir imar faslı vardır. benim dere içindeki hayaldi· yor. . Çimdik ve sıkıştıkları vekit hudut ha· parçaları. 
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<lan okumuş ve babası ile bir· yaklaş .nıştı. Her iki geminin Gemiler biribirine rampa Mariya sadece ona bakıyor· 

sudur . ........ ~..._.~ .................... : ............ w, 
Fırtına Ali 

BUyUk Korsan Romanı ...... -r:rr6.0 

-114- Yazan : JM. Ayhan, Faik Şemseddin 

Mariyal. 
Genç kız; hançerinin sapını 

tutuyor, beyaz dişlerini göste· 
ten bir tebessümle: 

- Nihayet - diye mınlda
nıyordu- işte şimdi, karşı kar
~ıya geldik .. 

lere bir şey olmamıştı. Fakat 
Yunanlı kız: 

- Uğursuzluk -diye mırıl
danı- bayrağım uçtu gitti! 

Gemiler, sftratle biribirine 
yaklaşıyor ve artık içindekiler 
belirmiye başlıyordu. Fırtına 
Ali de, Panayot korsanın ge· 
misi ile karşılaştığını anlamıştı. 

likte, nişanlısını Midilliden alıp tayfalarının tamamen harbe ettiler, ayrıldılar, tekrar buluş· du. Alinin karşısına, iki Yu· 
kaçırmıştı. Ali, ikinci hadise· hazırlandıkları görülüyordu.. tular ve hl~r iki taraf kanca· nanlı korsan çıkmıştı. Ali, bu 
den haberdar değildi.. Bunu Ağ'ır bir manevra ile rampa !arla biribirine tutundular. iki kılıç arasında bir müddet 
duysa idi , hiddeti büsbütün için biribirine sokuldukları da- Mariya, ilk kumandayı verdi: durdu. Sağa, sola darbe savu-
artacaktı. . kika<la, küfürler, naralar yük- - Kahramanlarım, kendi· ruyordu .. 

Şimdi, kollarını kavuştur· seldi.. nizi gösterin.. Ya şerefli bir Mariya bağırdı .. 
muş, düşman gemisine bakı· Mariya kılıcını :sıyırmıştı.. ölüm, ya zafer! - Sakın öldürmeyin onu!. 
yordu. Ali onu görünce, elini kaldı· Buna, karşı gemiden Fırtına Diri diri yakalanmasını isterim. 

- Hem de çok güzel kafir rdı, müstehziyane bir selam Alinin narası cavap verdi: Fırtına Ali o korkunç da· 
k 1 v d" b ğ d y · l · kikada bile bu sözü işitmiş ız. . er ı ve a ır ı: - egıt erım, sırtı yere 

Diyerek gülümsedi .. Birden· - Bana meydan okuyan gelmez arslanlarım, dayanın ve bunun manasının ne ola-
bire geminin tam dibine bir Yunan kızı, hazır oll heriflere! bileceğini düşünmüştü: 
gülle düştü ve yükselen sular, Ne keyifli, ne kahramanca, Her iki taraf karşılıklı ola- Mariy.s şimdi ambarın ağzın· 

da duruyordu .. Türk korsan· 
kuvvetli bir sağnak halinde ne büylik emniyetle bağın· rak bu gemiden o gemiye, 

d l !arından biri ona doğru atıldı. 
savruluı) Aliyi sırsıklam ıslattı. yordu.. birinden öbürüne sıçra ı ar .. - Dayan be kaltak! 
Fırtına korsan, derhal etrafına Mariva sarardı. Sevdiği er- .Şimdi kılıçlar çarpışıyor, kii· ı Mariya; kıpkırmızı kesildi 
baktı: keği şimdi yakından görliyor· fürler havada dolaşıyordu. ve kı!ıcı ile bu korsanı karşı-

- Çocuklar
1 

zarar var mı'? du .. Fakat gururu şahlanmı~tı. Fırtına Ali, yıldırım gibi ladı: 
Tayfalar cevap verdiler: Onu, diri ve vah~i bir arslan bir nazarla etrafını tetkik et· _ Karşında kaltak değil, 
- Yok kaptan, yok!. gibi yakalaınağa muvaffak olur· tikten sonra, ~ıçradı ve gemi- senden mert bir korsan duru-

Mariyanın bel kayışından 
geniş yüzlü bir kılıç sarkıyor
du. Kabzesinde iri bir zümrüt 
göze ~rpıyordu. Gemilerin 
Provasından gelen top ate~i, 
gittikçe artıyordu. Ansızın bir 
gülle, Mariyanın iemisinin gran
di direğinin ti tepesini, bay· Biraz sonra top atc~ini ke6· sa, ne büyük bir bahtiyarlık nin bordasından bir kaplan yor. Yanaş bakalım alç8k! 

••••••lıllllllı..llMilllw.rılilllMııı.WMi&..IWW.a.IWUW::..!..!lU. ~le;!,rd2,i~. ~u~· n!!k~ü~ar~t~ık:...!ie~m~ile~r:_:~d~u~y~ac~a~k~tı~?-------~~g~ibi diker gemiye atladı.. - Sonu 9arı n -

- Acaba kaptanı kim? 
Diye diişünüyordu . Onca 

matlup olan, Mariyanın bulun· 
- ma!ı idi. Bu harikulade Yunan 
kızını yakasından tutup ayak
larının altında çi~nemek isti-
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8. Ş. l(ayaıiın beyanatı 
cumhuriyetin tesis ettiği asa· 
yiş ve nizam politikasına can· 
dan taraftardır. Çeteleri ve 
çete efradını takib müfrczele
rimizle birlikte imha etmek-
tedirler. Huzur ve refah içinde 
çalışan bu vatandaşları sur
prizlerden korumak için vazi
yeti takviye etmeğe karar ver· 
dik. Normal idare ve umumi 
jandarma tedbirlerinden baş· 
ka hususi tedbirler de aldık. 
Bir fırkamızı ihtiyat efradı ile 
yüksek mevcuda iblağ ederek 
muhtemel hadisata tekaddüm 
ve tefevvuk etmenin faydalı 

olacağına karar verdik. Bu 
maksadla bir hafta evel cel· 
bettiğimiz ihtiyat efradı ma· 
hallerine vasıl olmuş ve askeri 
vaziyet emniyetli surette tak
viye edilmiş bulunuyor. f htiyat 
efradının böyle mahdud bir 
sahada celbedilmesini izah 
ederken aldığımız tedbirlerin 
mahiyetinden B. M. Meclisi 
huzurundan memleketi açık 
bir surette haberdar etmiş 
oluyoruz. 

Bazı haberlere göre, cenup 
hududumuzun öte tarafında 
diğer çeteler hazırlanmış veya 
hazırlanmaktadır. B. M. Mec· 
lisine ve büyük milletimize 
emniyetle ifade edebilirim ki 
hazırlıkların ve hadiselerin ma
hiyeti ne olursa olsun vaziyet 
tamamile devletin hakimiyeti 
altındadır. Gayri tabii bir hu
dudun arızi ve tabii kolaylık
Janndan İstifade ederek içeri
ye girebilenlerden birçoğu tek· 
rar Suriyeye sığınmak fırsat 
ve imkanım bulamamışlardır. • 
Cumhuriyetin huzuru içinde 
kanun ve medeniyet şartlarına 
uygun olarak bugünün ve ya· 
rının müreffeh hayatını kazan· 
mağa çalışan vatandaşların 
haklı olarak ve hak olarak 
istedikleri himaye ve emniyet 
şartlarının tamamile mevcud 
ve müesses olduğunu söyliye· 
bilirim. 

Meselenin dahili cephesi 
budur. 

Harici cepheye gelince; 

Harici cephenin vatandaş
larda hakiki bir elem ve hü
kumete karşı olanlarda ciddi 
bir talep uyaRdırmış olduğunu 
gizlemek ve örtmek elimden 
gelmez. Türkiye·Suriye hududu 
800 kilometrelik her türlü ta
bii hııdud kolaylıklarından 
mahrum bir fa~ıkadır. 

Türkiye Büyük Millet Mecli· 
sı hükumeti kurulduğu ilk 
günden ibaren bizim Suriye 
ve mandater hükumetler, mü
nasebatımızın temel noktası 
hudud üzerinde asayiş ve em· 
niyetin tesisi olmuştur. Bu 
neticenin ancak iki tarafın 

hüsnü niyetile samimi olarak 
teşriki mesaisinden başka su· 
retle temin olunamıyacağına 
daima inandık. Bu maksadla 
birçok mukaveleler ve proto· 
kollar tanzim olunmuş ve bun· 
Iara göre, böyle hudud vak'a
Jarında iki taraf memurlarının 

memurlarının maksadlı veya 
hat{llı tesirleri yüzünden mem· 
leketimizin ve halkımızın em-
niyeti ve serveti aleyhine vuku 
bulan taarruzların bizim yalnız 
ve bizzarure pasif tedbirleri
mizle izale olunamıyacağını 
müşahedede hükumetimiz ge· 
cikmedi. Filhakika hudud ha· 
ricinde vukubulacak taarruz· 
ların beynelmilel vazifeler ha· 
rekete gelmedikçe zararlarının 
ve tP,sirlerinin tahdid oluna-
caiını tasavvur etmek imkan· 
sızdır. 

Hatay davasının meydana 
çıkmasından itibaren hududun 
öte tarafında kasdi ve suni 
bir surette körüklenen Türk 
düşmanlığı propağandası bu 
salgın teşebbüslerinin menşei 
ve besleyicisi olduğunu red 
etmeye mahal yoktur. Biz da· 
vamızı bütün ciddiyetile fakat 
beynelmilel usullerin müsaade 
ve cevaz verdiği hesaplar da
hilinde ortaya koyduk. Cemi· 
yeti akvam meclisinde varılan 
netice ile bu memleket müte· 
selli ve kanaatkar olmuştur. 
Aleyhimizde gayri meşru pro· 
paganda ve haksız salgınlarla 
cemiyeti akvamda istihsal et· 
tiğimiz neticeden vazgeçeceği
mizi zannedenler varsa bunla· 
rın en nihayet beynelmilel 
münasebetlerin bozulabilece
ğini, fakat bizim hakkımızdan 
ve kazandığımız haklardan 
asla feragat etmiyeceğimizi 
bilmeleri faydalıdır. 

Bu mülahazaları söylemek
ten maksadım hükumetin Ha· ' 
tay davasındaki açık ve meşru 
hareketi bizim aleyhimize ta· 
arruzlar hazırlanmasını asla 
muhik göstermiyeceğini teba
rüz ettirmektir. 

Meselenin bu cephesi aynı 
Suriye ile aramızdaki müna
sebet noktasından olan kısmı 
hariciyemizle Fransa arasında 
münakaşaya konmuştur. Kendi 
hareketlerimizin dürüstlüğüne 
o kadar güveniyoruz ve Fransa 
ile iyi münasbatın idamesi için 
muharriklerin bütün zıd tema· 
yüllerine rağmen gayret etmek 
azminde o kadar samimiyiz ki 
bu çetelerin hazırlıklarının ne 
şerait altında vukubuldu • 
ğunu beynelmilel bir usul ile 
tetkik edilmesine bile hazır 
bulunuyoruz. 

Hükumet namına olan bu 
maruzatım vaziyeti olduğu gibi 

söylemek, içerde aldığımız ted
birlerle hariçte takip ettiğimiz 
hattı hareketi açık bir surette 
memlekete bildirmek içindir. 

Memleket asayişinin emniyet 
ve muhafaza olunacağına kanaa
atimiz vardır. Eğer aldığımız 
tedbirler kafi ge-lmP.zse daha 
vasi tedbirle almakta bir 
an teahhur etmiyeceğimizden 
B. M. Meclisinin haberdar ol· 

ve sık sık alkışlanan Dahiliye gösterdikleri hassasiyet gayet 
Vekili ve Parti genel sekreteri tabiidir. Aynı hassasiyet mem· 
B. Şükrü Kayanın beynatın· leket efkarı umumiyesinde de 
dan sonra hatiplerden Bay vardır. Hükumetimizin bu 
Mazhar Müfid, cenup hudud- hassasiyetle muvazı olarak 
larımızın öte yanında hazır- tedbir almasını da tabii, za· 
lanan bu çetelerin kimler tara- ruri ve mantıki bulursunuz. 
fından teşvik ve yardım gör- Biz de bu hassasiyete muvazi 
düklerinin malum bulunduğu- olarak tedbirlerimizi almış ve 
nu işaret ederek, Blum hükii· bunların ana hatlarını B. M. 
metinin dostluk temayüllerile Meclisine ve onun vasıtası ile 
bir tezad halinde bulunan büyük millete arzetmiş bulu· 
Fransız müstemleke memur· nuyoruz. 
larınm bu hattı hareketlerine Suriyede mandater devletin 
karşı şiddetli tedbirler alın- hükumet merkezindeki esas 
ması zamanın geldiğini söy· politikayı Türkiye ile iyi mü-
lemiştir. nasebet politikasını kıymetsiz 

Bay Refik Şevket ince, fç bırakacak bir zihniyette oldu· 
işleri Bakanının beyanatından ğunu henüz tahmin etmiyoruz. 
çıkan neticeleri tahlil ederek Bu sebeple Hatay davası 
mevzubahs hadiselerde hudu· ameli noktai nazardan yarıda 
dun öte yanında bulunmakta iken ve yeni hudud hadiseleri 
olan bir takım anasırı da a01il sebebi ile iki devlet arasında 
olduklarını söylemiş ve Suri- henüz muhabere cereyan eder· 
yede mandater devlet olan ken menfi teşhislere iştirak 
ve medeniyet getirdiğini id- etmek istemiyoruz. 
dia eden Fransanın bu gibi Suriyede koyu bir Türk 
şekavet hareketlerine karşı düşmanlığı propagandası :ya· 
göz yummak ve teşvikte bu· pıldığını ben de beyanatımda 
lunmakta olı~asını hayretle zikretmiştim. Ancak bu pro· 
karşıladığını kaydederek: pagandaya karşı şimdiye ka· 

-Buna verilecek ad eşkiya dar soğukkanlılıkla ve kendi-
yataklığ.dır, demiştir,,. mizi tahrikata kaptırmıyarak 

Ziya Gevher Etili, içişleri hareket ettik. Daima kaPİiz ki 
Bakanının cenub hududunda Suriye halkı bizim kendilerine 
şekavet hadiseleri etrafında karşı iyi niyetimizden emindir. 
vermiş olduğu izahata teşek- Hatipler de bu ciheti teba-
kür ederek harici siyasetinde rüz ettirdiler. Tahrikat yalnız 
teveccüh edeceği istikameti politikacıların eseridir. Bu ha· 
tayin edemiyen Fransanın man· kikat türlü sebep ve vesilelerle 
dater devlet olarak bulunduğu ne kadar gizlenmek istenirse 
Suriyede geçmekte olan hadi- elbette ki yakın bir atide mey· 
seler karşısındaki vaziyeti ve dana çıkacaktır. Ve hatta şim· 
aldığı durumu anlatmış ve diden de çıkmıştır bile deni-
Türklerin bu gibi küçük oyun· Jebilir. Bize karşı söylenen 
!arla uğraşır bir millet olma· sözlerin, yapılan iftiraların ve 
dığını söylemiştir. vaki olan tasavvuratın hatip-

Halil Menteş, Atatürkün em· lerin söylediğinden fazla oldu· 
salsiz prestişi altında Türki- ğunu söylemek istiyorlar. Am-
yede teessüs etmiş olan emni· nıa iftira mahiyetinde olduğu· 
yetli, istikrarlı nızama karşı nu bizzat Suriyeliler iyi bilir· 
tevcih edilen bir hareket kar- ler. Zannediyorum ki Başveki-
şısında bilhassa bu hareket limizin bir iki vesile ile komşu 
hariçten geldiği takdirde çok milletlere karşı gösterdiği has· 
hassas ve kıskanç olmanın pek sasiyete uyarak, ! ahırlı davra· 
tabii olduğunu işaret ederek, narak Suriye milletini bize 
Fransanın büyük harb sonunda gösterildiği gibi düşman ola-
elde ettiği vaziyeti muhafaza rak kabul etmemekliğimiz da-
için aramakta bulunduğu isti- ha muvafıktır. Asıl Suriye hal· 
nad noktalarını izah etmiş ve kına malum olmak lazımgelen 
boğazlardaki durumu itibarile hakikat şudur ki, Suriye vah· 
Fransanın içinde kalacağı her detini bozan ve onu taksim 
hangi bir ihtilatta Türkiyenin eden ne Türklerdir ne de 
dostluğuna ne kadar ihtiyacı Türkiyedir. Bilakis daima ta· 
olacağını kaydeylemiştir. leplerimizle bu vahdeti temin 

Doktor Bay Mazhar, kendi- etmek istedik. Bu hakikat Ha
sinden önce söz almış olan tay hususiyetini taklit ederek 
hatiplerin hadisenin müseb· tahrif etmeğe imkan olmıyacak 
biplerini açıkça ifade etmiş derecede aşikardır. Şunu arzet-
bulunduklarını işaret ederek mek isterim ki bir de hatipler 
Suriye hudutları çizildikten oradaki anasırı muhtelifeden 
sonra mandater hükumetin bu bahsettiler. Bu anasır arasında 
hudud imtidadınca takib etmiş matbuatta görüldüğü gibi Er
olduğu iskan siyasetile istih· menilerden de bahsolundu. Ha· 
daf etmiş olduğu maksadı an· tiplerin ima ettikleri anasır 
!atmış ve bu suretle orada da_ bu olmak gerektir. Buna 
yerleştirilmiş bulunan yabancı daır de maruzatta bulunmak 

k isterim. masını isteriz. unsurların uza laştırılması la· 
zımgeldiğini söylemiştir. Türklerle Ermeniler arasında 

Harici sahada da vaziyetin t k. l b' d" 1 k 
Hatip, Fransanın Türkiyenin es ın ° unmaz ır uşman ı 

icap ettirdiği teşebbüslerden d ld ğ · · · 
dostluğunu kazanmaktaki kıy- mevcu 0 u u nazarıyesını 

ve müteakıben alınacak ted· meti takdir ederek bu suretle ileri sürmek bazı politikacıla-
birlerden B. M. Meclisini da· · J hareket edeceği ümidini izhar rın geçım vasıtası o muştur. 

teşriki mesaisi derpiş edilmiş- ima haberdar edeceğiz. ederek sözlerini bitirmiştir. (Bravo sesleri) 
tir. Bu gibi hadiseler vukuun- Arkadaşlar; Bay İlyas Sami Muş ve Fu- Hatay davası esnasında 
da mukaveleleri işletmek için Hiçbir kimse tarafından gaf- ad da cenup hudutlarındaki Türklerle Ermeniler arasında· 
vaki olan teşt:bbüslerimiz let edilmemesine hatırlatmak hadiselerin tevlid edebileceği ki münasebeti bir defa daha 
karşı tarafın mahalli memur· istediğim bil" hakikat ta şudur: akislere işaret eylemişlerdir. münakaşa mevzuu oldu. Türk· 
lıırı tarafından zamanında ve Türk milletinin kuvveti her Hatiplerin beyanatlarını mü· le;:rle Ermeniler hakiki ve tabii 
müsbet olarak karşılanmamış· nerede ve her kime karşı teakıp tekrar kürsüye gelen menfaatlerinin ilcasile ens-
tır. Hükumet hudud haricinde olursa olsun hakkını ve hay- içişleri Bakanı ve Parti genel tenktif olarak yeniden bir 
memleketimizin emniyeti aley· siyetini korumağa daima hazır sekreteri Şükrü Kaya şunları defa daha biribirlerile yakın· 
hinde vukubulan bu teşeb- ve kadirdir. . söylemiştir: lık hissettiler. Hakiki vaziyet 
büslere mandater devletin Ankara, 7 (Hususi) - Ka- -Arkadaşlar; budur. Fakat eski komitacılar 
ciddiyetle nazarı dikkatini mutayın dünkü toplantısında Sayın hatiplerin cenub hu- tekrar araya girdiler. Ve Ha-
celbde teahhür etmedi. Ora bülük bir alaka ile din]enen dudundaki vuk.mı~ fi1,.rinrJ,.. t.ıavrlA i_ki milJ ... t " .. ,......... ., ..... : "v ... ' ii'lf eôb'ıre, . sahıİde ı .LravSi'C ederız. ı telakki edilen bu ziyaretın yorum. e ne 

~~· 
Ankara şampiyon takımı 

bugün geliyor 
-----

yarın Doğanspor, pazar günü de 
H 

Uçok ile karşılaşacaktır 
Maçları B. Şazi Tezcan idare edecek 

Alsancak sahası, yarın ve 
Pazar günü, milli küme temas· 
larının en hararetli ve en ala· 
kalı, iki müsabakasına sahne 
olacaktır. 

Ankara bölgesinin şampi
yonu Gençler Birliği takımı 
bu akşam Ankara ekspresile 
şehrimize gelecek ve yarın 
saat 16,30 da Doğanspor ta· 
kımımızla ilk temasını Alsan· 
cak sahasında yapacaktır. Pa· 
zar günü de aynı saatte Üçok 
takımımızla karşılaşacaktır. 

Ankara şampiyonunun şeh· 
rimizde yapacağı heriki temas 
fzmir takımları için çok mü
himdir. Çünkü Ankara şam
piyonu şimdiye kadar yaptığı 
milli küme temaslarında kuv· 
vetli ekiplerle karşılaştığıihalde 
en iyi dereceleri almış bir ta· 
kımdır. Nitekim bir hafta evci 
Ankarada Türkiye şampiyonu 
F enerbahçe takım ile yaptığı 
milli küme temasında 2-1 
-;-ağlup olaraksahada~ ayrıl
makla beraber, çok takdir 
edilen bir oyun oynamış ve 
en tecrübeli takımlar meya· 
nında sayılan Türkiye şampi· 
yonunu zaman zaman fena 
vaziyetlere sokmuştur. ----bir düşmanlık havası yarat· 
mak için gayret gösterdiler. 
Şimdilik manzara komitecıla
rın telkinatının yer bulduğu 
merkezindedir. Fakat bizce 
bu dahi zahiri ve muvakkat· 
tır. Bizim nazarımızda Ermeni 
milletinin bizimle beraber ol· 
makta zösterdiği samimiyetin 
kıymeti azalmamıştır. 

Arkad1ışlar; son söz olmak 
üzere arzetmek isterim ki, 
Türklerin huzur ve hukukunn 
ve memleketin hududunu mah
fuz bulundurmak ıçın Türk 
milleti Büyük Millet Meclisine 
ve onun itimad ettiği hüku-
mete verdiği kudreti de mües-
sir bir surette kullanacağımıza 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunun huzurunuzda tekrar 
bir defa daha açık olarak 
ifadesini cihan sulhu için de 
bir yardım olarak telakki 
ederim. (Bravo sesleri alkışlar) 

Bu izahattan sonra ruzna· 
meye geçilmiş ve ruznamede 
bulunan Türkiye ziraat ban· 
kası kanunu ile mahkemeler 
ve karar hakimleri ve müs
tantiklerle umumi_ ve hususi 

Geçen hafta da gene An· 
karada f zmirin Doğanspor ta· 

kımına karşı fevkalade bir 
oyun oynayan bu takım; bi· 

rinci devrede 1 ·0 mağlup va· 
ziyette iken ikinci devrede 

tam altı gol atmak suretile 
oyunu kazanmıştır. 

Türkiye milli küme takım
ları arasında yüksek bir mevki 

işgal ed~n Ankara şampiyon 
takımı, oyuncu itibarile anlaş· 

mış ve tam formünde bir ta· 
kım olduğundan şehrimizde 

yapacağı beriki temasın çok 
heyecanlı ve alakalı olacağı 

tabiidir. Bilhassa yarın Doğan
sporla yapacağı ilk temas Do-

ğanlılar için revanş mahiyetini 
haiz olacak ve bu hal oyuna 

ayrı bir hususiyet verecektir. 
Bu, mühim müsabakadan evci 

eski kulüplerin birinci takım· 
larında oynıyan oyunculardan 

teşekkül eden Üçok B. takımı 
Demirspor takımile bir maç 
yapacaktır. 

Şazi Tezcan geliyor 
lstanbul, 7 (Hususi) - An· 

kara-lzmir milli küme maçla· 

rında hakemlik yapacak olan 

Bay Şazi Tezcan, bugün iz. 
mire hareket etmiştir . 

Papa 
Papazları kabul etti.. 
Vatikan, 8 (Radyo) - Papa 

bugün birçok Fransız baş pa· 

pazlarını kabul etmiştir. Bun· 
dan başka dükalık salonunda 
1400 katoliği kabul etmiştir. 

ıı füiffiiı 111111111111111111fıi11111111iıi11111111111 
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OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 
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kaza salahiyetini haiz makam- OzUm sat.şiarı 
lar arasındaki ihtilafın halline 

aid kanun layihaları adliye ır7 F~l~~lari ~ ~S 
encümeninin talebi üzerine 

k · .1 . . 81 A. R. üzüm. 11 50 
mez ur enciımene \erı mıştır. 41 Kaz. Taner 14 50 Kamutay cuma günü top· 
1 k 

38 M. J. Taran. 11 
anaca tır. 
Çeteler imha ediliyor.. 20 Suphi Ergin 13 50 
İstanbul, 8 (Hususi) - Ak· 15 J. Taranto 13 50 

7 Ş. Riza ha. 14 
şam gazeteleri, ihtiyat kuvvet· I 

1 3 nhisar 8 50 
leri silah altına çağrı an ve 3 llya Galami. 12 75 ve kadrosu yükseltilen bir 
fırka askerimizin, muhtemel 345 Yekun 
hadiselere karşı vaziyet aldı- 425526 Eski satış 
ğını, cenup hudutlarımızdan 425871 U. satış 
girerek soygunculuk yapan şa- Zahire sataşları 
kileri takipte, halkımızın jan- Çu. Ginsi K. S. 
darına müfrezelerine yardımda 42 Ton Buğday 5 75 
bulunduklarını ve çetelerin 135 Buğday 5 75 
böylece imha edilmekte olduk· 135 Arpa 4 

1 1 --~IUI...._~ 

K. S. 
13 25 
14 
17 
12 
14 
13 50 
14 
8 50 

12 75 

K. S. 
6 1875 

4 
4 
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lzmir 1 inci icra f\1e. dan: 
Bay İsmail Hekkmın ~mlak 

ve Eytam btfnkasından taksitle 
satın aldığı gayri menkulden 
mütevellit borç İ&in Bankaya 

ipotek eylediği izmirde hatuniye 
mahalle$inin külhan sokağında 
lp No. tajlı ye 381 ada, 26 
parselde kay~!lı ev iki katlı 
Plup tahta bir kapıdan içeri 
girildikte bir taşlı~, solda bir 
oda sağda bir oda yandan 
bir kapı ile kijçük bir avluya 
çıkılır. içinde kuyusu ve tu
lumbası, helası vardır. Merdi
venle yukarıya çıkılınca yuka
rıda bir sofa ve üzerinde 3 
odası olan 850 lira kıymetli bu 
evin mülkiyeti açık artırma su
retile ve 844 No. lı emlak ve ey
tam Bankası kanunu mucibin· 
ce bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 14/5/937 cu· 
ma günü saat 14 te icra dai
remiz içinde yapılmak üzere 
30 gün müddetle satılığa ko· 
nuldu. 

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

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve ma rafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirme· 
leri icab eder. 

Aksi halde hakları Tapu 
silince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 3/5 
1937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te
rninat akçası veya milli bir 
banka itiban mektubu ve 
3713127 dosya ;numarasile fz. 
tnir 1 inci icra memurluğuna 
tnüracaatları ilan olunur. 670 .... _ ................ ... 

Jzmir 1 inci icra me. dan: 
Bayan Kabile Müberranın 

Emlak ve Eytam bankasından 
taksitle satın aldığı gayri men· 
kulden mütevellit borç için 
bankaya ipotek eylediği lzmir
de Kasap hızır mahallesinin 
Ali efendi sokağında 15 ve 
13/ 1 No. lı iki evden 15 No. lı 
evin yukarısında bir oda bir 
sofa, aşağıda mutbak ve taş
lık, üstü taraçadır. 400 lira 
kıymetinde olan bu ev ile 
1311 No: lı evin alt katında 
iki odası, bir mutbağı, yuka
tıda iki oda bir mutbak ve 
~st katta bir oda ve taraçası 
olan 800 lira kıymetinde bu
lunan bu iki gayrimenkulün 
flıü!kiyeti açık artırma suretile 
\ıc 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu muci· 
bince bir defaya mahsus ol
tll<l~ şart ile artırması 14/ 511931 
<:urna günü saat 14 te icra 
dairemiz içinde yapılmak üze
kc 30 gün müddetle satılığa 

onuldu. 
b Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 

0 rcun ödenmesi tarihi 2280 
~~~aral.ı kanunun meriyete gir-
1kı tarıhten sonraya müsadif 

~rnası hasabile kıymetine ba
lrnıyarık en çok artıranın 

• 
NEOl{ALMINA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş 

ağrıları, Artritizm 
ve 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden; 
Kapların Sıkleti Kıymeti Tesbit 

Adet Nevi Marka No. Kilo Gr. Lira K. No. Cinsi eşya 
m.m.2 EZR 

l Sandık C D P 1037 

2 " 1 B 32774/5 

20 Koli 

2 Sandık AA 1442/3 

1 

1 
1 

l 

3 

" 

" 

" 

" 

Sd 

S ZF 
BLS 
MS 

G J B A 
AB 

3304 

1089 
1640 

1 

F T HM 18973/5 

37 900 20 
48 300 150 
58 300 200 

55 

1169 

131 
79 

188 

302 
121 
94 

167 

189 500 

60 

50 

200 
100 
188 

310 
90 
50 

200 

50 

57 Demet Kırmızı 

2 Varil LA 
1271 

1686/1/ 2 180 500 
50 
70 

243 Yün mensucat 200/600 g. kadar 
" " 200 den aşağı 

% 20 ye kadar ipekli yün men· 
sucat. 

189 M. s. ile mürettep gümüş yaldızlı "" 
pirinç elektrik lambası ko.3 adet ~ 

271 Yere sermcğe mahsus man· ;:o-
tarlı muşamba. ~ 

m.m.2 
270 Yün mensucat 201/ 600 g. k. 

.(") 
Dl ... 

o(ll 

119 

103 
101 

725 

175 

153 
108 

aı " ., " " a 
Fasuneli merserize pamuk men- er 

°' sucat, OQ 

Merserize pamuk mensucat ;: 
% 20 ipeği havi pamuk mensucat c: 

Pamuk şerit 

Yün mensucat 

1 Kondura nalçası 

Yassı, yuvarlak dört köşe demir 
Yaldızlı porselen fincan ve ta· 

Aydın ili Dctimi 
ninden: 

~ncüme .. 

l - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinde memleket hastan~~İ 
pavyon inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli ~!838 lir@dır: 

2 - Bu işe ait şartname ve ~vr19k şunlardır. 
A, Eksiltme şartnıtmesi. ·· · 
B, Mukavele projesi 
C, Bayındırlık işleri ıenel ~artnaıqesj 
D, Fenni şartname 
E, Keşif metraj cetvelleri 
F, Projeler 

Jstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlütünden öğren~ 
bilirler. 

3 -- Eksiltme 26/4/937 Pazartesi günü saat lS te Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır 

4 - Ekeiltme kapalı zarf usulile yapılacaktJ, 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1637 lira 83 

Kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka a~ağı· 
daki vesikaları haiz olduğunu göstermesi litıımdır, 
A, Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası. 
B, Bu gibi yapı inşaatını yaptığına dair vesika 
C, Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

6 - işi alan müteahhit 20 Mayıs 937 tarihine kadar 4000 
liralık iş yapmağa veya malzeme getirmeye mecburdur. 

7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar encümene getirilerek makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek up
ların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelr 0

4' 

olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır, postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 9 13 l 7 21 1091 

il Daimi Encümeninden 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 

Karşıyaka Soğukkuyuda Değir· 
men tepede yaptırılacak otel 
kurağı. 

1 
1 

Paket Mangalı 
Balya 1 H F 

c 
Sandııe H S 

410 
4197 

o 
60 

840 100 
400 118 

bak. 
107 Kullanılmış posta pulu 
496 Safi keten mensucat 

w Bu işe ait evrak aşağıda 
~ gösterilmiştir 

16924 lira 22 kuru~. 

A - Eksiltme .şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 

1 

1 
" 

1 
" l 
" 

2 Çuval 

1 Adet 
1 

" 
1 Balya 

11340 

H S C H 2255 

J v 
LB 

MJB 

1208 
1 

3/ 15 
n 

111 

146 

666 
98 

444 
133 

0

167 

38 
19 

500 

16 500 
79 200 

150 

60 
7 

50 
50 
45 

30 
10 
33 

150 

144 

140 

9o 20 ipeği havi pamuk men· 
sucat. 
Demir makine aksamı 100/300 

" " " 
15/100 

137 Demir çatılmış inşaat malzemesi 
133 .Kurulmuş çit makinesi ı• 
173 Pirinç ve demir som unlu cıvata 

111 

188 

Pirinç cilalı karyola 
Demir sumya sade 
Safi yün mensucat 200 g. kada 
Arşı pamuk yün mensucat 

\O w 
.....ı 

(') 
c 
3 
I» 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı 

yer tarih gün ve saati 

Muvakkat teminat 

E - Bayındırlık işleri gr.nel 
şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 
C - Keşifname, plan. 

Bu şartname ve evrakı Bayın
dırlık direktfülüğünden gorup 
ince1eyebilirlcr. 

22 Nisan 937 perşembe 

saat 11 de il daimi 
meninde. 
1192 Lira. 

günü 
encü-

1094 

5 
26 

621 
838 

20 

500 
400 

11 
3 

72 

200 g. kadar. 
% 50 den fazla yünü havi kadife 
Safi yün kumaş 201/600 g. k. 

w ----~------~-------------------------------~ Çamaltı tuzlası müdürlü-
w 8 Çuval M K 

7 Sandık N. J 
1 Paket 

6929/ 35 70 
2 

170 
45 

28 Kına 

63 Somunlu demir cıvata 
Kağıt reklam 

, ; ğünden: 
N 
el) 

1 Sandık F C 
22 Bağ T H M 

5744/1 336 Adet 
1106 

245 
195 

Dolu gramofon plağı 
Yassı ve yuvarlak adi demir 

... .-
~ 

~-

MH 
5 Sandık F OT HM 347/51 

17 Koli Adres 
1 Sandık H S Z 3243 

456 
345 
114 

9828 

50 
36 

500 50 
340 2100 

257 Adi demir çivi 
194 Müstarnd boş çuval 
233 Porselen izalator 1 

Yukarıda yazılı çeşit eşyalar 28 ve 30/4/937 ve 3151937 günlerine rastlıyan günde saat 
14 de açık artırma suretile dahile satılmadığı taktirde de aynı günde ecnebi memleket götü
rülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
ilan olunr. (1097) 

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. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadnrların 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
m~riyetimize bildirmeleri ica
beder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicililc malum olmadıkç.a pay
laşmadan hariç kalırlar. 

3 151 1931 tarihinden itiba-
ren şartname herkese açıktır. 
Talip olanların yüzde yedibu· 
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37 /3165 dosya numarasile iz
mir 1 inci icra memur1uğuna 

lzmir 
ğından: 

vilayeti Defterdariı-

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasanhoca ma
hallesinde Osmaniye sokağında kfön 12/ 1 sayılı dükkan tah
sili emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan 
almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdar-
lık tahsilat idaresine miiracaatları. 9 16 23 1090 

Askeri fabrikalar umuin mü
dürlüğünden; 
Müteahhit nam ve hesabına 

muhtelif cins makkaplar. 
Tahmin edilen bedeli 17200 lira· olan yukarda yazılı mal· 

zemc askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komis~o· 
nunca 24/5/937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoadan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 1290 lirayı havi teklif mck· 
toplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerininde 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki veHikle mezkur ıün ve saatte komisyona müracaatları. 

Toprak işlerinde çalışmak üzere 150 ameleye ihtiyaç vardır. 

isteklilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte tuzla müdürlüiüne 

müracaatları ilan olunur. 7 9 11 1051 

lzmir Komutanlığı ilanları 
fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen edcı i 26 kuruş olan 200 ili 

350 bin metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 455 kuru.~a almak ve örneklerini görmek 

3 
4 

5 

istiyenlerin lıergün Ankara M. M. V . .satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

ilk teminat parası 5800 liradır. 
İhalesi 26/4/937 pazartesi günü saat 11 de Ankara 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yaZJlı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-
yomına vermeleri. 9 15 20 23 1063 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı ıçın 
bez ile 9600 metre elbise torbalığı bez. 26 Nisan 937 
pazartesi günü saat 15 te lstanbul Tophane satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

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

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

4-

Şartname ve nümunesi Tophane satın alma ko· 
misyonunda görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yaz.ılı vesi· 
\ı:alarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat eve) Tophane satın alma komis· 
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Vapur Acentası - Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri = A. Kemal Tonay 1 
ROY ALL NERLANDAIS - Başdurak büyük Sal epe. ioğlu hanı karşısında = Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları ~ 

KUMPANYASI - Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
"f ATURNOS,, vapuru 9 ni· = ILJI ~ a N a a ~ t ç - (Verem ve saire) ~ 

sanda AMSTERDAM, HAM- - u-ıı a m \Qı o l\:J ~ u u e a ifil ç a lr 1 Basnıahanr istasyonu kar~ısınılaki Dibek sokak ba~ında 30 MyW ~ 
BVRG limanları için yük ala- = ev ve muayenehane inde sabah saat 8 den akşam saat 6 ya 5§ 

k -- ~ 
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ve KÔSTENCE limanları için apa 1 zar usu 1 e e Si -
yük alacaktır. - me ilanı 

SVENSKA ORIENT = nde bulunu.r. -
LINIEN • 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı 1 111111111 11 11ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı ıııı• Denizli Be 1 edi yesin den: 

"GUNBORG,, vapuru 20 
nisanda HAMBURG ve SKAN 
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME RO· 

UMAIN 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 

nisanda MALTA ve MAR
SİL YA limanları için yük ala
caktır. 

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

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlar daki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
accnta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/422112663 .......................... 
W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

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 STEAMSHIP 
CORPORATION 

"LlECUTIVE,, vapuru 9 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

"Ll CHANGE,, vapuru 15 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
PiRE AKTARMASI SE· 

RISEFERLER 
"EXCALIBUR,, vapurJ 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. KÔS
TENCE, SULINA, KALAS, 
ve bütün TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE MARITIME 

"SZEGED,. 19 nisanda bek-
lenilmektedir. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA LINZ ve Vi
y ANA limanları için yük ka
bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 11 

nisanda beklenilmektedir. Ll
VERPOOLve ANVERSten m a 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAILE liman· 
ları için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
•BOSPHORUS. vapuru 

. 9A!(~ 
~Jıu~ 

- « 

1 - Eksiltmeye konan iş: Denizli belediyesine aid mezbaha 
ve müştemilatı inşası [ keşif beli (12797) lira 66 ku· 
ruştur.] 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırl ık işleri genel şa:-tnamesi 
D) Tesviyei turabiye, şosa ve koprüler İnşaatına dair fenni 

şartname 

E) Hususi şartname 
F) Metraj cedveli, keşif cedveli 
G) Proje 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye reisli· 

ğinde inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 8141937 tarihinden itibaren otuz gün olup 

7/5/937 tarihinde Cuma günü saat 16 da Denizli be· 
lediye dayn•sinde teşekkül edecek belediye- encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 975 ) lira mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup belediye encümenine göstermesi la· 
zımdır. 

a) Nafia vekaletinden 937 senesi yapı işleri için alınmış 
müteahhidlik vesikası 

b) Tıcaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazıla 

saatden bir saat evveline kadar Denizli belediye day· 
resine getirilerek eksiltme komisyc,nu reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate ka· 
dar gelnıiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edtlemez. 9 16 23 30 1103 

Olivier ve "UM DAL,, Umu- Izmir Sicili Ti- T M K 
Şürekası mi Deniz Acenta- caret memur- •, , · , , 

Limited lığı Ltd. J "' d B U VU K. 
V A Hellenic Lines ug~n ~~: apur centası lzımrde bırıncı kordonoa 

Tel. 2443 L• •t d 
THE ELLERMAN LINES LTD. Iml e Cendeli hanında sigorta ve 

komisyon işlerile Abdi Vehbi 
lzmir şubesi unvanı altında 
uğraşmakta iken bu kerre yeni 
soyadile [Abdi Vehbi Dural 
lzmir şubesi] unvanını almış 
olduğumdan işbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükiim· 
lerine göre sicilin 1965 numa· 
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

"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. 
"AD JUT ANT., vapuru ni~ 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

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

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

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

"BELGION,, vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM
BURG ve ANVERS limanları 
için yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
.. BRET AGNE,. vapuru 8 

Nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil
mekte NEV-YORK limanı 

İzmir Sicili ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepc vapur iske
lesine dört dnkika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

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

ıçin yük alacaktır. -"'~~~~-------

Vapurların isimleri, gelme ·------mm-

', , .,., ""' 

lzmir kadastro komisyonuıı-' 
dan: tarihleri ve navlun tarifeleri Birinci 

"SARDINIA,. vapuru 22 hakkında bir taahhüde girişi- Güzelyalı mahallesinde Selamet sokağında 23/1 kapı .;e 
mayısta beklenilmektedir. Pi- lemez. Dr. Demir Ali 5 taj sayılı evin sağında 5 A tajlı haiineye aid ev, solund• 
RE ISKENDERIYE Diyep, Birinci kordonda "UMDAL,, Kamçı oğlu 23 kapı sayılı arsa ile çevrili olup bu ev mübadeleye tib! 
ve umum NORVEÇ limanları UMUMİ DENiZ ACENTA· Cilt ve Tenasül hastahk- Rumlardan Midillili Vasilden kalma olarak hazine adına k'· 
için yük kabul eder. LiGi L TD. vapuru acentalı· ları ve elektrik tedavisi dastrolanmıştır. Bu yerde ayni bir hakkı bulunan kimse "arfl. 

Vapurların isimleri gelme ğına müracaat edilmesi rica İzmir . Birinci beyler sokağı ellerindeki tasarruf v~sikasile birlikte ilan tarıhinden itibare" 
tarihleri ve navlun tarifeleri olunur. Elhamra Sineması arkasında iki ay müddetle lzmirde Saçmacı hamam sokağında 20 pyıh 
bakında bir taahhüde girişi- Riz binasında No. J 66 Telefon : 3479 binada lzmir kadastro müdürlüğü veya komisyonuna müraca· 
lemeı:. Telefon No. 2007 2008 Telefon : 3171 - atları lüzumu 2613 sayılı kanun hükiimlerine göre ilan olunu!.:,,. -Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, IJ6b' 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler, 


