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Başvekilimiz, refakatlerinde Iktı - r 

sad Vekili B. C. Bayar olduğu halde H~:v+J~~k~~~~=k~~i-
Heyetimiz [Cenevre'ye gidiyor 

bugün Istanbul' dan geliyorlar 
Generall~lsmet lnönü, şehrimizde üç gün kalacaklar, iktısadi 
vaziyet ve liman işleri etrafınlla tetkikatta~bulunacaklardır 
-------
Halkevleri 
Bayramı .. 

lltllkevlerinin bir yıldönümü 

daha kutlulanıynr ve her di.iniim 
noktasında dnrub da arkamıza bıık-

tık~a, başarılan işl•'rin h:ızzı ve gu
ruru ile saadetimiz artıynr. llalkev-
leriınizin parti çatı ı ahında milli. 
içtimai ve k.ültürcl hedeflere doğ· 

ru bıı~lı)an yürüyüşü, her Eenc 
daha olgun. daha şuuı hı \•e nıüs· 

Lct sahalarda inkişaf etmektedir. 
llıılkevi. bu inkıl " bımızıu fik· 

ri ve ideolo~ik bn~aruıa sahasında 
teahlıüd ettiği mes·uliyetli \'C a~ır 
işi, hilhas~a mefkfireci Türk mü· 
ııevvcrinin iman ve enerjisinde ara· 
ınuktadır. Tilrk topraklanmn eriş· 
tiği saadeti ayni zamanda fikir. 
ruh, ıc.rLiy~ çalışma, mü~terek kav· 
rayı:, müşterek: tefekkür bakımın· 
dan ayni yoldan ayni hedefe gö· 
türm,•k gibi Lü) ük Lir zaruret kar· 

11ktıead Vekilimiz de var. 
Iler gelişinde İzmir, Ege ve 

memleket heeabına birçok çetin 
iolerin en zor imkinsızlıklarını kı· 
rıh açan ve saadet getiren sayın 
İo;met İnönü, hepimizin de bildiği 
gibi, bu mıntakada; "Uğurlu hah· 
tiyar,, olarak anılmaktadır. 

Halk ona, tarihi mücadelenin 
\'İcdanlarda ·yer alan hatıralarından 
ba~ka, en haı;sas, en karanlık, en 
yoksul zamanlarda deruhte t:ttiği 
:ı~ır i~i baoarmak için sarfeylediği 
e~i bulunmaz gayret ve bu i9o 
kıırşı ta~ıdığı sevgi ve ıııeı'uliyet 
-zevkinden dolayı meftundur. 
lfor nıücııdelenin, her dağ devir· 
menin eonunda alnı terli olarak 
memleketine verdigi bir eeer kar· 
şısır.da -kendisine hıls tevazuu mu· 
hafaza ederek· tatlı tatlı gülümse· 
yen İnönü, hu mıntal.:ada da bir· 
tok hayırlı ve milebet işleri baoar· 
mak itibarile, huıusl bir ıe,gi Ye 
şükran toplnmı~tır. 

lla~ınn haşa bütün bir Ege 
köylilsü, çiftçisi Te halkı ona mef· 
tun olmuştur. Uzak değil, geçen 
yıl gelişinin devlet kanalından yü· 

Sancak'ın temelyasası, teşkila

tı esasiyemizin 1ayni olmalıdır 
İetanLul, 20~ [Hususi] - llata· 

yın temel yasasını 1 tanzim edecek 
\. -

olan komiteye iştirak etmek üzere 
Cenevre'ye gidecek olan heyetimiz, 

bu t1:ıbah Ank:ıra'dan gelmiştir. Be· 
yeı; Hariciye Vekaleti genel eekre· 
t .:ri Menemencioğlu Bay Rifat'ın 

riya!ctindedir. Ceneuo daimi nıu-

rahhasımız Bay Nccmiddin Sadık, 

profeeöı Bay Etem, Ankara hukuk 
mektebi profe örlerinden B3y Ali 
Fuad, Hariciye Vekaleti hukuk i2. 
leri müdilrü Bay Müştak, erkanı· 

harb kaymakamı Bay Zühtü, Mer· 
kez bankası ikinci direktörü Bay 
Nazif ve ; hukuk müşnirlerindeu B. Ri/at Menemencioilu 
Bay Vecihi heyete dahildirler. 

Atatürk.'ün huaurunda ü~leden nel yapılan mdhim bir toplantıda, 
uı.uo müddet müzalı.erelcr cereyan etmiı n Cenenc'ye pdecek he· 

yetimize verilecek direktifler konuıulmu9tur. Hil.aalı:ereler, aaal on 
ikiye kadar devam etmi~tir. 

Cenevre'ye gidecek heyetimi•, yarın [&uıan} hareket td ... k:tir. 
Heyetin, Pariı'c de uğraması muhtemeldir. 

Menemencioglu Bay Rifat, gaıetecilerc Taki beyanatında: 

- Neticenin müsbet olacnğmdan çok eminim. Çünkft Hatay, 
Türk'tür ve Türk k:ılacaktır. Ana yasa-ının, teokilitı eıaıiycmide bir 
olması iktıza edeceği tabiidir. Demi~tir. 

Fabrikalarımız çoğalıyor ~ı ıodıı bulunduğumuz.u itiraf t..ı 
ıuüttcfikiz. Cumhuriyet bükümeti, 
tarihin dikkat ve mıır:ıkalıesi altın· 
da en büyük işleri en parlak neti-
celere ha~lnrkcn, cemiyet içinde 
do~rmlan dogruya, milletin mane\ i 
Ctlcmine aid topluluk milnnsebeti· 
nin tahakkuku dn • eiyasi sahada 
olduğu gibi . partiye ve onun Lir 

rüyen ve inkişaf eden neticeleri, K a b .. k 
re:ılitcye kıymet vermio bir Baove·I ar u demir ve çelik 

fabrikası da kuruluyor 
eacri olan Hnlke' ine kalmıştı. 

llulkevi, çok İ§lcr )Dplı. Hal· 
kevi, münevverin halka giden bir 
Yvlu oldu. Şehirle kiiy arasını.la ki 
l tribi du\•nrları ) ıkan, Hnlkevidir. 
O 5tığır du\'ar ki; hiıtün bir geri· 
li~io kap·kua ) akası gibi kaç asır 
l'ürk ıuilletini ikiye ayırmı~tı?. 

IJalkevi, inlulab ~crçi ,·esi için· 
llr: kendini bulmu' ve ac;mı~ fikir· 
lcrin bir bahçesine benzer. 

Ilalkevi, Türk nefis wn'atları· 
lltn aallundığı bir be.iktir. 

Halke\·i, içtimai haynt(ve şu· 
Urlu millet sevgi.inin en mii6bet 
"e ideal faziletlerinin bir münev·: 
\'er topluluğundan millet denilen 
ı-anıiaya temfa ve gür bir çağlıyan 
giLi aktığı yerdir. 

llalke\'İ, köye giden bir ~ağ·I 
lıktır. 
} · Halkevi, çiftçiyi tarlada bulan 

11r kültürdür, bir imandır. 
ll::ılke\i,:,.bütün bir Türk llİ· 

) arının, avni da \'a etrafında birleş· 
tııiş c;ocuklarımıı, ~clıirden ~ehire 
~ c şehirlerden kö} lcrc doğru 5e · 
endiği Ö)le bir paroladır ki, onn 
0nnıakJa, onu eövJemekle Luhtjy~· 
tı.c B' ~ • · k 1 · ız. mune\'V• rı, artı ıa~ka t ~ • 
llttlü düşürıüyonı7. .. .Kö~ı·ye 5İnmi., 
~neli kendine kouu§:ın, ccıııiyeıin 

r'~8Üne inmiyeo, ıcft:kkiirünü Lıa ~
a ka}naklardan nlıb ha~ka ka\· 

tı • 
ıtklara \'eren; bizden de~ildir. Bu 

~~n ana yurdun 34 ycrinde: 34 ta-

t. 
1 eık (Balkevi) dah:ı yiikselece!L· 

ır 'l' 
· • nrih Lir hakikattir ki, yürüyor. 

l 34 Halk.evinin arkasında bin· trc ~ 
rl e..,nıGnev,·er, inkılübın,"içtimai, 

1 
li, kültürel mücadelesiıı~ iştirak 

...... Sona 2 inci sahi/ede -

Sayın Başbakanımız 
Dün akşam aldığımız \'e a§ağı· 

:da okuyaca(;ınız telgraf haberleri, 
İı.mir'in günlerdenbcri beklediAi 

General ismet İnönü 
ruüjdc}'İ nihayet tahakkuk ettir· 
miştir. 

Baş\'ekil geliyor ve refakatinde 

Polonya'da neler oluyor? 

G.Riç Smigli bugün milli 
lider ilan ediliyor 

Varşova' da Cumhuriyet saragı 
Pariı, 20 IRadyo) - Vaqova. , louya'nın &iyaei vuiyetinde bir 

dan ı•lea ıoa hıbırlıre göre, Po· - Sonu 6 ıncı salıi/ed• -

kilin ne demek olduğunu hepimiso 
sarahatle anlatmak.tadır. 

Eu~ki ıene keıa; bir incir 
mes'clcsi vardı ve neticeıi ma· 
Jiimdur!. 

Snyın ve eeTgili İnönü, bugün 
df! saat on dört ıulımnda gene 
1zmir'de bulunacak ve elbette, İz· 
nıir'in lendi oahıelarına karoı taoı· 
dığı eevgi ve oük.ranı göreceklerdir. 

Dün de yazdığımız 'Yeçhile ve 

her zamau yaptıkları gibi, bu gf!• 
liolcrinde de (Liman ioleri, ekono· 
mik vaziyet) gibi bazı ioler üzerin·• 
de duracaklardır. Bunun da ıona, 
hiç oüpheeiz saadete 'Ye refaha doğ· 
ru bir adım daha atmak olacaktır. 

Sayın Baobakanımızı bütün fz. 
mir ve .Egel'iler namına, 

- lloşgeldin "Uğurlu bahtiyar., 
Derken, büyü~ bir zevk ve 

gurur duyuyoruz. 

İstanbul, 20 ( Huııusi ) - Ra· 
•riciye \'ek.ilimiz Bay Tevfik Rü~ 

dü Arae, Selanik'tcn İstanbul'a te· 
veccühle dün akşam buraya gel· 
miotir. 

Vekil, iııtaıyonda mera!imle 
karşılanmıo ve bo eabab, Dolma· 
bahçe nrayında At:ıtürk tarafından 
lrnLul edilmi~tir. Ilu e~nada, baş

hakanımı:r. İsmet f nönü ve şehri· 
:ııizdc bulunan bakanlar da hazır 
bulunuyorlardı. Ilaric·iye \'ekili Bay 
Tevfik Uüşdü Aras; Ataturk 'ün 
yüksek başkanlıklarında ııkdolunan 
Yekiller heyeti içtimaımla, Balkan 
konseyinde geçen bütün konuşma· 

- Sona 6 ıncı sahifede -

r ' GAZETEMİZ 
Bayram münasebetile pa· 

zartesi gününden itibaren 
üç ıün intişar etmigecektir. \... ______________ __ 

------
İstnnbul, 20 (Iloıust) - Karabük Demir •• Çelik fabri.lı.alanmııt İn• 

oa edecek olan oirketin ıoo mühendisi, iki güne kadar 1etanbul'a gele· 
eeklerdir. Bundan ~nel gelen mühendieler, fabrikanın .lrnrularağı yer• 
lcrde çalıomalanna devam etmektedirler. Mühendisler, heraLerl~rindc ıe· 
tirecekleri makineleri de oraya götürerek ycrlcıtirmiyc ba~lıyacaklardır. 

Mühendislerle birlikte, fabrikanın inı:ıaını t:ıahbild eden fnıiliz oirketj. 
nin müdürü de gelecek ve iki gün lıtanbul'da knldıktan ıonra Iarabük'e 
geçeceklerdir. Fabrikanın inoaatı 2,5 ııenede bitecektir. 

1noaatı derubde eden şirketin müdürü yarın buraya ıelec•ktir. 

Adis-Ababa'da bir hadise 

G. Graçyani, bir suikasd 
neticesinde yaralandı 

--------~----

Habeş'ler, ansızın.J bombalar ata
rak ortalığı kana boyadılar 

Adis-Ababa 20 (Rad· 
yo) - Hükumet kona· 
ğının büyük ıalonunda 
3" ilahe~ l rüe~&11 isti· 
man:etmiolcrdir. Bun· 
lar aruında sabık Ha· 
be~ maliye, nafıa ba· 
kanlan, Londra sabık 

Habeo ıef irinin iki 
oğlu da \'ardır. 

Mareşal Graçyani hu 
münasebetle bir nutuk 
irad ederek İtalya im· 
ııaratorluğunuu iltica 
ve dehalet edenlere 
her zaman idil oldu· 

Mareşal 

ğunu ve Raıı Deeta ile Gabre Ma:r· 
yanın: feci Akıbetlerini hildirmi~tir. 

Adiı·Ahaba 20 [Radyo} - Diln 
fakirler• iane tcnii 111trHimiodta 

Graçgani, (Cima) sultanına 
nişan verirken 

ıonra, birçok: yerli halk kalabalık 
aruına ~irerek bombalar atmış· 

lardır. 

- Sonu 6 ıncı 1alıif•d• -



Pedegoji ve dayak 
- peğerli J.J,aaf lnan'a -

K. Ö~ 
Ani pedegoji diyor ki: 
" - Dayak, bir terbiye vaııtnsı dc~ildir, ,, 
Bu kaidenin, gerçek tarafı yoktur. Ben falaka devrine yetietim . 

f,alışkan olduğum kaılar ele avuca sığmaz bir mahlılktum. Çok kere 
fnlnkndan korkacak yerde , dayak yiyen arkndaılıanmın arasında bulun
µıak için bir suç işleıneğe kaşınırdım. Çünkü sarıklı hocamın nar sopa· 
ımı yiyenler, çokluğu teşkil ederlerdi. Bundan mahrum kalan birkaç 
kişi ise nazik. i~e yaramaz manasına ( Maballebici) unvarunı kazanırlar· 
dı. Bu, en uslumuzun bile, ek eri yete ıabi olma6lnı icabcttiren elim 
bir psikolojik netice değil midir?. 

Fakat ne de ol a , eski mektebin hocaısı, bizim için eli öpülecek 
mübarek Lir adamdı. Gizli gizli ıılay ettiklerimize bile neler borçluyuz! 

Yeni ö~rctmen ise, çocuğun melekelerini bilir. Bu melekelerin in· 
jıdşafınua:rol oynıyan terbiyevi esaslara \•ukufu \'ardır. Ruhi veraseti oku· 
muştur. Bütün dünya mekteblerinin tabi olduğu terbiye &İstemleri hak
kında zaruri Ye ameli bilgisi vardır . Ve çocuk bu dikkatli, bi1gili ve 
ıarif mürebbinin elinde aziz bir varlıktır. 

• • • 
Bütün ömrünü pedagojiye vnkfelmi. hir mürebbinin kendi çocuğuna 

dayak atmak mecburiyetinde knlcJığını itiraf ettiği zaman (Bütün ınual· 
lim arkadaşl:ırile heraber) giilfi,tük. 

Nazariyeler; tatbikatta kifayetsizliğini hisaettiren bu kadar bo, veya 
ölü mefhumlar mıdır? .• 

'Mes'clc şudur: Evdeki sinirli ana, komşubı.mun sarho, babası , oto· 
mobilin arkasına yapı~an arsız çocuk, mektebe kM11ı cephe almış, mele· 
tebin yeni örneklerine birer kötü misal olmakta bulunmuştur, 

Çocuk, mcktelıin muhitinden kurtulub cemiyetin muhiti içine dü~· 
tükçe. yani cemiyetin te ir ve terbiye i , mektebin telkin ve terbiyesine 
hakim oldu~u müddetçe. memleket için liı'Zlm olan ideal unsurlardan 
mahrum kalacağız • 

Eskiden , bize falaka dayağı auıklan zaman, ( llocanın vurduğu yer
de gül biter) diyecek kadar öğretmenin hakkına taygı a§ılnmasını 

bilirlerdi • 
Şimdi ise, hırsız çocuğun kulağını çeken muallim, babası tarafından 

şikiıyct edilebiliyor. Ve zavallı muallimin harekatı, peda:;oji.nin 16. ncı 
kaide indeki 21-nci Patınna uymadığı için inzibat meclisine, (Kat'i maa§) 
ceza!lna müstahak oluyor. 

Binbir eebebe bağlı bu aksül'amelin neticesi olarak, (Dayak atmak) 
ameliyesinin, muallinıden talebeye geı;tiği garib bir intikal devri yaşı· 
yoruz. l\lcr in'dc öğretmenilc dala~an talebenin günahında, işte bu kadar 
büyük ve müteııddid müessirler vardır. 

• 
lzmir civarında- iskan işleri 

ki altın madeni Yeniden ta sis muame-
Madenin yerini söy. 
lememekte ısrar eden 

B. Faik ne diyor? 
Dünkü sayımızda Bay Faik 

adında bir zatın, lzmir civa· 
rında zengin bir altın madeni 
bulduğundan bahisle madeni 
işletmek için bazı teşebbüs
lerde bulunduğunu yazmıştık. 
Bay Faik, dün bir muh.arriri
mızı görmüş ve bulduğunu 

söylediği zengin altın madeni 
hakkında bazı izahat vermiştir . 

Bay Faik, Karnreis çiftliği 
sahibi ve Dalyan mültezimidir, 
diyor ki: 

- Madeni yirmi üç yıl evel 
bulmuştum. Bu maden için 
ailem şimdiye kadar 50,000 
altın lira harcadı. Araya harp
ler girdi, maden işletilemedi. 

lesi yapılmı acak -
Yalnız 2510 numaralı kanun 

hükmü tatbik edilecektir 
iskan işleri hakkında diin Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kaletinden vilayete telgrafla bir emir gdmiştir. Bu emirde, 
tahsislere başlanması tekrar bildirilinceye kadar her kim na· 
mına olursa olsun tahsis muamelesi yapılmaması ve yalnız 
2510 numarah kanuna göre imar etmek kaydile -terfiye için· 
istiyenlere arazi, bağ ve bahçe verilmekte devam edilmesi 
bildirilmiştir. 

Halkevlerimizin 
•• üdür 

Şehrimiz Halkevinde, bütün genç
liğin iştirakile büyiik tören var 

Fransa ve İngiltere' de yaptı- Halkevlerinin kuruluş yıldö- kip, programda yazılı olduğu 
ğım tahlillerden müsbet neti- nümü münasebetile bugün öğ- üzere Halkevi mandolinatası 
celer aldım. Maden, yüksek leden sonra memleketimizin çalacaktır. 
cevherli ve fevkalade geniş her tarafındaki Halkevlerinde Tören, saat onbeşte başlı· 
bir mıntakadadır. Tabii, ben tören yapılacak ve Halkevle· yacaktır. Geceleyin, Halkevi 
bunu gizli tutuyorum. Yerini rinin feyizli mesaisinden ha- salonunda ayrıca parlak bir 
benden başka bilen yoktur. hisle söylevler verilecektir. müsamere verilecektir. 
Şimdiye kadar müteaddid de- Şehrimiz Halkevinde yapı- Törene ait olan programı 
fnlar maden araştırma enstitü- Jacak törene bütün gençlik işti· aşağıya aynen yazıyoruz: 
süne müracaat ettim, bana rak edecektir. Program 
daima yerini sordular ve ted- Tören başlar başlamaz, Da· 1 - Ankara radyosundan 
kik ettireceklerini bildirdiler. hiliye Vekili ve Parti genel sonra ilbayın söylevi 
Yerini göstermem, şarta mu- Sekreteri Bay Şükrü Kaya'nın 2 - Halkevi Mandolinatası 
allak olabilir. Maden işlenince Ankara Halkevinde vereceği 3 - Gazi ilk okulu dansı 
hasılat için bana yüzde 5 söylev radyoda dinlenecektir. "Piyano refakatile,, 
nisbetinde tahvilat vermeği Müteakib söylevlerden sonra 4 - Halkevinden müzik 
kabul etsinler, başka birşey İlbayımız Bay Fazlı Güleç bir (Solo keman) "Piyano refa-
istemem. l k H tk l katile,, söy ev verece , a ev erinin 5 _ Kız lisesi (Şan) "Piya-

Altın madeninin çok zengin yüksek hizmet ve faaliyetlerini no refokatile,, 
olduğu muhakkaktır. Teklif tebarüz ettirecektir. 6 _ Halkevi müzik (Solo 
bekliyorum. ilbayımızın SÖ}•levini, mütea· Ç 1 ) "P' f k t"} kimse itiraz edemez; :fakat e o ıyano re a ·a ı e,, 

Çin' de vaziyet pek başkadır; Adı• b • • • 7 - Karataş Orta okul 
Deliren dansözUn defteri 

Umumi harpta büyük bir 
şöhret kazanmış ve şimdi İs
viçre' de bir tımarhanede şuur· 
dan mahrum bir halde kapa
tılmış olan Rus dansözü Ni
cinski'nin hatıra defteri Lon
dra' da müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Bu hatıra defteri, umumi 
harba aid ve günü gününe ya· 
zılmış birçok enteressan ve 
hakiki hadiselerle doludur. 

Amerika tabiler bu hatıra
ları tabetmek üzere satın al-
mağa karar vermişlerdir. 

Bir canh cenaze macerası 
Mayorka adasında Palma 

kasabasında çok garip bir 
macera olmuştur: 

Bir genç denize yüzmek 
için girmiş ve boğulmuştur. 

Civarda bulunan balıkçılar ce· 
sedi karaya çekmişler, ve sa· 
lıildeki elbiselerinde de cese
din hüviyetini tesbite yaraya· 
cak hiçbir şey bulamamışlar 
ve cesedi morga vermişlerdir. 

Morgda cesed, hüviyeti ta
yin edilmek üzere camdan bir 
tabuta konmuş ve teşhir edil
mcğe başlanmış, fakat gece 
morg bekçileri yukarıda bir 
gürültü duymuşlar ve çıkınca 
ölünün cam tabutu kırdığım 
ve dolaşmağa başladığını gör-

• müşlerdir. 
Bekçiler hemen morg mü

dürünü uyandırmışlar, dirilen 
ölü de çıkıp gitmek istemiş, 
fakat müdür, polis müdürlüğü 
tarafından makbuzu iade edil· 
meyince, dirilen ölüyü bırak-
mamış ve ... Zavallı adamcağız 
sabaha kadar morgda çıldır· 
mıştıri 

Çin'de yeni bir derdr 
Çin'de tek zevce almak 

mecburiyeti hakkında yeni bir 

ya, Çin'li Bayın bu tek zev- ıye ınası, un a (Şan) "Piyano refakatile,, 
ceden çocuğu' olmazsa ... Adam· d 8 - Halkevi müzik (Solo 
cağız ne yapsın?. aha yanıyordu Alto) "Piyano refakatile,, 

9 - Kız Öğretmen okulu 
Diyeceksiniz ki, çocuk ol-

mazsa ne olur?. Sakın ha, K l ·r. 'k r l k / (Koro) "Piyano refakatile,, 
bunu -Varsa· bir Çin'li dostu· a Orl er~ azanzntn TaZ a ya l • 10 - Halkevi manzumesi 

nuza söylemeyiniz.Çünkü Çind'e, mastndan erkan ates ı SÖnd" "fd'' 11 - Enstitü (Canlı tablo) 

çocuksuz bir aile sahibinin , , , l uru ~ LJalkevlerı· 
vaziyeti çok fecidir. Çocuk ' n j 

yapmamak, çocuksuz kalmak 
Çin' de en büyük bir ayıptır! 

Çin vazn kanunları buna da 
bir çara bulmuşlar: Tek zev-
celi bir Çin'linin çocuğu ol
mazsa, bu adam öksüzler yur· 
dundan yeni doğmuş bir ço· 
cuğu, gece vakti alacak, ve 9 
aydanberi karnı üzerine yerleş
tirilmiş bohça çıkarılacak ve 
sabahleyin halka. Bay ve Ba
yan Çin'linin bir kız veya oğ
lan çocuğu dünyaya geldiği 

ilan edilecektir! 
Bir işi pamuk ipliğine bağ· 

lamanın Çincesi de işte budur! 

' ' Bugün doğacak 
cocuklar .. . 

Bugün nıd§terinin makus bir 
tesiri altında bulunacağımız için 
bilhaS!:ı ticaret i~lerinde çok ih· 
tiyatlı hareket zaruri olacaktır. 

Bugün bazı feci hadiselerin de 
çıkma ı çok muhtemeldir. Öğle· 
den eonra ay ve uranusun nıun· 

zam tesirleri He aile rabıtalun 

için de birı;ok tehlikeler başgös· 

terecektir. 
.Bugün doğan çocuklnr ı;ok 

z ki ve kavrayışlı, ~·elı1d hir kM· 
hiliyete malik olacaklar \'C! bayatta 
her zaman için ıızaıni mııvaf lakı· 
yet eJ<le edeceklerdir. 

/tfaiqe efradı, yangın başlangıcını söndürmeğe çalışıyor 
Dün sabah, adliye binası 

bir yangın tehlikesi geçirmiştir. 
Saat 1: raddelerinde bina· 

nın alt katındaki kalorifer ka-
zanının ocağı fazla yakılmış 
ve ocağa yakın olan bir yerde 
istif edilmiş talaşların ateş al· 
masından birdenbire yangın 
çıkmıştır. Bunun üzeı ine der· 
hal itfaiye merkezi haberdar 
edilmiş ve beş dakika içinde 
yetişen itfaiye otomobilleri, 
hükumet avlusundan girerek 
faaliyete geçmiştir. 

Hadiseyi haber alan adliye 
memurları, işlerini bırakarak 

telaşla bahçeye fırlamışlar, 
eshabı mesaJ:h te birkaç da
kika zarfında adliye binasını 
terk eylemişlerdi. Fakat bu 
esnada, binanın alt katında 

ateş, tamamen bastırılmış ve 
tehlike bertaraf edilmiş bu
lunuyordu. 

Vaziyet anlaşılınca telaş zail 
olmuş ve memurlar da vazi· 
feleri başına dönmüştür. 

Yapılan tahkikata göre, ka
lorifer kazanının fazla kızış· 
masından bir infilak husule 
gelmesi de muhtemeldi. Maa· 
haza, itfaiyenin vaktinde ye· 
tişmesile bir facianın zuhuruna 
imkan bırakılmamıştır. 

Dikili kaymakamhJ]ı 
Dikili kazası kaymakamlığı

na Terme kazası kaymakamı 
Bay Abdurrahman tayin edil
miştir. 

KUltUrparkta 

Bayramı .. 
- .Başı 7 inci sahi/ede -

·tmck üzeredir. 
Tarih hem yürü) or, hem ıle 

bu lıalıti} nr neslin fikri kalkın· 

masıoa hürmetle başcğiyor. Jlnlke· 
vindcn uzak müncv\er, oııa luknyıl 
rnlnııdnş kıılıııamıılıdır \'e knlmıya· 

cnktır .. 
Bıı <·v, adı ü ııinıl <lir: 
Hi1.inulir, bizim, balkın; yani 

milletin ı ıalı<lır. 

Anadolu ----
Altı vilayette 
iş beyannameleri 

tevzi edildi 
Dördüncü mıntaka iş büro

su amiri Bay Faris, vilayet-
i r.de yaptığı teftişleri bitirmiş 
ve şehrimize dönmüştür. Dör· 
düncü mıntaka dahilinde bu
lunan altı vilayette, bütün mü
esseselere iş beyannameleri 
tevzi edilmiştir. 

Üniversiteliler Ankara'ya 
döndüler 

Ankara tarih ve coğrafya 

fakültesi talebesi, şehrimizde 
tetkiklerini bitirerek dün sa· 
bah Aokara'ya dönmüşlerdir. 

Türk-Macar 
Ticaret ve kliring anlaş

maları kalkfl 

kanun neşredilmiştir. 
• Bu kanunun iyiliğine hiçbir 

Aile hayatında vakıa, ilk an· 

lanla çok gürültülü bir hayat ge~ 
çir&ceklcr fakat ıonunda me!'u•l 

J ~ir alle ~ahibi ' r.aklardır. 

ve kaloı ifor ocağının bulun
duğu daiıe kapısının bir kıs· 
mına sirayet elmiş bulunan 

Belediye reisi doktor Bay 
Behçet Uz, dün Kültürparkta 
Fuar hazılıklarını ve muhtel if 

inşaatı teftiş etmiştir. 

16 Teşrini evel 935 tuilı:li 

Tiirk-Macar ticarf'l ve kliring 
anlaşmalarının feshi ihbar edil
miştir. 

Sırt Hamalları . 
mes'elesi --···· ... ---------Çuvallar ellişer ki- . 

lolu k olacak. 
Hamalların sırtta yük taşı- · 

maları yasak edilmiştir. Dahi- · 
!iye vekaletinden gelen emrin ı 
tatbiki için alakadarlar derhal 
tedbirler almağa başlamışlardır. 

Limanımızdan ihraç edilen 
birçok mahsullerin İzmir piya
sasına getirilirken daima bü
yük çuvallar:· lconduğu m a-· 
lumdur. Hatta 150-180 kil<7' 
ütum alan çuvallar vardır. 
Belediye, herşeyden evel üzüm, 
incir, buğday, arpa vesair 
mahsullerimizin naklinde kul-
lanılan çuvalların ellişer kilo
luk o.fn:ıasını kararlaştırmıştır. 

Bunun temini için ellişer kilo
dan fazla mahsul alan çuval· 
!arın gümrükten idhale müsa
ade edilmemesi ve piyasadaki 
çuvalların yavaş yavaş orta~ 

dan kaldırılması muvafık gö
rülmüştür. Bu hususta Türko
fis nezdinde de teşebbüste 
bulunulmuştur. Türkofis İzmir 
şubesi, bu mühim mes'ele için 
merkez nezdinde teşebbüste 
bulunacaktır. ----
İnebolu faciası 
" Aranan iki şahid ni. 

hayet bulundu 
İnebolu vapuru batarken 

yolcuları kurtaran f stikbal va· 
purunun süvarisi Mustafa ile 

· üçüncü kaptanı Ömer, şahid 
sıfatile dinlenmek için şehri
miz Ağırceza mahkemesi ta
rafından aranmakta idiler. 

Evvelce İstanbul Ağırceza 
mahkemesine yazdan talimata 
gelen cevaplardan birinde 
Zonguldakta bulunan vapurun 
kömür yüklemekte olduğu ve 
diğerinde ise kereste almak 
için Romanya limanlarına git-
tiği bildirilmişti. 

Birtürlü ifadeleri alınamıyan 
kaptanların son zamanda ls
tanbul' a geldikleri zabıtaca 
tesbit edilmiş ve bundan isti-
fade edilerek ifadelerinin isti
nabe suretile İstanbul Ağırce
za mahkemesince alınması için 
İstanbul' a acele talimat gön
derilmiştir. Bu şahitlerin ifade· 
leri, yolculardan çoğunu kur
taran f stikbal vapurunun kap
tan lan olmak itibarile hakika
ten mühimdir. 15 martta şeh· 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
maznunlar muhakeme edilirken 
bu şahitlerin, İstanbul Ağırceza 
mahkemesince alınmış olan 
ifadeleri okunacaktır. 

Delirdi mi? 
iki kişiyi öldüren ŞükrU 

neler yapmış .. 
Al sancak' da evinde bir içki 

aleminde bakkal Sıtkı'le met· 
resi Sabiha'yı boğmak ve feci 
bir şekilde öldürmekle maznun 
makinist Şükrü'nün şehrimiı 

Ağırceza mahkemesinde cere· 
yan eden muhakemesi esna· 
sında deli olduğu iddia edil· 
miş, fakat yaptırılan muayene· 
sinde deli olmadığı neticesine 
varılmıştı, 

Maznunda ara·sıra deli hal· 
leri görüldüğü hakkında mah· 
kcınede bazı şahitler dinletefl 
maznunun v'-k 'li, son defa iki 
şahid daha gi ... mişti. Dün 
haber aldığımıza ~öre maznun 
Şükrü hapishanede bir sinit 
buhranına tutulmuş, mevkuf· 
lara saldırmıştır. Elbiselerirıİ 
parçalıyan ve gayri tabii hallet' 
gösteren manznun, hapishane: 
de deliler koğuşunda teda' 1 

altına alınmıştır. 

' 
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ispanya, bugünden iti- Hükumetimiz 
~aren denizden kontrol 

altına alınacaktır 
Bir deniz torpili patlamış ve beş 

balıkçı kayığını batırmıştır 
Paris, 20 {Radyo) - Son nanması kontrol edeceklerdir. 

gelen haberlere göre, lspan- Kontrol için yapılacak mas· 
ya'nın denizden kontrol altına raflar, kontrolör devletlere 
alınması, sureti kat'iyede te- aiddir. 
karrür eylemiştir. Bu kontrola, Paris, 20 (Radyo) - lhti· 
Rusya ile Portekiz'in de işti- lalciler, Eroel cephesinde yeni 
r3k etmeleri kabul edilmiştir. bir taarruz yapmışlar ve 30 

Verilen karara nazaran; Rus- kilometre ilerlemişlerdir. 
Fransız donanması, Barselon Bilbao' dan gelen son ha
sahillerini, ltalya-Almanya do· berlere göre bir deniz torpili 
nanması, V alans ve Cebelüt· patlamış ve biri büyük olmak 
tank sahillerini ve cenubi İs· üzere beş balıkçı kayığını ha· 
panya sahillerini de lngiliz do· tırmıştır. 

Belgrad sefirimiz 
Bay Antenesko'yu ziyaret 

etti .. 

Von Papen 
Berlin'e gitti .. 

Berlin, 20 (Radyo) - Al
manya'nın Viyana sefiri Von 

Resmi bir tebliğ 
neşretti .• 

Ankara, 20 ( Hususi ) -
Hükumetimiz, Almanya ile 
olan tüccar muameleleri ve 
bloke paralar hakkında resmi 
bir tebliğ neşretmiştir. 

Dahili.ye Vekili 
BugUn bir söylev verecek 

İstanbul, 20 (Hususi) -
Dahiliye Vekili Bay Şükrü 
Kaya, akşam trenile Ankara· 
ya hareket etmiştir. 

Vekil, yarın (Bugün) Halk· 
evleri yıldönümü münasebetile 
Ankara Halkevinde bir söylev 
verecektir. Vekilimizin söylevi 
bütün radyolarda dinlenecektir. 

Ziraat Vekili İs
tanbul'da. 

Istanbul, 20 (Hususi) 
Ziraat Vekili Bay Muhlis bu· 
gün Ank~ra'dan geldi. 

Dresni Kije Belgrad, 20 ( Radyo ) -
Türkiye elçisi Bay Ali Hay
dar Aktay, burada bulunan 
Romanya hariciye nazın Bay 
Antenesko'yu ziyaret ederek 
bir müddet görüşmüştür. 

Papen; Almanya hariciye na· Bugün mera· 
zırı Von Nöraht'ın Viyana se· simle kaldırılacaktır •• 

B. Mussolini 
Manevralardan sonra 

Trablus'a gidecek 
Roma, 20 (Radyo) - Mar

tın onundan yırmi ikisine ka· 
dar devam edecek olan deniz 
manevralarından sonra Bay 
Mussolini tubvika çıkacaktır. 

Bayi Mussolini 12 martta 
büyük yolu ve 17 martta Trab
lusgarb fuarını açacaktır. 

General Metaksas 
konsey için ne diyor? 

Atina, 19 (A.A) - Başvekil 
general Metaksas müttefik 
devlet hariciye nazırlarının ha
reketinden sonra matbuat mü· 
messillerini kabul ederek de
miştir ki: 

- Yunanistan da tıpkı üç 
müttefik gibi Balkan antantı 
konferansından tamamile mem· 
nun olabilir. Balkan birliğimiz 
bu konferanstan her": zaman
dan ziyade kuvvetli olarak 
çıkmıştır. Yunan milletine bu 
bu teminatı vermek ve bir 
sulh ve nizam unsuru olan 
Balkan antantının ebediyen 
sarsılmıyacağı ~ kanaatını izhar 
etmekle bahtiyarım. 

Tayyareci Lindberg 
Hindistan yolunda 

Kahire, 20 (Radyo) - Tay
yareci Lindberg ve zevcesi~ 
Hindistan'a gitmişler ve Ka· 
~~'ta yollarına :devam etmiş· 
!erdir. 
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s-aİlll?~g:~•ze•~lllli .. 
Sahip ,.e ba~yazgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

!l:lüdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi : -
f zmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
l'elefon: 2776 .• Poıta kutum 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradu 
Heı yerde 5 kunııtur 

(; -iillt geçmiı ııüehalar 25 lmrnotur. 
~ . 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

yahatinde kendisine refakat 
etmek üzere buraya gelmiştir. 

Viyanr.., 19 (A.A) - Bütün 
siyasi mehafil B. Von Neurat
hm yakında Viyana'ya yapa
cağı seyahat hakkında müta· 
lealar yürütmektedirler. Viya
na' da Almanya ile Avusturya 
arasındaki bütün mes' eleler, 
Bilhassa B. Şuşnig'in nutkun· 
dan beri aktüalite haline gel
miş olan kültür mes'eleleri 
müzakere edilecektir. 

B. Von Neıırath pazartesi 
günü buraya gelecektir. Avus
turya nazırlarile yapılacak gö
rüşmeler bütün salı gününü iş· 

gal edecektir. 
B. Von Neurath'ın ziyare· 

tinin pek yakın bir zamanda 
icra edilecek olmasır.(rağmen 
Alman gazeteleri Avusturya· 
daki krallık taraftarlarına şid
detle hücum etmekten hali 
kalmamaktadırlar. 

Daha geçenlerde Münih'te 
çıkmakta olan bir gazete şöyle 
yazıyordu: 

Almanya bundan böyle Avus

Bag Dresni Kije 
Moskova, 20 (Radyo) 

Ağır sanayi komiseri Bay 
Dreni Kije'nin cesedi halka 
teşhir edilmiştir. Teşhir, bu 
gece saat 21 e kadar devam 
edecek ve cenaze, yarın fev
kalade merasimle yapılacaktır. 

Cesed, Lenin'in mezarına 

konacaktır. 

turya' da Habsburg ~hanedanı Alman mühendisleri 
lehine propaganda yapılma· 

sına müsaade etmiyecektir. 
Avusturya' da ki saltanat taraf· 
tarlarının reisi olan B. Vies· 
ner Kral taraftarlarının sar· 
fetmekte :oldukları faaliyetin 
11 temmuz 1933 tarihli Avus· 
turya-Almanya itilafına mugay
yir olduğunu iddia eden Al
man gazetelerini protesto et
mektedir. 

B. Viesner diyor ki: 
Kralcıların hareketi dahili 

bir iştir. Ve mevzuubahs iti
lafname Almanya'nın Avustur· 
yanın dahili işlerine karışını· 
yacağını tasrih etmektedir. 

Prens Mişel 
Bükreı'e dönüyor .. 

Florans, 20 (Radyo) - Ro· 
manya veliahdı bugün Bük· 
reş'e hareket etmiştir. Veliahd 
Bükreş'te resmi merasiınle kar
şılanacaktır. 

Fransa -Almanya 
Arasmda ticari mü

zakereler. 
Paris, 20 (Radyo) - Şuba

tın 25 inci günü, Fransa ve 
Almanya arasında ticari mu
zakereler başlıyaı..;aktır. 

Protestoya rağmen tahliye 
edilmediler 

Varşova, 20 (Radyo)-Ber
lin' den bildiriliyor: 

Almanya'nın Moskova sefi
rinin protestosuna rağmen, 

Sovyetler mevkuf Alman mü
hendislerini tahliye etmemiş
lerdir. Mevkuf Alman'ların 
mikdarı 44 olmuştur. 

Eski kral 
Viyana'da uzun mUddet 

oturacak. 
Viyana, 20 (A.A) - Halen 

Enzesfeld şatosunun civarında 
Vindsor dükası için hususi 
bir tayyare meydanı inşası 
için çalışılmaktadır. Bundan 
Dükün uzun müddet Avustur
ya' da kalacağı neticesi çıka-
rılmaktadır. 

Fransa 
Tayyare fabrikalarım 

istimlak ediyor 
Paris 19 (A.A) - Reisicu

mur hava işleri Nazırı Bay 
Pierre Cot tarafından kendi-
sine takdim edilen kararname· 
leri imzalamıştır. Bu karama· 
meler birçok tayyare fabrika
larının istimlakini ve millileş
tirilmesini istihdaf etmektedir. 

•• 
Uzüm 

fktısad Vekilimiz Celal Ba· 
yar'm fzmir'e gelmesini, peşin 
olarak, üzümcülüğümüz namı· 

na mes'ud bir hadise olarak 
kabul etmek lazımdır. 

Ortada, bir türlü hissedil· 
miyen ve muhtelif ferdi kana· 
atlerin tazyiki altında müte
madiyen ezilip büzülen bir 
üzüm mes'elesi vardır. Bu 
mes'ele, sanki her kafanın 
önünde başka renk ve mahi· 
yete bürünerek geçid resmine 
tabi tutulmaktadır. 

Standardizasyon, bugünkü 
istihsal ve ticaret işinin tek· 
nik!eşmiş modern bir çalışma 
sistemidir. Bundan her mah
sule ve memlekete göre, ameli 
ve faydah birçok neticeler 
alınmaktadır. Standardizasyon, 
üzüme varıncaya kadar ne ka
dar madde, eşya ve mahsule 
girmiştir!. Fakat bizde stan
dardizasyon değil, üzüm te· 
mizleme, renge göre tasnif 
etme ve yıkama ameliyesi bile 
binbir müşkülata tabi tutul
makta ve adeta mahsulün sa· 
tışını, mevkiini bozacak bir 
fuzuli iş, bir yanlış veya geri 
hareket telakki edilmektedir. 
Çünkü mes'eleye, ferdi kav· 
rayışlar ve şahıslara aid mü
esseselerin ötedenberi teessüs 
etmiş ve bir türlü; feda karlık, 
zahmet, y,eni vasıta ve teşki
lat kabul etmek istemiyen 
ferdi müessesesi ve ona aid 
zihniyet hakimdir. 

Tacir, mütaleasını ileri sü
rerken, ne umumi mahiyette 
düşünüyor, ne muasır hare
ketlere bakıyor, ne standardi
zasyon üzerinde biı şeyler ka
rıştırıp kavramağa zahmet 
ediyor. Sadece ve sadece, 
kendi iş müessesesine, kendi 
çalışma sistemine bir göz gez· 
dirip onun namına söz söy· 
lüyor. Bu, bizim için çok yan
lıştır. Standardizasyonun der
hal tatbikinde belki ameli, 
teknik zorluklar vardır. Fakat 
standardizasyona varıncaya ka· 
dar, üzümümüzün kıymet ve 
nefasetini arttırabilecek birçok 
başka işler daha vardır ki, 
ona bile yanaşılmıyor. 

Bi;ı: bu hareke.ti, üzümü 
milli mahsul telakki edeP ve 
liberal ekonominin serbest, 
mes'uliyetsiz ticaret mülahaza· 
larına artık kıymet vermiyen 
bugünkü iktısadi sistemimizle 
hiç doğru bulmıyoruz. Müs
tahsili teşkilatlandırıp kuvvet
lendirmek ve ihracatı daha 
kontrollü bir şekle sokmak 
zaruretini, buı~gibi hadiselerde 
daha esaslı olarak teşhis et· 
mek mümkündür. 

Üzüm tipinde bile fedakar
lık etmiyerek bu milli mahsuHi 
hala ve hala şahsi etiket ve 
tiplerle satmakta ısrar göste· 
ren bu ferdi çalışma sistemi, 
bize gideceğimiz yolu ve tu· 
tacağımız prensibi sarahatle 
gösteriyor. 

Tacir, zaman olmuş, birçok 
hareketlere itiraz etmiştir. Fa
kat ona rağmen yapılan tat· 
bikat randmanını verince, 
memnun kalmış, yanlış düşün· 
düğünü veya hareket ettiğini 

anlamıştır. 
Üzümde de vaziyet bu ola

caktır. Keyfe ve rastgele te
lakkiye değil, biraz da zart
rete, tekniğe, umumi menfaate 
ve prensibe ayak uydurmak 

gerektir. ** 

Kolleje Türk bayrağı çekildi 

C. k··ıtür bahçesane bi. 
fidan daha dikildi 

-------
Kollej binası, bir fırtınanın yadi. 

garıdır ve artık bizimdir 
Cumhuriyet Kültür bahçe· 

sine, dün güıel bir fidan daha 
dikildi. Kısa bir zaman sonra 
bu fidanın dallarında köy 
mekteplerine uçacak olan yeni 
köy muallimleri kanat .açacak· 
}ardır. 

Kollej ve köy muallim mele· 
tehi. 

Dün ve bugün! 
Arada ne kadar çok fark 

var? En uzak Şark memleket· 
lerini, koltuğunun altında para 
çantası ve İncil, sırtında siyah 
cübbesi ve elinde asası ile 
dolaşan Misyoner, dünle bugü· 
nün birleştiği noktada Cum· 
huriyet kültürünün ayak bas· 
tığı bu yeri ve onun tepesinde 
dünden itibaren dalgalanmıya 
başlıyan Türk bayrağını gö
rünce, eminizki bizzat hayret
ten hayrete düşecektir. Çünkü 
bir fırtınanın vesile olduğu ve 
bittabi bir misyoner zihniye· 
tinin meydana çıkardığı bu 
eser, yalnız bize geçmekle 
kalmıyor, ayni zamanda, bu
günkü Kültür davamızın yeni 
hedefini teşkil eden "Köy mek
tebi,, namına açılacak ilk köy 
muallim mektebimiz oluyor .. 

Dün, maarif müdürünün ri
yasetinde ve lise müdürleri ile 
kız muallim mektebi müdürü, 
diğer birçok ortamekteb mü· 
dür ve muallimlerinin ve ma
arif erkanının arasında otobüs
le oraya giderken, ben sade
ce bunu düşünüyordum .. 

Yeni şuurumuz ve varlığı· 
mız, zamanın üstünden, büyük 
bir fabrikanın gözü kapıb sÜ· 

rükliyen çarhları gibi hızla 
gelib geçiyor. 

Burjovazi ve aristokrasi ile 
gölgelenen bir misyoner çatı· 
sında Türk köyüne muallim 
yetişecektir. Farka dikkat bu· 
yuruluyor mu? 

Bir iki sene evveline kadar 
dedi-kodu ve münakaşası mem· 
leketin dört köşesine yayılan 

kollej, sadece bir masaldan 
ibarettir bugün .. 

Otobüsten indik. Bahçeye 
girdik.. Dört yüz dönümlük 
zengin bir toprak parçası .. 
Amerikan usulü ile, üç parça· 
dan mürekkeb, fakat kilisai 
şekli derhal göze çarpan bir 
mdteb .. 

Asıl mckteb kısmmm kapı· 
sında şu isim yazılıdır; 

Maclachlan Hall 
Sol tarafta büyük jimnaz

yum, sağ tarafta da mabed ve 
kütüphane .. 

Bina, üç kathdır, bir de 
çatı arası var. Yatakhanesi 300 
kişilik. Güzel, geniş, havadar 
bir çatı.. Keza, jimnazyumu, 
Türkiye' deki bütün mekteple
rin jimnazyumlarından geniş, 
muntazam ve daha bol va· 
sıtalı .. 

Kapıda duruyoruz ve maarif 
müdürü Bay Ali Rıza'nın söy
levini dinliyoruz. Maarif mü· 
dürü, Türk Cumhuriyetinin bu 
yeni eseri, köye muallim ye· 
tiştirmek gibi büyük bir mak
sat için aldığını ve esasen ta· 
lehe yetiştirmek üzere kurulan 
müessesenin vasfının bu su
retle, muayyen bir renk aldı
ğını, duyduğumuz bahtiyarlığı 
ve sevinci anlattı, alkışlandı. 

Bunu istiklal marşı takip 

etti. Maarif müdür muavini 
R~rnf inan, binanın köy mual
lim mekt .. bi olacağına göre, 
muallim mektebi marşının da 
söylenmesini istedi. Teklif gü· 
zeldi ve marş, hep beraber 
söylendi., 

Bunu takiben içeriye girdık, 
mÜt:sseseyi gezmeğe başladık. 
Şimdi boş duran dershaneler. 
odalar, yatakhaneler, yakında 
Türk gençlerinin sesi ile inli· 
yecek ve bu pencerelerdP.n, her 
genç, vatanın en uzak köşe· 
sine doğru yeni köy ışığını 
uzatacaktır. 

Ara-sıra, etrafa bakıyoruz: 
Tabiat çok zengin ve güzel. 

Şimendifer, mektebin bahçe· 
sinin dibinden geçiyor. 

Yavaş yavaş, tarasaya çıkı· 
yor ve toplanıyoruz. Biraz 
evel bulutlar olan gökte, bir 
akşam güneşinin tatlı parıltı

ları gözüküyor. 
Buca'lı gençleTden Rüstem 

Uysal, bayrak direğine çıkı· 
yor. Maarif müdürümüz kısa 

bir söylevle, gururumuzu ka· 
bartan bu hadiseyi tekrarlı· 
yor ve bu sırada bayrak çeki
liyor. Kollejin üstünde kıp-kır· 
m1zı bir şeref ve Türk nişa
nesi, rüzgarla beraber esmeğe 
başlıyor. 

Ve, vaktile 600 bin Türk 
altını sarh suretile kurulan 
bina ile onun çiftliği, 62 bin 
lira mukabilinde Türkiye Cum
huriyeti maarif idaresinin malı 
oluyor. Serlevhada gördüğü· 
nüz bu para ve işaret ettiği

miz fırtınaya gelince; bu, mek· 
tebin kuruluşuna aid hadise de 
mündemiçtir. Onu da anla
talım: 

Umumi harbın ilk senele· 
rinde Basmanane arkasında 
bir Amerikan mektebi vardı. 
Müdürü de Mister Maclachlan .• 
Bu zat, bittabi misyonerdir. 
Bir gün, mensub bulunduğu 
misyoner teşkilatından şöyle 
bjr telgraf alıyor: 

"Milyarder mister Kenedi 
filan vapurla lzmir' e gelecek· 
tir. Kendisini vapurda istikbal 
ediniz, mektebe kadar götü
rünüz. Bittabi bundan mekte
biniz namına bir istifade gö
rürsünüz,, 

Mister Maclachlan, bu fır· 
satı, daha doğrusu bu nimeti 
kaçırmıyor ve gidip Amerikalı 
milyarderi vapurda karşılıyor, 
mektebine davet ediyor. Va-

pur da limanımızda üç saat ka· 
lıp hareket edecekmiş, Mister 

Kenedi mektebi dolaşıyor ve 
biraz yardımda bulunuyor. Tam 
ayrılacağı zaman bir haber 
geliyor: 

Sonu 4ncü sahifede -
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Teşkilatı esasiyedeki 

f K~=~:!,~'!~ c~:~:!d~~~~?te 
1 şayan müzakereler geçmiştir. 

-3-
olarak kanunlarımızı bugünün 
icaplarını ve maddi zaruretle

j rini gözönünde tutarak yap· 
malıyız. Memleketin maddi 

~ hayatı ancak bu suretle kur· 
tuulr. Maneviyatı için Türk'ün 
temiz ahlakını inkişaf ettirmek 
kafidir. Onun içindir ki biz 
her şeyden eve} laikliğimizi 

ilan ettik. Kanunlarımızı ona 
göre yaptık, şimdi de teşkilatı 
esasiye kanunumuza koymak 
istiyoruz. Eşhasın vicdan hür· 
riyetine ve istedikleri dinlere 
intisabına zerre kadar müda
halemiz yoktur. Herkesin vic· 
danı hürdür. Bizim istediğimiz 
hürriyet, laikten maksadımız 
dinin memleket işlerinde mü
essir ve amil olmamasını te
min etmektir. Bizde laikliğin 
çerçevesi ve hududu budur. 
Arkadaşlar; biz şerayii salife
nin geçmiş hükümlerinden çok 
zarar gören bir milletiz. Onun 
fena göreneklerinden gene en 
çok zararı biz Türk'ler gör
müşüzdür. Çünkü Türk'lerin 
hasleti ve karakteri, inandığı 
şeye sadıkane raptı kalbetmek 
ve onun uğrunda kanını dök
meği ve hayabnı feda etmeği 

emreder. Fert ve aile hayatın
da beğendiğimiz ve inandığı
mız ahlak esaslarına bağlılığı
mız da bundan gelir. 

Lütfi Müfid Özdeş (Kırşe
hir) - Yiğit millettir. 

Da. V. Bay Şükrü Kaya (De 
vamla) - Hiçbir din kendi· 
sini müdafaa için Türk'ler 
kadar azimknr, Türk'ler kadar 
fedakar bir millet bulamamış
tır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer, dünyada islainiyet 
yaşıyorsa, 10 asırdanberi ken
disini ... 

Bay Rasih Kaplan (Antal· 
ya) - Tam 12 asırdanberi .. 

Da. V. B. Şükrü Kaya (De
vamla) - 10-12 asırdanberi 
kendisini müdafaa eden Türk
lerin koluna, kanına ve kafa
sına medyundur. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bizim davamız bu hakika
tın da çok fevkinde bir da
vadır. Biz diyoruz ki dinler, 
vicdanlarda ve mabetlerde 
kalsın maddi hayat ve dünya 
İşine karışmasın. Karıştırmı· 

yoruz ve karıştırmıyacağız. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Türk'lerin fena miras olarak 
diğer şeyi de bir takım tari
katlara salik olmasıdır. Bizim 
bildiğimiz, Türk için yegane 
doğru yol ve tarikat müsbet 
ilimlere dayanan milliyetçilik
tir. Bu yolu tutmak Türk'ün 
maddi ve manevi hayatı için 
en büyük kuvvettir. (Bravo ses
leri, alkışlar) Bunun içindir ki 
eğer şurada burada vatandaş· 
larımızın kalbinde bu yanlış 
gidişlere küçük bir rabıta kal
mışsa o rabıtayı B. M. Meclisi· 
nin kararile kökünden silerek 
bu tarikatlardan uzaklaştırmak 
istiyoruz. (Bravo sesleri) Koy
duğumuz prensiplerden biri 
de budur. 
Diğer prensiplerimizden mad

delerde tesadüf edeceğiniz bir 
iki nokta daha vardır. Bun· 
lardan biri; çiftçiyi toprak sa
hibi yapmaktır. Arkadaşlar; 
18 milyon Türk'ün 15 milyonu 
~iftçiclir. 

Bu 15 milyonun bir çoğu 
kendi toprağında çalışmaz.Çift
çiyi, Türk çiftçisini toprak sa· 
hibi yapmak demek, Türk 
çiftçisini yani Türk ekseriye
tini kendi ekonomik mukad
deratına sahip kılarak bu mem
leket için hayırlı ve aktif bir 
eleman yapmak demektir. Bu 
büyük kütleden eğer büyük 
bir menfaat bekliyorsak, öte· 
kinin, berikinin olacak olan 
topraklara hakim kılmalıyız. 

{Kurtaracağız sesleri). 
Asırlardan ve asırlardanberi 

canlarile, kanlarile müdafaa 
ettikleri topraklardan elinde 
kalan kısımdan olsun kendi
sine hür ve efendice yaşıya
bileceği kadar bir parça ver
mek, hiç bir kimseye çok gö· 
rülmez zannederim. ( Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Bunun tatbikini kolaylaştır· 
mak için Teşkilatı Esasiye ka
nununa bir kayıt koyduk. Bu 
kayıt büyük Başvekilimizin de 
bilvesile söylediği gibi, hiç 
kimsenin hukuku tasarrufiye· 
sine bir taarruz teşkil etmez. 

Biz işlenmiyen topraklan 
işletmek için, sessiz kalan 
topraksız köylüyü topraklan
dırmak için kanun yapıyoruz. 
Elbette toprağını işliyen ve 
işletebilen çiftçi bizim en bü
yük yardımımıza ve himaye· 
mize mazhar olacak bir ele
mandır. (Bravo sesleri) Güm
rük kanunlarımızın, ekonomik 
kanunlarımızın hedefleri hep 
budur. Eğer biz çiftçinin yük
sek istihsal kabiliyetinden is
tifade ederek onu ayni za
manda müstehlik bir vaziyete 
koymazsak ekonomide yaptı
ğımız işler dahili pazarda müş
terisiz kalır. ;Bizde köylünün 
ocağı tütmezse fabrikanın ba
cası söner. Yaptığımız ekono· 
mik hareketlerin verimli ola
bilmesi için behemehal Türk 
köylüsünü ve Türk çiftçisini 
müstahsil olduğu kadar müs
tehlik vaziyete de koyacağız. 

Bugün ancak kendini ge· 
çindirir vaziyetten kurtararak, 
medeniyetin verdiğii saadetten, 
ze\okten hissedar etmek isti· 
yoruz. (Alkışlar) Medeniyetin 
bugünkü yüksek huzur ve re
fahından Türk milletini mr.h
rum bırakmak bizim için zül 
ve şin olur. Elbette ki mah
rum bırakmıyacağız, elbette ki 
Türk milleti kendini umumi 
refah ve saadet seviyesine çı
karacaktır. Bu da istihsal ka· 
biliyetini arttırmak sayesinde 
olacaktır. Koyduğumuz kayıt 
bundan ibarettir. Diğtr kayıt 
gene büyük Başvekilin sırasın
da söylediği gibi hükumet teş· 
kilatında görülen bir lüzum 
üzerine yapılmıştır. Hükumette 
siyasi müsteşarlar ihdası dü
şünülmüş ve bunun zarureti 
görülmüştür ve icabı hissedil
miştir. Bunun tatbikatı için 
teşkilatı esasiye kanununda 
formaliteye aid bazı madde
lerin değişmesi icabetmi~tir. 
Son olarak getirilen tadil tek
lifi de ondan ibarettir. 

Arkadaşlar; tadili icabeden 
zaruretleri ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin prensiplerini yüksek 
huzurunuzda muhtasaran arzet· 
mış oluyorum. 

- Devam edecek -

Is ırmak 
ikinci kordonda Kazım Di

rik caddesinde bakkal Akif'in 
~arap ve tütün mağazasına 

giden Mehmet oğlu lbrahim 
kavga etmiş, Akif, lbrahim'i 
dudağından ısırmıştır. 

Boru çalmak 
Birinci kotdonda f brahim 

oğlu Mustafa ve Mustafa oğlu 
Kadri, çeltik fabrikası ile be· 
lediyeye ait arsadan saçak 
borularını çalıp kaçarlarken 
yakalanmışlardır. 

Bu da öyle 
Birinci kordonda Sümer ga

zinosunda Veysel oğlu Karani 
ve Mustafa oğlu Kadri, Gazi
nonun kurşun borularını çalar
larken yakalanmışlardır. 

Hırsızhk 
Kemeraltı caddesinde Hamid 

oğlu Receb, kazak almak be
hanesile İbrahim oğlu Yusuf'un 
dükkanına giderek meşguliye· 
tinden bilistifade 6 ;adet bel 
kayışı ile 4 çift çorap çaldığı 
görülerek yakalanmıştır. 

Eve taarruz 
Gaziler mahallesinin Rana 

sokağında oturan Hüseyin oğlu 
Mustafa, Mustafa kızı Nazlı 
ile kızı Esma'nın evine gide· 
rek kapıyı tekmelemek ve ba
ğırıp çağırmak suretile tecavüz 
ve taarruzda bulunduğundan 
yakalanmıştır. 
~~~~~---~~~~~ 

Kollej'e Türk 
bayrağı çekildi •. 

- Başı 3 üncü sahifede -
- Akdeniz' de çok şiddetli 

fırtınalar hüküm sürüyor ve 
binaenaleyh, vapur hareketini 
tehir etti. 

Mister Maclachlen, Ameri
ka 'lı milyarderden, kendisine 
misafir olmasını rica ediyor. 
O da bu ricayı reddetmiyor. 
Vapur üç gün yolundan kalı
yor ve fırtınanın geçmesini 
bekliyor. 

Bu üç günden birinde, ken· 
disine meşgale arıyan Ameri
ka'lı, mektep müdürüne soru
yor: 

- Daha güzel bir yerde, 
daha büyük ve yeni bir mek
tep kurulamaz mı?.. Böyle 
bir yer yok mudur? 

Müdür, derhal faaliyete ge
çiyor ve o tarihlerde bağlık 
olan bu araziyi buluyor. He
sap, kitap, nihayet (600) bin 
Türk altınına çıkacağını an· 
hyor. Milyarder, bizzat gelip 
araziyi görüyor ve derhal bir 
"Çek" kesiyor: 600 bin Türk 
altını .. 

işte, mektep böyle ve bu 
zat tarafından kurulmuştur. 
Fakat kapısında müessis ola
rak Maclachlan gözükmekte
dir. Bir müddet sonra Mister 
Kenedi ölmüş, fakat karısı 
Misis Kenedi, mektep büdçe
sinin dar olduğu yıllarda yar
dımda devam etmiştir. 

Yani mektep, üç gün süren 
fırtınanın yardigarıdır ve bu
gün bizimdir. Cumhuriyet ida
resine şükran ve selam! 

** Şekerciler va tuhafiyeciler 
Şehrimizde şeker satan bazı 

ticarethane sahipleri ile tuha
fiyeciler, vilayete müracaat 
ederek bayram münasebetile 
bu pazar günü dükkanlarının 
açık bulundurulmasına ve sa
tış yapmalarına müsaade edil
mesini istemişlerdir. Hafta ta
tili kanununa aykırı hiçbir 
muamele yapılamıyacağı ken
dilerine bildirilmiştir. 

Kontenjan cari iken ıs
marlanan eşya .. 

lktısad Vekaleti, tüccarlarımızı Bu akşamki program 
J b . ., lstanbul radyosu 

alakadar eaen ır tamım gonderdı Saat 12,30 Halk türküleri, 
haberler, 13 hafif musiki, 14 
Ankara Halkevindeki mera
sim ve nutuklar. 

Kontenjan kararnamesi za· 
manında ısmarlanan ve güm
rüklerde kalmış bulunan mal
ların ne gibi muameleye tabi 
tutulacağı hakkında lktısad 
Vekaletinden Türkofis' e bir 
tamim gelmiştir. Ehemmiyetine 
binaen bu tamimi aynen ya-
zıyoruz: 

Gümrüklerimize 1 Şubat 937 
tarihinden önce gelmiş bazı 
mallar vardır. Bir kısım tüc
car, bunları ya bundan evelki 
kontenjan kararnamesi zama· 
nında sipariş ettiğinden veya 
yanlışlıkla getirdiğinden ve 
bu yüzden zarara girmekte 
olduğundan veya mümasili se
beblerden bahsile Vekalete 
müracaat etmektedirler. 

Vekaletin ise bu kabil itha
lat taleplerini umumi prensibe 
bağlıyarak ve herkes için ka
bili istifade olmak üzere ilan 
etmeden tatbik etmemekte ol
duğu malumdur. Bu mülahaza 
ile vaziyet tetkik edilmiş ve 
aşağıdaki prensip kararına 
varılmıştır. 

1 - Bu mallardan genel 
ithalat rejimine bağlı A ve 

M listelerine girenlerin itha
line müsaade edilmiyecektir. 

2 - 7 Listelerine giren mal· 
ların ithaline aşağıdaki iki ka
yıd haricinde müsaade olunur: 

A - 7 Lıstesine dahil olup, 
makine ve sınai tesisata taal· 
liik eden maddeler, bundan 
evel vekaletçe tesbit edilmiş 
olan prensiplere bağlıdır. Bu 
prensipleri alakadarlar, sanayi 
umum müdürlüğünden öğrene
bilirler. Bu kabil maddeler 
ancak bu prensipler ve esas· 
lan dahilinde devam edile
bilecektir. 

B - 7 Listesine dahil mal· 
lardan, hemen hemen tamamı 

mensucattan ibaret bir kısım 
pozisyonlar ise, milli sanayii 

y .. kından alakadar eden mad
delerdir. Bu maddelerin listesi 

ve her birinden ne miktar ve 
şeraitle ithali kabil olacağı da 

bu prensip kararile birlikte 
ayni zamanda tesbit edilmiş 

bulunmaktadır. Alakadarlar, bu 
hususları da sanayi umum mü· 
dürlüğüne müracaatla öğrene· 
bilirler. 

Hayvan cinslerinin ıslahı 

Köy kalkınma planına gö 
re hazırlanan program ·-·--Elli aygır, yetmiş eşek aygırı ve 

dörtyüz elli boğa satın alınacaktır 
Vilayetin hazırlanan beş yıl

lık köy kalkınma programında 
hayvan cinslerinin ıslahı işine 
büyük ehemmiyet verilmiştir. 

Vilayetin emrile baytar müdür
lüğü tarafından hazırlanan pro
grama göre beş yıl içinde mü
him miktarda aygır ve boğa 
satın alınacak ve işe yaramıyan 
hayvanlar iğdiç edilecektir. 

Vilayette 1877 kısrak var· 
dır. Her sene en az onar ay
gır alınmak suretile beş yılda 
elli aygır satın alınacaktır. 

Gene vilayetimizde bulunan 
25169 dişi eşek için 70 tane 
eşek aygırı ve 78914 baş inek 
için 450 boğa satın alına· 
caktır. Boğalar; Plevne ve 
Montafon cinsinden olacaktır. 
Programa göre beş yıl içinde 
vilayetteki bütün hayvan cins· 
leri ıslah edilecektir. 

Buseneki büdçe ile gelecek 
seneki büdçelerde ayrılacak 
tahsisatla Buca civarında ko· 
şu heyeti ahırları yanındaki 
geniş arsada, içine 144 hay
van alacak büyüklükte bir (Ehli 
hayvan sergisi) binası yaptı
rılacaktır. 

Mevcud aygırlardan ihtiyar
lıyan, işe yaramaz hale gelen· 
lerle telef olan yerlerine alına· .................. 

Buca'da 
Kızılay kurumu kongresi 

Kızılay kurumu Buca şube
sinin yıllık kongresi, dün ak
şam parti salonunda 200 üye
nin iştirakile toplanmıştır. 
Toplantıya Bay Hüsameddin 
riyaset etmiş, yıllık iş raporu 
okunarak tasdik edilmiştir. 
Yeni idare heyetine; başkan
lığa Bay doktor Fehmi Haki, 
üyeliklere Bay Fikri Ohte, 
Haki Ararat, Nahid ve Bayan 
Mualla seçilmişlerdir. 

cak yenileri için her sene vi
layet biidçesinde 4137 şer lira 
ayrılacaktır. Beş yılda mevcud 
aygırların satın alınması ıçın 
sarfedilmiş olan 20685 lira 
ayrılmış olacaktır. 

Sifad işleri, Tepeköy' deki 
aygır deposunda kısmen sun'i 
tohumlama usulile yapılacaktır. 

Uçurumdan mı 
düşmüş? 

HAdisa yerinde tetkikat 
yapıldı 

Cumaovası nahiyesinin Sandı 
köyü civarında 90 yaşında 
Ahmed dayıyı, bir kuzusunu 
kestiği için döğerek ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 
muhtar Hasan'ın ağırcezada 
devam etmekte olan muha
kemesi esnasında hadise ye· 
rinde keşif yapılması isten· 
mişti. Maznun Hasan; vak'a 
yerinde bir uçurum bulundu
ğunu ve Ahmed dayının bu 
uçurumdan düşerek yaralan
dığını söylemişti. Hadise mev· 
kiinde keşifte bulunan adliye 
heyeti, raporunu hazırlıyarak 
mahkeme reisliğine verecektir. 

Bir ltalyan harp gemisi 
battı. 

Atina, 19 (A.A) - Erida
no adındaki ltalyan muavin 
zırhlısı Antisiter adası civa
rında batmıştır. Yunan hüku
meti kaza mahalline tahlisiye 
gemileri, doktor ve ilaç gön
dermiştir. Gemi mürettebatın
dan biri kaybolmuştur. 

Rusya da iltihak etti 
Londra 19 (A.A) - Sov· 

yet hükumetinin 27 Kanunu
evvel 1936 tarihinden itiba· 
ren denizaltı harpleri muka
velesine iltihak etmiş olduğu 
resmen teyit olunmaktadır. 

Saat 18,30 Ambasador'dan 
naklen varyete musikisi, 19,30 
konferans Bay Selim, 20 Ba· 
yan Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi, 20,30 
Arap'ça söylev, 20,45 Bayan 
Belma ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi, 21,15 Stöd· 
yo orkestrası, 22, 15 Ajans ve 
Borsa haberleri, 22,30 plakla 
sololar. 

Kızı zorla 
kaçırmışlar .. 

••••• 
Jandarmalar vak'a 
faillerini yakaladı 

Menemen kazasının Çukur 
köyünde bir kız kaçırma vak'· 
ası olmuştur. Davudlar köyün· 
de bulundukları bir düğünden 
Çukur köyüne dönmek üzere 
yola çıkan Ahmed kızı 15 
yaşında Fatma ile ninesi Ay
şe, teyzesi Şefika ve yeğeni 
Haticenin önlerine geçen Şe· 
rif oğlu Mehmed ve kardeşi 
Mustafa Fatma'yı zorla kaçıı
mışlardır. Buna mani olmak 
istiyen Haticeyi dl! döven 
Mehmed ve Mustafa jandar· 
malar tarafından tutulmuş ve 
adliyeye verilmişlerdir. 

Bicerova 
' 

cinayeti 
İki şahid, mühim 
if adatta bulundu 

1929 yılında Menemen ka
zasının Biçerova mevkiinde 
bir bataklık içinde parçalan
mış cesedi bulunan Mus· 
tafa'yı, öldürmekle maznun 
muhtar İbrahimin muhakeme· 
sine şehrimiz ağırceza mahke
mesinde devam edilmektedir. 
Dünkü celsede maznunun gö 
terdiği iki müdafaa şahidi 

dinlenmiştir. Mehmed ve Is
mail adlarını taşıyan bu şahid· 
ler, bugün Mehmed llhami'nin 
kendilerine gelip: 

- Muhtar İbrahim, size 
çok hakaret ediyor. Bana da 
çok şeyler yapmıştı. Ben de 
dört şahid buldum, Ona idam 
cezası verdireceğim. Beş altı 
sene evel Biçerova mevkiinde 
bir ölü bulunmuştu. Onun ka
tili, muhtar lbrahim' dir. Siz 
de böyle söyleyin. 

Dedi, fakat biz kabul et
medik. 

Muhakeme son safllaya gel
diği için önümüzdeki celsede 
müddeiumumi, iddiasını ser
dedecektir. 

B. Flanden 
izahat istiyor. 

Paris, 20 (Radyo) - Res 
mi mahafil ve matbuat, sabık 
Bakanlardan B. Flanden'i 
umumi siyaset hakkında iza• 
hat talebine dair olan takri 
rine büyük bir ehemmiye 
vermektedir. 

B. Flanden, B. Blum' den 
son beyanatının izahını istiye 
cektir. 

Figaro gazetesi: 
"Sosyalist partisi Komünis 

partisi ile birleşmek üzeredi 
B. Blum buna mani olmağt 
çalışıyor." Demektedir. 



~llmD 
Bugünkü~ maç_lar 

Takımlardan hangileri 
galip gelecektir? . -~~~~~~ 

lzmir'in tanınmış spor idarecileri 
fikirlerini anlatıyorlar 

Yalnız Bay Reşad Leblebici, aman, 
diyor, bana sormayın! .. 

Altay 
Bugün Alsancak sahasında 

~:vsimin en heyecanlı, en 
a akalı iki maçına şahit ola· 
Cağız .. 

ilk maç saat on dörtte Göz-
e • 
l>e - lzmirspor arasındadır. 

.rııirspor son oyunlarında, 
ılhassa geçen hafta Altınor· 
uya verdiği maçta nazarı dik· 
•tı fazla celbetmiş, genç, seri, 
llerjik bir takımdır. Eksiği, 
Ctiibesidir. Maamafih mevcut 
dro, ne eski elemanların 

~1(Sulluğunuı, n~ de tecrübe
l~liğinin belli olmamasına fazla 
'ışınaktadır. Göztcpe ise bu 
ilçı muhakkak kazanmak 
kc~uriyetindedir. Çünkü, aksi 

ll/~rde, milli kümeye girmek 
~nını kat'i olarak kaybe· 

tcekt· I . ır. 
kınci maç, Altınordu·Altay 

ilsında ve saat on altıdadır. 
:ı~a, birinci maçta Göztepe 
Q ıb r geldiği taktirde, Altı
tdu, bu maçı kazanmıya 

:cburdur. Puan vaziyetine 
~te, beraberlik bile, Altınor· 
,~a milli kümeye hakkını 
"t Şetınemektedir.. Altay ise 
araber kalsa dahi, şampiyon 
ilt~k Göztepe ile Türkiye 
~ 1 küme kadrosuna girmiş 
~ktı~. 
~ er ıki maçın arzettiği na· 
~ valiyeti göze alarak, dün 
•rırn ı ııı ış sporcu arımızla bir 

~kas Yaptık ve fikirlerini sor· 
~0• Aldığımız cevabları ya· 

tu .... il ~. 

Qg Ferid ( Göztepe) 

p: lık maçı, tabiatile Göz
kl k~zanacaktır. Hem de 
lk·ı hır galibiyetle!. 

i~ ~~ci maç için hiç bir tah· 
~ Utütülcmez. Altınordunun 
a~Yı~ noktası kalecisidir. 
~ 

11 
afıh şans ve itida], oyu

~t e~~cesine hakim olacaktır. 
tı b~ sinirlerini tutarsa 

~ 8 .. a ılır. Yoksa kat'i bir 

t-~~:lenemez. Her iki takım, 
"i . e, kuvvet itibarile mü· 

~·b"d· arıd ı ırler.. Bu maç, ayni 
ku ~ çok gollü olacaktır. 

~. f er iki taraf muh;:ıcim 
• a l liyer z ı gol çıkarmak mec-

~ct •ndedir. 
'- ~Qn (fudbol ajanı) 
il~ı G ~trnal vaziyette birinci 
'tııd 0 ztepe' nin kazanması 
1 it ç·· k ~ttı· · un ü takım itibari· 

•tsp ' 
"etı·d· or a nazaran daha 

• blı~ ır. ikinci maça gelin· 
u da normal vaziyette 

takımı 
gene Altay'm kazanması la
zımdır. Çünkü Altay, onbir 
kişi bir arada yetişmek şartile 
olgunlaşmış birtakım haline 
gelmek üzeredir. Altınordu 

ise hücum hattında Said, Adil 
gibi kuvvetli elemanlara malik 
olmakla beraber müdafaası ve 
hücum hattının Altay hücum 
hattı kadar tamam olmayışı 
noktasından biraz daha ek
siktir. 

Fehmi f Altay) 
- Oyunun idaresinin ant

renöre verilmiş olması, Altay 
ıçın bir avantajdır. Çünkü 
şimdiye kadar takımımız, ba
zen hakemlerle de oynamak 
mecburiyetinde kalırdı. Bu 
oyunda takımımızın galip ge· 
leceğinden eminim. Bizimki
lerin teknik kuvvetleri, Altın

ordu 'ya nazaran fazladır. Buna 
ilaveten biraz da enerji sar
feder ve nizami bir sertlik te 
gösterirlerse netice, kat'idir. 

Diğer maça gelince, lzmir
spor, geçen hafta Altınorduya 
verdiği oyundaki solbek ve 
hafm yanlış tabyasında devam 
ederse mağlup olur. Bunu 
düzeltir ve daima sağ taraftan 
işlerse, Göztepe, büyük bir 
tehlikeye maruzdur. 
Bag Reşad Leblebici oğlu 

( Altmordu) 
Bilmem.. Söyliyemem .. 

Beni mazur görünüz .. Amman 
kardeşim, bana sorma bunu .. 
Başka ne sorarsan cevap ver
meğe hazırım. Fakat bunda 
haşa!... Ha:1gisi galip gelirse 
onu tebrik ederim ... Kat'iyen .. 
Hayır.... Söyliyemem .... 

ismini vermek istemiyen 
bir (k.S.K) lı 

- Fikrimce İzmirspor Göz
tepe'yi, Altay da Altınorduyu 
yenecektir. Altayın galibiyeti 
farklı olacaktır. Arada tekni· 
ğin farkı vardır. Altay'ın ga• 
lip gelmesini, gayri tabii ola
rak telakki edebiliriz. 

Emniyet müdür muavını 
Bay /smail Hakkı (Altay) 

- İyi bir hakem idaresin
de Altay kazanabilir. Çünkü 
tekniği daha yüksektir. Be
nim ümidim kuvvetlidir. An
cak Altınoı clu'nun enerjisi pek 
fazla olduğunu ve bazen çok 
iyi oyun çıkardığım, bazen de 
kendi oyun sistemini Altay· 
lılara kabul ettirdiğini de ha· 
tırlamak gerektir. Bu takdirde 

ıa:~tJ?i ~edeni ka~un hükümle-ıAdeseme çarpanlar 

~~ rıne muhahf evlenmeler · 
- Erkekler 

Kurban.. Dahiliye Vekaletinden mühim bir tamim Lüzumsuz mu? 
geldi. Bu gibiler cezalandırılacaklar 

Bugün, bayramdır. Hepinize 
kutlu olsun! 

Bugün, kurban etinin birçok 
evlerdeki mahşeri ve kanlı 

manzarası içinde kab, kacak, 
tencere, tabak vesairenin it
tiratsız ve ahenktar musikisi 
yükseleceıe ve bu musiki ko· 
yun ve kuzu katliamının dua· 
sını yapacaktır. 

Daha birkaç gün evvel mer' · 
alarda bol güneşli semanın 
altında atlayıb sıçrayan koyun 
veya kuzu, şimdi kendisini 
bayrama kurban vermiş, ba
cakları ve kellesi kapının ar
kasında, ciğerleri dolapta, pos· 
tu hayır cemiyetlerinin çuval
larında, birkaç lokma eti de 
ayrı ayrı midelerde yatan bir 
biçaredir. 

Koyun ve kuzu yaratılmanın 
büyük günahını bayramda çe
ken bu zavallı dilsiz mahh1-
kat, ayrı parçalar halinde sini 
ile fırının cehennemi alevine 
atılır veya kavurma, kıyma 

olarak şu ve bu şekilde tencere· 
de ateş üstüne uzatılırken; 

- Hey allahım, ne diye 
bizi eşşek yaratmadın da ko
yun yarattın? Bayram diye di
ye girdiğimiz şu perışan, şu 

kanlı ve feci hale baki 
Diyeceklerdir. Fakat bun

daki isabetleri şüphelidir. Çün
kü hakikatte, kaçak et satan 
kasap müsveddesi, eşşeği de, 
zebhedilen mahlukat sınıfına 
sokmuştur. Eşşek te halinden 
ve istikbalinden emin değildir. 

Hırsızlar, aşırdıkları bir eş· 
şeği, besmele çekmeden kı· 
vırıb kestikleri ve etini sattık
ları gibi, ölmüş eşşeği de ay
ni kanuna tabi tutabiliyorlar. 
Binaenaleyh koyun ve kuzular 
oncağızdan da imrenemezler .. 

Ehli gtçınen insan oğlu, 
dağdaki vahşi kurd gibi bü· 
tün ihtirası ile et yemekte de· 
vam ettiği müddetçe, zama
nına göre, eşşek te yiyecektir, 
katır da, deve de, ölmüş hay· 
van ve camuz da ... 

Vaktile Yunanistan' da "et 
yemiyenler,, cemiyeti varmış, 

bunlar, hayvanata acırlarmış. 

Ne balık, ne vahşi veya ehli 
kuş, ne tavuk vesaire, ne de 
kasaplık hayvan eti.... Bu su
retle, insanın daha sıhhi ya
şadığını da iddia ederlermiş .. 

Bir bakımdan bu da doğ
rudur. Ancak böyle bir hare
ket bütün yer yüzüne teşmil 

edilmiş olsa, küremizin kabu
ğu, kentilyonlarca koyun, ku
zu vesaire ile dolar, dana bö· 

tehlike vardır. Bence Altay, 
Göztepe'ye çıkardığı kadro 
ile sahada yer almalıdır. 

Diğer ma.ça gelince: 
lzmirspor, hakikaten her 

hafta daha güzel bir oyun 
vermeğc başlamıştır. Oyuncu
ları gençtir, enerjiktir. Asabi
yete kapılmaz ve toptan fazla 
adamla oynamazlarsa Gözte
pe'ye karşı tehlikeli olacak· 
lardır. 

Bag lbrahim ( Göztepe ku
lübü reisi) 

- Altay'ın daha faik ve 
teknik bir kuv-ıet olduğu şüp
hesizdir. Fakat şans ve ayni 
zamanda Altınordu'nun had· 
dinden fazla sert ve müessir 
oyununu da düşünmek gerek· 
tir. Normal vaziyette Altay'm 
yenmesi lazımdır. Bizim maça 

Medeni kanun hükümlerine 
muhalif olarak evlenenle bunu 
haber vermiyen muhtarlar 
hakkında takibat yapılması 
için Dahiliye Vekaletinden vi· 
layete mühim bir tamim gel
miştir. Bu mühim tamimi ya
zıyoruz: 

Türk ceza kanununun 237 
inci maddesi: Evlenmeleri ka
nunen memnu olan kimselerin 
memnuiyetlerini bilerek akid
lerini memurlarla bunları ev
lenmeğe sevkeden veli ve va
silere ceza tertib etmekle be
raber medeni nikahın yapıl
dığına dair vesikaları görme· 
den dini şekilde nikah akde
den imam vesair ruhani me· 
murları cezalandırmakla iktifa 
etmiş, memnuiyet hilafına ve· 
ya medeni nikah yapmaksızın 
dini merasim icrası suretile 
evlenenler hakkında cezayı 
müeyyede konmamıştı. 

Bu yüzden birçok kimsele
rin memnuiyet hilafına müker· 
reren kadın aldıkları görül
müştür. 

Hukuki bir kıymeti olma
makla beraber bu halin de
vamının aile nızamına ıras 
edeceği zararlaı ın şumul ve 
ehemmiyeti gözönünde tutu· 
larak Türk ceza kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 
ve 1-10-936 tarihinden itiba· 
ren mer'iyet mevkiine gıren 
3038 sayılı kanunla yapılan 
tadilatta: 

"Medeni kanun hükümlerine 
göre evlenmeleri memnu bu
lunmasına rağmen evlenmiş 
olanların üç aydan iki seneye 
ve aralarında evlenme akdi 
olmaksızın evlenmenin dini 
merasımını yaptırarak erkek 
ve kadınların da iki aydan altı 
aya k<?dar hapis cezasile ce· 
zalandmlacakları kabul edil
miştir. 

Erkeğin evli bulunması key
fiyeti de şiddet sebebi sayıla
rak erkek ve erkeğin evli ol
duğunu bilen kadın hakkında 
altı aydan uç seneye kadar 
hapis cezası ltertip olunmuş· 
tur.,, Denilmektedir. -ğürmeleri, koyun, keçi mele-
meleri, boynuz çatırtıları dün
yayı sarsar, hayvan, haşerat 

dağları, bağları, ovaları sarar, 
insanlar şehirde barınamaz, aç 
kalırlardı. 

Binaenaleyh, onları kesmek 
için ayni zamanda bir kurtu
luş mücadelesidir del? .. 

Çimdik 

gelince, Göztepe her halde 
kazanacaktır. 

Bay Demir Şevki (Altay) 
- Altay'ın muhakkak ga· 

lip gelmesi lazımdır. Çünkü 
teknik itibarile Altay, Altınor· 
du' dan epi farklı ve kuvvet· 
lidir. Yalnız fedakarane ener-
jik oynamak ta lazımdır. Maa
mafih, fudboldur bu; bir sür
priz de beklenebilir. 

ikinci maça gelince, sürpi
riz ummıyoium. Netice Göz-
tepe lehine olacaktır. 

B. Mitat - Encümen baş 
katibi (Altay) 

- Aslan gibiyiz. Bütün kuv
vetimizle çıkacağız. Şüphesiz 
Altınordu da boş kalacak de· 
ğildir. Fakat emniyetim şudur 
ki, Altay daha kuvvetli, daha 
iyi vaziyettedir. Defans hattı· 
mız tecrübe edilmiştir. Muha-

Kanunun bu husustaki hü· 
kümlerinin iyi bir surette tat
bikinin temini ve istenen ga
yenın elde edilebilmesi için 
muhtarlar, muttali olacakları 
bu gibi evlenmeleri ihbarla 
mükellef tutulmaktadır. 

Vazifelerinde ihmal göste· 
ren muhtarlar da maddenin 
son fıkrası mucibince beş li
radan yüz liraya kadar ağır 
para cazasile mahkum edile
cektir. Tekerrürü balinde bu 
cezaya ayrıca bir aya kadar 
hapis cezası da ilave oluna
caktır. 

Bu hükümler, kanun vasfı
nın leaddüdü zevcatın memle
ket içinde herhangi bir şekil
de devamına imkan bırakıl· 
mıyarak bazı aileler arasına 
yerleşmiş olan orta zamanlara 
aid bu kötü taamülün de yok 
edilmesine büyük bir önem 
verdiğini göstermektedir. Bu 
neviden birleşmelerin bilhassa 
köylerde daha fazla taammüm 
etmiş olduğu muhakkaktır. 

İçtimai bünyenin temelini 
teşkil eden ailenin düzenini 

bozmakta olan bu sakim iti
yadın tamamen ortadan kal· 

dırılması için muhtarlara vazi
felerinin şümul ve ehemmiye· 
tinin anlatılması, kaymakam 

ve nahiye müdürleri tarafından 
devamlı surette takip ve kont· 

rol edilerek ihmali görülenle
rin kanuni müeyyidelere şid-

detle çarptırılması ıcap et· 
mektedir. Ceza mevzuatımız 

arasına yeni gırmış olan bu 
hükümlerin muhtarlarla köylü
ye münasip şekil ve vasıta
larla anlatılması sureti mahsu
sada işaret edilmektedir. 

Görülüyor ki arz üzerinde 
erkeklere lüzum kalmamıştır. 

Bunu da nereden çıkarıyor· 
sunuz, demeyiniz! 

Adeseme bugün de bu düş· 
tü; ve mes' eleyi sual sahiple· 
rine şöyle izah ediyorum: 

Nevyork'ta en maruf bir 
tiyatroda, büyük bir rağbet 
kazanan bir piyes arzedilmek· 
tedir. 

Piyesin ismi de "kadınlar 
nedir?,, Piyesi yazan da Klara 
Bos'tur. Piyesin tam 35 rolü 
vardır; ve... Bu rollerin otuz 
beşi de kadınlara hasredil· 
miştir. 

Sözün daha kısası bu pi
yeste rol almış bir erkek bile 
yoktur. 

Piyesin mevzuunu evvela tam 
bir saadet içinde başlamış 
olan bir aile yuvasının birçok 
sebepler altında tedrici bir 
şekilde izmihlali, felakete doğ· 
ru yuvarlanmasıdır. 

Piyeste lüks bir salonun, 
bir güzellik enstitüsünün, er· 
kekler cehennemi veya kadın· 
lar cenneti olan asri ve bü· 
yük moda salonunun, asri bar 
ve tiyatronun ve... Asri bir 
hamamın muhitinde kadını 

gösteren çok güzel, hakikate 
çok yakın ve çok güzel Revü
ler vardır. Ve... Bütün bu 
sahnelerde erkek namına hiç 
bir kimseye tesadüf edilme· 
mektedir amma... Tiyatronun 
bütün muhavereleri baştan 
başa erkek üzerinedir, Tilki
nin dokuz masalının da ahlat 
üzerine olduğu gibi 1 

F. Benliollu 
-

Japonya 
lngiltere'nin silahlanma 

programı için na 
dUşUnUyor 

Tütün ofis Tokyo, 20 (Radyo)- lngil
Hakkanda tütUn kumpanya- tere'nin silahlanma planı, Ja
ları direktörleri ne diyorlar pon mehafilini şiddetle alaka-

Tütün ofis teşkili için, ala- - dar etmektedir. Japon mehafili, 
kadarlar toplantılarına devam İngiltere'nin bu siyaseti hase-
etmektedirler. Tütün ihracat- bile yeniden bir silahlanma 
çılan ve ecnebi tütün kumpan- müsabakasının başlıyacağını 
yaları direktörleri, esas itiba- tahmin etmektedir. Buna da, 
rile tütün ofis teşkilini muva- Amerika'nın lngilter.e ile mü-
fık görmekle beraber, Türko- savi kuvvet tesisi kararı delil 
fis şubeleri olan yerlerde, yal- gösterilmektedir. 

nız birer tütün raportörü bu- Kaçakçılık 
lunmasının kafi geleceği fikrini Ankara, 19 (A.A) - Ge-
ileri sürmüşlerdir. çen bir hafta içinde gümrük 

Bu mesele için bayramdan muhafaza örgütü 66 kaçakçı, 
sonra ofiste bir toplantı daha 843 kilo gümrük kaçağı, 4 
yapılacak ve alakadarların fi- 197 gram uyuşturucu madde, 
kirlerini bildirir bir rapor ha- 1 tüfek, 9 mermi, 302 defter 
zırlanarak Vekalete gönderile- sigara kağıdı ile 14 kaçakçı 
cektir. hayvanı ele geçirmiştir. 

cım hattımız da kuvvetlidir. 
Ancak muhacim hattında bir 
iki tadil fena olmaz. Mesela 
Şükrü hafa, küçük Mehmed 
soliçe verilmelidir. Yeneceğiz, 
yeneceğiz. 

Diğer maça gelince, fikrim
ce, Göztepe bir hayli terliye· 
cek ve bucalıyacaktır. lzmir· 

spor'un kolay kolay galibiyeti 
Göztepe'ye vermiyeceğini sa
nıyorum.. Ancak tecrübesi 
noksandır. Göztepe ise, bazı 
elemanları itibarile kuvvetlidir. 
Her ne olursa olsun, bu oyun 
da çok enteressan geçecektir. 
İzmirspor'un galibiyeti gibi 
bir sürpriz de beklenebilir. 

Bugün oynayacak 3 takımın puvan üzerindeki vaziyetleri de 
şudur: 

Yaptığı G o 1 
Takım maç Galip Beraber Mağlup Attı Yedi Puan 
Altay 7 6 t - 32 6 20 
Altınordu 7 6 - 1 28 6 19 
Göztepe 7 6 - 1 31 10 19 

Hava yağmurlu olmadığı takdirde oyunlar Alsancak saha

sındadır. Bu suretle ayni kulüblerin B. takımları da Halk sa

hasında karşılaşacaktır. Hava yağmurlu olursa, birinci takım

ların maçları Halk sahasına nakledilecek ve B. takımların mü
sabakaları da tehir olunacaktır. 



• 

A.dis-Ababa 'ela 
hanlı hadiseler 

--• • • .. s•--
- Başı 1 inci sahifede -

~Iııre~al Graçy ni kolundan ~·a· 
,ralanmı~tır. Kij>l pauiği Ayona Si· 
)!'.µ ve diğer birçok kimseler ağır 
.ııurE;\te yaralanmıştır. 

Bu sui\;asıl, doğrudan doğruya 
~talyan ordusuna değil, fakat ruba
.xıi rüc~aya tevcih edilmiştir. 1tıll· 
,yan gem:rallerinclcn Y ota da yara· 
~lar meyanındadır. 

Jtalyan ubıtaaı tiddetli taki· 
ıbata başlamı:tır. 

Suikasttan sonra birçok Ha
beş yakalanarak derhal kur· 
§Una dizilmiştir. Suikastı, Ras 
Oesta'nın adamlarının yaptır
dığı tahmin ediliyor. Roma' dan 
gelen haberlere göre Suikasd 
haberi, ikişer satır olarak ltal
yan gazetelerinde çakınca bü
tün ltalyan'lar, hayret içinde 
kalmışlardır. Çünkü Habeşis
tan' da Ras Desta ile berabe
rindeki pek az Habeş'in, ltal
yan'lara muarız olduğu ve bü
tün Habeş'lerin, ltalyan'lara 
tam bir mutavaat gösterdiği 
zannediliyordu. Gazeteler, sui
kasd hakkında hiç tafsilat ver
memişlerdir. Adis-Ababa so
kaklarında genç Hab.eş erkek
leri toplanmaktadır. Mareşal 
Graçyani ile ark.adaşlannın 
atılan el bombalarından nasıl 
kaçıp kurtuldukları anlaşıla
mamıştır. 

Roma, 20 (A.A) - Resmi 
ftalyan mahafili dün öğle za
manı Adis·Ababa' da yerliler 
tarafından el bombalarile umu
mi vali mareşal Graziani'ye 
yapılan suikastten dolayı bü
yük bir teessür duymaktadır
lar. 

Suikasd neticesinde Mareşal 
hafifçe yaralanmış fakat ge
neral Liotta ile yerli eşraftan 
birkaç kişi ve bunların ara· 
sında l:sa-funan Kıpti kilisesi 
reisi başpapas Cyrill' e ağır 
surette yaralanmışlardır. 

Roma, 20 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Adis·Ababa' dan gelen telg
raflar sansöre tabi tutulmakta 
olduğundan bu şehirde mare
şal Graziani'nin hayatına karşı 
yapılan suikasd hakkında taf
silat alınamamıştır. 

Adis-Ababa'da birçok kim
selerin tevkif edildiği zanne· 
dilmektedir. Tevkif edilenler
den birçoğu yerliler üzerinde 
tesir bırakmak için tertip edi
len ve hususi merasimle açı· 
lan aleni davaya dahil değil
dir. Cürümleri sabit olanlar 
kurşuna dizileceklerdir. 

Adis·Abab sokaklarından 
birinde Mareşal Graçyani'nin 
Habeş'ler tarafından ahlan 
bombalarla hafif surette yara
landığı hakkındaki haber bir 
kaç satırla öğleyin çıkan ga
zetelerin sayfalarının alt kıs
mında neşredilmiştir. Bu ha
ber ltalyan 'ları hayrete dü
şürmüştür. Çünkü Ras Des
ta'nm kumandası altında is
yan eden ufak bir kısım yer
liden maada bütün Habeş

lerin İtalyan rejimine alışmış 
oldukları zannedilmekte idi. 
Mütearrızların bombalarla na
sıl olup ta Mareşala yaklaşa
bildikleri merak edilmektedir. 

General Liottanın yaraları 
ağırdır. 

llllllltlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll 
Daktilo aranıyor 
Fransıı'ça muhaberatı idare 

edebilecek bir daktiloya ihti
yaç vardır. 

Talip olanların iş bankası 
müdüriyetine müracaatları ilan 
olunur. D. 3 ---..!!J" uu.ılll 11 11111111111111111111111!11111111111111111 

!Başvekilimiz 
bugün geliyor -... 

- Başı 1 inci sagf ada -
far Jıakkwda uzun :uzadıya lı:ahat 
vermiş ve bu arada llatay .mcs·e. 
lesi de konuoulmuotur. 

ısıaıibul, 20 (Hususi) - Bat· 
bakanımız İsmet İnönil,t refakatle
rinde İktıtıad Vekili Bay Celii.l Ba, 
yar, de\'let deniz yollan müsteŞJrı 
Bay Sadullılb, deniz yollan müdü· 
rü umumisi Bay Sadeddin, İzuıir 
«iman idaresi ifletme mildürü Bay 
Haşmet, İt hanka11 umum müdürü 
Bay .Muammer, üzüm kurumu mü· 
dürü Bay İsmail Hakkı Vcral ol· 
dukları halde saat 15,30 da Ege 
vapurile fzmir'e hareket etmişlerdir. 

Baohakanımız, Sirkeci ista yo
nunda büyük bir kalabalık tarafın. 

dan ve merasimle uğurlanmıolardır. 

İzmir' de üç gün kalacaklar 
ve şehrin iktısadi vaziyetile 
liman işleri etrafında tedki· 
katta bulunduktan sonra doğ
ruca Ankara'ya döneceklerdir. 

Ankara. 20 ( Hususi ) -
Hatay'ın temel yasası tanzim 
olunurken vaziyette fevkalade 
bir hal görülürse, Büyük Mil
let Meclisi derhal içtimaa ça
ğırılacaktır. 

* • * 
Sayın Başvekilimizin istik-

bali için büyük hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

ismet İnönü'nün, vapurdan 
çıkınca Halkevini teşrif buyur
maları kuvvetle muhtemeldir. 

Polonya' da 
1neler oluyor? 

- Başı 1 nci sahifede -
müphemiyet görülmektedir. 

Yann (bugün) Miralay (Koh) 
Polonya hal.kına mareial 1( Riç 
Smigli)yi milli lider ilan edecektir. 

Miralay (Koh ) müteakiben 
radyoda bir söylev ven::cek 
ve Leh milletini, milli bir vah
det etrafında toplanmıya da· 
vet edeceklerdir. 

Riyaseticumhur sarayında 
vukubulan uzun bir toplantı-
dan sonra mühim kararlar ve
rildiği söyleniyor. 

Alman Hava Nazırı ve Prus
ya Başbakanı General Göe· 
ring'in Polonya' da bulunduğu 
bir zaman tesadüf eden bu 
vaziyetler, Avrupa' da dikkatle 
takib olunmaktadır. 

B. Avenol 
B. Delbos'la konuştu 

Paris, 20 (Radyo) -
Uluslar sosyetesi genel sek 
releri Bag Avenol, tayyare 
ile buraya gelmiş ve doğ
ruca Kedorsag saragına gi
derek, hariciye nazırı Bag 
lvon Delbos' la uzan müd
det konuşmuştur. 

Alakadarlar, bu müla
kata hususi bir ehemmiyet 
atfedigorlar. 

Yugoslavya 
ve Almanya'nm iktisadi 

hulQI teşebbüsleri .. 
Belgrad, 20 (A.A) - Yu

goslavya efkarı umumiyesi; fa· 
şizme meyyal ve Alman taraf
tarı olan Zbor partisi vasıta· 
sile Almanya'nm iktısadi hulul 
tesebbüsüleri gakkında poli
tika gazatesi tarafından yapı-
lan ifşaatı dikkatle takibet
mektedir. Zbor partisinin ikin
cı reısı Bay Korenitch 30 
Birincikanun 1936 da Zag· 
rep'te Çek birliği isminde bir 
cemiyet tesis etmiş idi. Bu ce
miyetin gayesi yerli sermaye 
ile Almanya ile Yugoslavya 
arasında iktısadi mübadeleler 
temin etmek idi. 

Filistin' de arbedeler 
Kudüs, 20 (A.A) - Dün 

Tiberias' da v•·' ıbulan hadise
ler esnasında 30 Arap Musevi 
ve 2 lngiliz polis memuru ya
ralanmıştır. 

ltalya'da 
Yeni bir pet~ol madeni 

bulundu 
Romaı 20 (Radyo) - Salço. 

Maçyora'da petrol madeni 
bulucmuştur. Yapılan sondaja 
göre; 290 metre derinliğinde 

kazılan kuyudan günde dört 
bin litre petrol istihsal oluna. 
caktır • 

Çekoslovakya 
Alman ekalliyetlerine 
bllyllk haklar veriyor 
Prağ, 20 (Radyo)- Çekos

lovakya hükumeti, Alman ekal
liyetlerine büyük haklar ver
miştir. 

Çekoslovakya' daki Alman 
ekalliyetlcri, üç buçuk milyona 
baliğ oluyor. 

Bayındır'da kumar 
Bayındır kazasında Palas 

otelinde kumar oynıyan bazı 
kimseler 750 kuruş para ve 
iki deste iskambil kağıdı ile 
yakalanmışlardır. Otel kapa
tılmıştır. 

Cam hırsızı 
Kemer' de temizlik hanı ar

kasında Şürü'nün bahçesinden 
43 tane cam çalan, Bursa'lı 
Ahmed oğlu Mehmed olduğu 
anlaşılmış yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

1 Fidanlara zarar vermiş 
Şükrü Kaya bulvarında Hü

seyin oğlu Hasan, idaresindeki 
184 sayılı arabasını belediye
ye aid dikilmiş ağaç fidanla· 
rına çarptırarak zarar yap
tırdığından yakalanmıştır. 

• Miicellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 
çarşısı No. 34 

• Manisa'da 

Akhisar 
Urbaylığından 

Gümrüğü belediyeye ve iha
leden mütevellit diğer masraf 
ve vergileri müteahhide ait 
olmak ve 1.Mart.937 pazar
tesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere lcapah zarf usu
lü ile belediyemizce bir adet 
yeni şasi kamyon alınacaktır. 
Bedeli muhammen 1200 lira
dır. istekli olanların kanuni 
tarifat veçhile o gün saat 14 e 
kadar belediye encümenine 
ve şartnameyi görmek istiyen
lerin belediye itfaiyesine mü· 
racaatları ilan olunur. -/zmir belediyesinden 

1 - Yamanlar suyu mcm
balarlndan Çarıkdere, Kız1lçu
kur mevkilerinde yapılacak 
403,76 lira bedeli keşifli top
lama havuz işi 9-3-937 Salı 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştirak 
için de otuz bir liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen gün ve ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2 - lsmetpaşa bulvarında, 
Mezarlıkbaşı'dan Fevzipaşa bul· 
varına kadar 7050 lira bedeli 
1 eıifli 230 metre ve Cumhu-
riyet meydanından, Tevfik 
Rüşdü Aras caddesinden de
nize kadar 5450 lira bedeli 
keşitli 142 metre fenni kana
lizasyon ile Mezarlıkbaşı'nda 

800 lira bedeli keşifli 48 
metre lağımın heyeti umumı· 

yes"nin 13300 lira hedeli keşifle 
kapalı zarflı eksiltme ile iha
halesi 12-3·937 Cuma günü 
saat on altıda icra edilecektir. 
Keşif ve şartnamelerini gör· 
mek üzere baş mühendisliğe 
iştirak için de 997,5 liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile birlikte 2490 sayılı kanu
nun tarifi dairesinde hazırlan
mış teklifler ihale günü saat 

• • ı • • on beşe kadar encümen reis-

Bayram müna- ~ine verilir. 21 26 3 6 534 

sebeti}e güreş• !zmir Tram_"ag ve Elek-
trık Sosyetesınden: 

ler yapılacak. Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın: 

1 - Kurban bayramı üçün
cü gününe tesadüf eden 24-
Şubat-937 inci günü saat: 10 
da başlamak üzere Manisada 
tertip edilen meraklı ve he
yecanlı meşhur pehlivanların 
güreşi, deve güreşi, koç dö
ğiişmesi, cirit vesaire eğlen

celer yapılacak ve aşağıdaki 
program tatbik edileceğinden 
pehlivanlar ve deveci, koç sa· 
hipleri en geç olarak Şubat-
22 inci günü heyeti tertibiye
ye müracaatları. 

2 - Deve gureşı: Birin· 
ciye: 40 lira, ikinciye 30 lira, 
Üçüncüye 10 lira. 

Koç: Birinciye: 5 lira, ikin
ciye 3 lira, Üçüncüye 2 lira. 

Pehlivan güreşi: Başa 80 
lira, Baş altına 50 lira, Or
taya 25 lira, Deste 10 lira. 

3 - Cirit, Zeybek, Kal
kan oyunu, Futbol, Eğlence 
oyunlarıdır. 

1- 23-2-1937 de saat 10 
dan 13 e kadar Tramvay 
caddesinde Karantina'dan Şa
banzade çıkmazına kadar ve 
mücavir sokaklarda: 

2- 25-2-1937 de saat 9 dan 
10 a kadar ikinci Kornonda 
Cumuhuriyet meydanı ile Al
sancak arasında, Mesudiye 
caddesinde, Celal Bayar Bul· 
varında, Mustafa Enver cad
desinde ve mücavir rokaklarda: 

Kesileceği sayın aboneleri
mizce bilinmek üzre ilan olu-
nur. 

lzmir Tramvay ve Elek
trik Sosyetesinden: 

Şirket yazıhanelerinin kapalı 
bulunduğu saatlerde abonele· 
rimizin vukuu muhtemel şika

yet ve müracaatlarına ccvab 
vermek üzre bir memurun ya
zıhanelerde nöbetçi olarak 
bulundurulduğu sayın halkı
mızca bilinmek üzre ilan olunur. 

r ' lı İZ Mi R 

Pamuk mensucatıl 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Dcğirm<'n, Ge
yik ve Leylek markalarını havi hcrncvi kapot bezi İııı a l 
eylemekte olup mallan Avrupa'nın aynı tip lll<.'nsucatına 

faiktir. 
Telefon No. 2211 ve 3067 

Telgraf adresi Bagrak lzmir 

Ucuz Satı ı 
En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10)} 

çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin lzmir'de Başdu
rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati

fine müracaatları. 

işçi - Esnaf Kurumları Birli· 
ğinden: 
Kurumların idare heyetleri senelik seçim günleri aşağıd• 

gösterilmiştir. 
Her kurum üyesinin seçime iştirak etmek uz :! kendilerine 

tahsis edilen gün ve saatte Birlik salonuna gelmeleri ilan olu· 
nur. 
S.No. Kurumların 

isimleri 
Federesi Toplantı 2 nci 3 ndi 

Günü ve saatı top- top
lantı lantı 

1 Ayakkabıcılar Kundura ustaları 
terlikçi, makineci, 
tacirler, kavaflar, 
ökçeci, kalıpçı ve 

1/3/937 20 

2 Bakkallar 

3 Binek araba
cılar. 

4 Berberler 

işçileri. 

Bakkallar, pastır
macılar, manavlar, 
kömürcüler, leble
biciler ve seyyarlar. 
Binek araba sahip
leri. 
Ustalar ve kalfalar 

2/3/37 20 

3/3/37 21 
5/3/37 20 

5 B. araba sürü· Binek araba sürü-
cüleri. cüleri. 5/3/37 21 

6 Çarşı hammal- Çarşı ve mağaza 
tarı hammallan. 6/3/37 18 

613131 19 
11/3/37 19 
813131 16 

7 Deniz İşçileri 
8 Eczacı kaJf aları 
9 Ekmekçiler 

Deniz işçileri 

Eczacı kalfaları 
Fırın sahipleri 
Fırın işçileri gev
rekçiler. 

1 O F ınn işçileri 
9/3/37 14 

11 Garsonlar Kahve ve lokanta 
garsonlan büfeci 
ocakçı. 10/3/37 13 

12 Güzel san'atlar Çalgıcılar, hanen-

13 Gümrük haın
malları. 

14 imtiyazlı şir
ketler. 

15 İncir işçileri 
16 Kahveciler 

17 Kasaplar 

18 Kolonya ba
haratçılar. 

19 Lokatacılar 

deler, çiçekçi, fo-
toğrafçılar. 
Gümrük hammal
ları. 
Elektirik, telefon, 
su. 
İncir işçileri 
Kahveciler, meyha
neci, otel işçisi, ha-
mam sahip ve iş· 

çil eri. 
Kasap, celep, böb
rekçi, sakatçı, bar-
sakçı, tavukçu ve 
işçileri. 

Kolonya baharat
çılar. 

Lokantacı, börekçi, 

11/3/37 

12/3/37 

13 

13 

913/31 21 
12/3/37 18 

1/3/37 20 

13/3/37 20 

15/3/37 20 

kebapçı ve seyyarlar 16/3/37 20 
20 Motörlü vesait Otobüs, kamyon, 

k. kaçh ve taksi 
sahipleri. a7/3/27 14 

21 M. bedesteni Koltukçular, ma
halleciler. 18/3/37 14 

22 M. müstahde· Ticarethane me-
mm. 

23 Sanayi işçileri 

24 Sütçüler 

25 Şoförler 
26 Terziler 

27 Tütün işçileri 
28 Kutucular 

29 Yapıcılar 

30 Yük araba 
sahipleri. 

31 Yük araba 
sürücüleri. 

32 Balıkçılar 

mur ve müstah-
demleri. 17 /3/37 20 
H. pınar, şayak, 
Ş. sanayi,- Türkmen, 
Turyağ, palamut. 19/3/37 
Süt, yoğurtçular, 
peynirci, helvacı, tü-
tün bayileri, seyyar 

sürücüler ve sucular 18/3/37 18 
Şoförler biletçiler 19/3/37 21 
Ustalar, hazır elbi-
seciler, kadın şapka· 
cı, kaı:ıketçi, kolacı 
ve ütücü, elbise bo· 
yacıs•, tuhafiyeci, 
kadın terzisi, yor· 
gancı, gömlekçi kal-
falar, işçiler. 21/3/37 18 
Tütün işçileri 22/3/37 18 
Kutucular ve üzüm 
işçileri. 18/3/37 14 
Seyyar yapıcı, taşçı, 
marangoz, demirci 
tenekeci. 18/3/37 19 
Yük araba sahip-
leri. 18/3/37 20 
Yük araba sürü-
cüleri. 18/3/37 20 
Balık avcıları, sey-
yar balık satıcılar. 23/3/937 9 

21 26 'J.7 
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... /zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem meYki satın alma komisyonundan: 
} - Planı tayyare alayında mevcud tayyare alayının Re· 

şadiye garniyqnunda elektirik tesisatı açık eksiltme jle 
yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 1 Mart 937 pazarte~i günü saat 14 te Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapıl•caktır. 

3 - Keşif bedeli 4301 lira 69 kuruş olup muvakkat te· 
minatı 322 lira 63 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir! 
Ş - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka· 

yıth olmaları ve elektrik tesisatı yapacağına dair eh· 
liyet vesikası ibraz eylemesi şart olmakla beraber 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte teminat mak· 
buzlarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 11 16 21 26 433 

İzmir Müstahkem mevkı satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayına ait Karakorum deniz motörünün iki 

adet egzostu yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - ihalesi 26/Şubat/937 cuma günü saat 14,30 da Mst. 

Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 150 lira olup ilk teminatı 11 lira 50 

kuruştur. 

4 - Nümune ve şartnamesi satın alma komisyonunda gö· 
rülebilir. 

S - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale saatın
dan en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

10 14 19 25 422 
-------------------------------------------------lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Tayyare alay ihtiyac1 için 7265 kılo pamuk açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 26 /2/ 937 cuma günü saat 14 te Mst. Mv. 
satın alma komisyounda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 3777 lira 80 kuruş olup ilk 
teminatı 283 lira 34 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti M~t. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ünü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatin· 
den en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

7 13 19 23 391 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Alınacak uçuş elbisesi pazarlıkta eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 50000 lira olup ilk teminat parası 

3750 liradır. 
3 - ihalesi 5 Mart 937 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - idari şartnamesi 250 kuruş mukabilinde M. M. V. 

satın alma komisyonundan alınır, nümunesi komisyonda 
görülür. 

S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmaklk beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satın 
alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

16 21 26 3 453 
....___~---------------------------------------------1 ı ın i r Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Beher metresine biçilen ederi 285 kuruş olan 80000 
ili 85000 metre kışlık elbi.selik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 5 Mart 937:cuma günü saat 15 te M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 242250 lira olup muvakkat teminatı 
13362 ltra 50 kuruştur. 

4 - Şartnam
0

esi 1212 kuruşa M. M. V. satmalma komİs· 
nundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

'-........ 16 21 28 3 454 

lı11ıir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200000 

metre minder kılıflık bez kapalı zafla alınacaktır. 
J. - Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görmek 

istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın 

3 
alma komisyonuna gelmeleri. 

- ilk teminat miktarı 5050 liradır. 
~ - ihalesi 9 131 937 salı günü saat 15 tedir. 

- Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
' an şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden en az bir saat evvel M. M. V. şatın alma ko· 

'-.. misyonuna vermeleri. 21 26 28 7 517 

~lrnir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- 350 adet subay ve 1000 adet erat battaniyesine ve· 

rilen fiat Vekaletçe pahalı görüldüğünden 2 Mart 937 
salı günü saat 15,30 da İstanbul Tophane satın alma 

2 komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
.._ liepainin tahmin bedeli 24300 lira olup ilk teminatı 

3 1822 lira 50 kuruştur. 
._ Şartname ve nümuneleri Tophane satın alma komis-

yonunda görülebilir. 
4 - Elcsıltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve ŞArlnamelerinde yazılı ve· 
sikalarla ihale gün ve saatinde Tophane satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 21 26 519 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıftığı ve 

9600 metre elbise torbalığı bezin pazarlığı 1 Mart 
937 pazartesi günü saat 15,30 da lstanl ul Tophane 
satın almn komisyonund~ yap1lacaktır. 

2 Hepsinin tahmin bedeli 17328 lira olup ilk teminat 
parası 1299 lira . 60 kuruştur. 

3 Şartname ve nümunesi Tophane komişyonunda görüle· 
bilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
malda beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesika ve teminat 
makbuzlarile birlikte ihale saatinden bir saat evvel 
Tophane komisyonuna vermeleri, 21 26 518 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
M. M. V. ce kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu 16, 20 /2/ 

937 tarih ve 7146, 7150 sayılı nüshalarile 55000 ila 60000 
metre olak ilan edilen kaputluk kumaşın 40000 ila 60000 
metre oleuğu tashihen ilan olunur. 541 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a'ğ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. · 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olnı•k için 

lütfen ınc:ırkasına dikkat ediniz. 

lzmir vilayeti Defterdarlığın~ 
dan: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsil için Hasan ho<4 
mahallesinde birinci sipahi çarşısında 21 sayılı dükkanın tah-: 
sili emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan iti: 
haren 21 gün müddetle müzayedeye çıKarılmış olcfuğundaq 
almak ve müzayede şartlarını öğre'nme~ isti1enlerin Defter-: 
darlık tahsilat idaresine müracaatları. 14 21 28 459 

Denizli belediyesi reisliğin~ 
den; 

1 - Eksiltmeye konan iş: 600 hektar raddesinde bulunaJ'l 
Denizli vilayeti merkez kazasının mevcud kadastro 
haritalarının 2290 sayılı kanunun birinci maddesinde 
istenilen mikyaslara ve Nafıa vekaletince tertip ed;'~n 
şehir ve kasabaların halihazır haritalarının alınmas1 
aid şartname ve hususi şartnameye göre tadilen hali 
hazır haritalarını tanzim etmektir. 
Bu işe aid keşif bedeli maktuan 3200 liradır, 

2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır; 
. '\) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi. 
C) Şehir ve kasabaların halihazır haritasının alınma• 
sına aid şartname. 
D) Hususi şartname. 
S) Mevcud haritalar ve hesabat. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye
rcisliğinde görebilirler ve incelebilirler. 

3 - Eksiltme 13 Şubat 937 cumartesi günü başlayıp 5 
mart 937 cuma günü saat 15 de Denizli belediye· 
sinde teşekkül edecek encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 240 lira mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi· 
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. En az 300 hek· 
tar büyüklüğünde kasabaların haritalarını tanzim et· 
miş ve harita umum müdürlüğüne beyendirdiklerini 
bildiren vesika ile 937 senesi için harita işlerine aid 
Nafıa işleri müteahhitlik vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa· 
attan bir saat evvel Denizli belediyesine getirerek ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazimdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

10 14 18 23 412 

Ankara Askeri fabrikalar 
Umum Müdürlüğünden: 

( 

Müteahhit namına ve hesabına 4000 kilo san sabunlu kö· 
sele 1000 kilo sarı vakete 250 kilo şaplı deri 250 kilo sal· 

lzmir harici askeri satın alma ilanları masturalık şaplı kösele 1000 kilo salmasturalık kurumlu kösele. 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan yukarda miktar ve 
bedeli 52500 lira olan 1000 ton Dizel mayi mahruku 26 şu- cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
bat 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat ondörtte kapalı alma komisyonunca 26/2/937 cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
zarf usulile alınacaktır. Muvakkat teminatı 3875 lira olup şart· ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri· 
namesi komisyonda 263 kuruş mukabilinde hergün verilir. Is- lir. Taliplerin müvakkat teminat olan 1162 lira elli kuruş ve 

teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
cekleri kapalı teklif mektupları 26 şubat 937 cuma günü saat mezkur gün ve saatte komisyona müracaattan. 18·20-22 476 
onüçe kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına U d 
makbuz mukabilinde vermeleri ve saauan sonra verilecek mek- Devlet Demiryo ann an: 
tupların kabul edilmiyeceği. 10 14 19 24 Haftada üç gün lzmir - Bandırma arasında mütekabilen iş· 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: liyen eksp"eS trenlerinin her birinde yolcuların yime ve içme 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı içın 3750 kilo pirina sabunu ihtiyacını temin için idaremizce birer büvet vagonu bulundurula· 

pazarlık suretile satın alınacaktır. caktır. iki vagonda bulunacak olan büvetler bir sene için açık 
2 - Pazarlığı 26 12/ 937 cuma günü sa&t 11 de yapıla- artırma usuliye kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 200 

caktır. liradır. İsteklilerin yüzde yedibuçuk nisbetinde muvakkat te· 
3 - Umum tahmin tutarı 1200 lira olup mvvakkat teminatı minat yatırmaları lazımdır. ihale 8 131 37 pazartesi günü saat 

90 liradır. 15 te Alsancak 8 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 21 26 532 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burna va' daki askeri satın 

alma komisyonuna vermeleri. 520 İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
___ _:::.:.:.::=-:.::.:.:.:~~~=--:----:-. ----:-----------"!"- icar sıra No. Lira 

Burnava Tümen satın alma komısyonundan: 
1 _ Eksiltmeye konulan iş Gaziemirde bir hangardır. Va- 143 Birinci kordon balıkhane altında 5 No. dükkan 250 

hidi fiat esasile yapılacak olan inşaatın tahmin olunan 144 Karşıyaka Alaybey Piliç So. 14 No. ev 25 
bedeli 35000 liradır. 145 Darağaç Şehitler Altın So. 23 taj No. ev 77 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlarına haddi layıkla talip 
A - Şartname çıkmadığından 10 gün müddetle uzatılmış•u. ihalesi 1 131937 
B - Bayındırlık işleri genel şartnamesi pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdür· 
C - Resim lüğüne müracaatları. 540 

3 - Eksiltme 6/Mart/937 cumartesi gün Ü saat 11 de Bur· ; .. ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;-liiiiiiiiiiiii' 
navada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. r 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2625 lira muvakkat temi· 

nat vermesi Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteah· 
hitliği vesikasını ibraz etmesi ve kendisi mimar veya 

• mühendis olmadığı taktirde işin fenni mes'ul!yetini ala· 
cak bir mühendis veya miman inşaat müddetince is
tihdam edeceğini kabul eyıemiş bulunması şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı mü· 
nakasa saatından bir saat evveline kadar eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların eksiltmeye konul
duğu saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kBpatılmış olması lazımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. 17 21 26 3 471 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketin;n 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdu. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri· Birinci kordonda 186 numar.da 
• ŞARK HALI T. A. Ş . 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU ---



• 

DEUTSCHE LEVAN-
TE LINIE. HAMBURG 
"MILOS,, vapuru 17 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"DELOS,, vapuru 18 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"HERAKLEA,, vapuru 3 
martta beklenilmektedir. HAM 
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"ACHALA,, vapuru 3 
martta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORA
TİON NEVYORK 

''EXIBITOR,, 19 şubatta 
beklenilmektedir. NE V-Y O RK 
için yük kabul eder. 

"EXPRESS ,, vapuru 26 
şubatta beklenilmektedir. Nev
york için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 15 şu· 

batta beklenilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük kabul eder. 

"MARITZA,, vapuru 25 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

martta beklenilmektedir. KÖS
TENCE, SULİNA, GALATZ 
için yük kabul eder. GALA TZ 
aktarması olarak ta BELGRA T 
NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TiSLAV A, VİYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

D. T. R. T. BUDAPESTE 
• SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVIZAD, BU
DAPESTE, BRA TISLA VA, 
VJY ANA ve LINZ limanları 
isin yük kabul eder. 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

ırıartta beklenilmektedir. Pİ
RE, ISKENDERIYE, HAYFA 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanların yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

• . .. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGION,, vapuru 22 şu

batta beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

Ol• • 1 "TURKIA,, vapuru 28 şu· 
IVlre Ve 

1 

batta beklenilmekte ROTTER-

ş•• kA DAM, HAMBURG ve AN-Ure 851 VERS limanları için yük ala-
Limited caktır. 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 
"POLO,, vapuru 21 şu

batta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten srelip yük çıka
racak ve ayni zamanda HULL 
için yük alacaktır. 1 

"EGYPTIAN,, mart ihtida· 
sında LIVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASKOV ıçın 

yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 

martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION LTD. 

"ADJUTANT,, vapuru 25 
~ubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC 

NEV-YORK 
"iDEF JORD,, vapuru 14 

şubbatla beklenilmekte NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"BRETGNE,, vapuru mar
tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYLENSEN,, vapuru ni
sanın onbeşindcn ~onra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENİZ ACENT A
LlGl LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

0/040 
f ktısad etmek isti yen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
'' D " Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

-----------------............. ~# 
[ i'll"CJOJI: .CA:l<..:J 
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Vapur Acentası 
ROY AL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 
SiS "GANYMEDE5,, va-

puru 20 şubatta limanımıza 
gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KôS
TENCE için yükliyecektir. 

SiS .. HERMES,, vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 
AMSTERDAM, BREMEN n 
HAMBURG limanları için tah· 
milatta bulunacaktır. 

SiS "CERES,, vapuru 4 
marta doğru bekleniyor. :Yü
künü tahliyeden sonra BUR-
GAZ, VARNA ve KÖSTEN· 
CE'ye yük alacaktır. 

SiS "GAUYMEDES,, va
puru 10 martta gelip AMS
TERDAM ve HAMBURG 
için yükleyecektir. 

SVENSKA ORİENT LIE
NYE KUMPANYASININ 
SiS "NORRUNA,, vapuru 

27 şubatata do2'ru beklenmek
te olup ROTTERDAM, HAM 
BURG, BAL TIK ve SKAN
DİNA VY A limanları için yük
leyecektir. ---

SERViS MARITİM RU-
MEN KUMPANYASININ 
SiS ''PELEŞ,, vapuru 20 

şubata doğru beklenmekte 
olup PİRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "ALBA JULIA,, vapuru 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk- ; 
ları ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

o 
Refik Lütfi Or 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet civan Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

26 şubatta gelerek PiRE, MAL 
TA ve MARS İL YA limanla
rına yolcu ve yük alacaktır. 

SiS "SUÇEA VA,, vapuru 
21 marta doğru bekleniyor. 
PİRE, MALTA ve MARSİL
y A limanları için yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TEL:LI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 414214221/2663 

2112 937 
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Kemalpaşa be d 0 e ·n en: 
1 - Kemalpaşa kasabasında yapılacak umumi hela inşHı 

10121937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 2131937 sal ı günü saat 15 de encümen huzu
runda yapılacaktır. 

3 - Keşif bede'i 1024 lira 27 kuruştur. 
4 - İsteklilerin teminat mektubu ticaret odası ehliyet ve 

ikametgah vesikalarını haiz olarak ihale günü encümene iel· 
meleri. 

6 -- Keşifname fenni ve hususi şartnamelerini hergün en· 
cümende görebilirler. 11 16 19 23 428 

SIHHAT 
ı\ .. n-e~ya balıkya~larının eu halisidir. Şerbet gibi iı;ilir, 2 defa silzü)ıııüt1 1 i1 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanes· 

Tarih ve navlunlardaki de· 
iişikliklerden accnta mes'u
li~et kabul etmez. Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb" 

reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


