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:=;:..=.~ Başbakammızm ve lktısad Vekilimizin lzmir'i teşriflerine Aid 
~~~-~~~------·~------~~~~~ 

Başbakanımız verr-İktısad Vekilimiz evelki gece Balıkesir yolıyle 
şehrimizden ayrıldılar."'t Şehrimizde mühim tedkikler ya ıldı. 

at o er t ç 
ir r...-.a • ve yenı k ru ac 

l 
1 Başbakanımız, gezdiği yerlerde köylünün, halkın ve . göç- 'ı 

menin vaziyeti ile bir-baba ·gibi alakadar oldular .J 

. Çeşme, Urla, Bergama ve Menemen kazalarında da muhtelif 
mevzular üzerinde hayırlı ve uğurlu temaslar yapmışlardır. 

Göreceğimiz 
• 

lzmir .. 
İsmet lnönü bayram tatilini 

aramızda geı;irdi. Birçoklan onu 
bayram tatilinden istifade eJerek 
dinlenme~ için İzmir'e"geldi sandı· 
lar. Halbuki o; çolışmıık, dertleri· 
mi7.i görmek, noksanlanmız hak· 
kında fikir edinmek için bayram 
tatilini fırsat ittihaz eyledi. 

lzmir'e ayak bastığı dakikadan 
itibaren ne durdu, ne dinlendi. 
Şehri baştan-başa sezdi, dolaştı. 

Kadifekalesinden lzmir'in her gün 
ileri giden bayındırlık faaliyetini 
l!C)rctti. Çeşme'de göçmenlerle ko· 
nuştu ve dertleşti. Bergama'da ha· 
rabeleri gördü ve ileride memleke·~ 
te @ervetler akıtacak bu hazinemizl 
hakkında yüzümüzü güldürecek 
kanaatler izhar etti. 

'ihayet (İzmir limanı) iei üze· 
rinde enine boyuna incelemeler.de 
bulundu. 

- Bundan bu incelemelerin 
sonuncu ne olacak? 

Diye drid olacak bir eunle 
ıimdiden cevab verelim: 

- Çok iyi ve hayırlı Lir du· 
rum olacak. Çok ya1'ındn göreceği· 
ıniı. güze], modern bir İzmir.in te· 
ınelini atılmıo bilelim. 

Çünkü İnönü uğurlu elini fz. 
nıir'in varlığı üzerine koymu,, zi· 
f ir1 karanlıkları yaran gözünü 
(Ege) nin biricik limanı olan §tlı· 
rimizin üzerine çevirmiştir. 

f zmir gibi Lir şehir olduğu 
gibi, bulundugıı gibi hırakılanıaz. 

Bu hakikati başvekllin dilinden 
i§itnıekle bahtiyar olan bizler, İz· 
nıir'c Jiıyık görülen parlak i tik. 
halden dolayı ne kadar sevinsek 
azdır. 

Dar ve vesait"i7. bir liman ye
rine, geni~ ve modern bir limanla 
süslenmiş, imar kudreti ve kahili· 
} eti arttırılarak süzelleştirilmiş bir 
İı.uıir elbetteki mülkü baştan-başa 
imara azmetmiş (İnönü) hüki'1meli· 
nin Lir ide:ılidir. (İnönü) nün hu 
~cfcrki seyahati ve tedkikleri bu 
ıdealin tahakkukuna doğru atılan 
~~lı~lu hir adımdan başka bireey 
eğıldir; buna inanıyoruz. 

Anadolu'nun garba aı;ılmış bir 
Pencer~i olan İzmir bu imar maz· 
hatiyetine hakikaten Je ll'iyık.tır. 
Onu gelib göreceklere ve gezecek· 
lere, bundan başka içinde yaoaya· 
<:aklara iftiharla baktıracak ve ha· 
rındıracak bir hale getirmek hoeu· 
ba. earfedilmio bir emek, heder 
~dılrnio bir masraf değildir. Bilakie 

tı yolda &arfedilecek para ve emek 
tıro ına ı-:• . h. . ol L n ııııe yenne maaruf ır 1§ 

•Cl-.tır. 

Biz (İnönü) nün bu ıon ıer•· 

lavlanmızı taşıyan motörle i.tikhal 

- Sonu 5 inci sahi/ede -

Adis-Ababa'da 
2 Bin kişi kurşuna 

dizildi. 
NegUs'Un taç giyme mera
simine davet edilmesi, ltal
ya'da asabiyet uyrndırdı 

Başbakanımız gazetemizi tedkik buyuruyorlar 
Sayın başbakanımız general Js. arzu etmediklerinden süel •e resmi 

met İnöııü'nün İzmir"i teşrifleri, mcra~im yapılmamı~tır. 

İzmir halkına ild bayramı bir ara· Baebnkanımıza İktısad Vekili· 

General ismet lnönü ve 
Bay Celal Bayar 

da geçirmek fırsatını halıeetti. fz. 
mir, general Jsmet İnönü'nün bu 
eeyalıatinden çok biiyük istifadefoı 

edindi, ihtiyaçlar, dilekler ortaya 
döküldü. Yapılacak Lirçok mühim 
i~ler fücrinde tedkiklcr yapılılı. 

Urla, Çcome, Menemen •e ller· 
gama kazalarına kadar da ıeyalıa· 
tini temdit etti. 

istikbal: 
Başbakanımır. 20 Şubat Pazar 

günü F.ge vapurile gelıni~, kordon· 
da binlerce halk tarafından ııamiwl 
tezahüratla kaaşılanmıştır. Daşbakıı· 
mmız resmi merasim yııpılınasını 

~--~~---~-----
hatlcrinJcki tedkiklerinden sonra 
İzmir.in yakın akıbeti için hu ha· 
yırh neticeyi timdiden sezer gibi 
oloyorur.. Yakında göreceğimiz fz. 
mir; herhalde göğsümüzü kabarta· ı 
cak ter-temiz, her türlü vesaiti hol 
bir yurd parçasından haoka biroey 
olmıyacaktır. Çünkfi ( İzmir ) i 
(İnönü) diiıünüyor n &örüyor! 

H. R. Ôkt•m 

miz Bay Celal Bayar ile Vekalet 
deniz müstcşan Bay Sadullah, f~l 
lıankası umum müdıirü Bay Muam·. 
tner Eri~, Deniz yolları i~letme 

umum müdürü Bay Sadeddin d~ 
refakat ediyorlardı. 

General İsmet Jnönü ve Bay 
Celal Bayar, Ege vnpıırunda ve 
liman haricinde vali Bay Fazlı Gü· 
l<'c;, müstahkem mevki komutanı"' 

general Uurlıaneddin, belediye reisi Habeş imparatoru 
doktor Hay Behçet Uz ve lı:ızı say- - Yazısı 3 ncü sahifede -

700 demir gömlekli Hataya geçmiş 

Hatay'h Türk'ler gene 
bayram yapmadılar 

------
Sancak'ın anayasası icin Cenev-, 

re'de müzakerelere başlandı 

Kırıkhan' dan bir görünüş 
İstanbul, 25 ( Hususi) - lla· Bu haber Antakya Te İskenderun· 

tay'dan gelen haberlere göre, ora· da heyecan uyandırmıotır. 
dı vaziyet gene kan~maktadır. CeneTI'e anlaoma!lndan evvel 

700 Demir gömlekli Soriye'den Hatay'da tevkif edilen Türk.'ler, 

k .. ~yonlarlı Hıtıy'ı ı•(miılerdir. - D•vamı 4 ncü sahifede-

, 
ı 

Şark Misakı 
Yakında imzalanacaktır. Dış 
bakanımız Bağdad'a gidiyor 

intibalar 

1 /ş Ba;;k~sı umum ,;;{ıjd;ü;;ü;; beyanat-;-

Ban kanın mıntaka faali
yeti çok yüksektir 

---------------
Satış kooperatifleri bu mevsime 
yetişeceklve çok f aideli olacaktır 

iş Bankası U. müdürü 
Bay Muammer Eriş 

Şehrimi?.de bulunan iş ban· 
kası umum müdürü Bay Mu
ammer Eriş, iş bankasının ge· 
çen seneki faaliyeti hakkında 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Ödemiş, Akhisar ve Mani· 
sa şübeleri muamelatını da 
gözden geçirdikten sonra Bay 
Muammer Eriş Ankara'ya dö
necektir. 

Dün bir muharririmizle gö
rüşen umum müdür, iş ban

'!kasının<:.faaliyeti.;ve satış koo· 

peratifleri teşkili hakkında şu 

beyanatta bulunmuştur: 
- Bankamızın işlerinden 

çok memnunum. BuJ senenin 
ihracat mevsiminde bankanın 
lzmir şübesi azami derecede 
faaliyet göstererek ihracatı 
finanse etmiştir. İzmir mınta· 
kasının bu seneki faaliyet blan· 
çosunu en yüksek hadde gör· 
düm. Bundan dolayı fzmir'Ji· 
ler memnun olmalıdırlar. Mül
hakattaki şübeleri görmek için 
birkaç gün burada kalacağım. 
Ödemiş, Manisa ve Akhisar 
şübelerini gördükten sonra da 
Ankara'ya döneceğim. 

Sallş 
Satış kooperatifleri busene 

teşkil edilecektir. Bu işle dot· 
rudan doğruya Ziraat Bankası 
alakadar olduğu için bu hu
susta çalışılmaktadır. Esasen 
satış kooperatifleri hakkında 
bir de kanun vardır. Satış 
kooperatifleri, kredi koopera· 
tiflerinin bulunduğu yerlerde 

· kurulacaktır. Bunun bu sene 
tahakkuku, iktısadi bakımdan 
çok mühimdir ve bu - mevsime 

- Sonu 4lncü sahifede 

Altay-Altınordu maçından bir intiba 

Milli kümeye Altay ve 
Göztepe girdiler. 

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

Altay - A. ordu berabere kaldılar 
3-1 yendi 

Alhy'in milli küme likle· 
rinde attığı 35 golden 17-
sini çıkaran /[yas' la son 
maçta takımını kazandıran 
muhacimlerden Saim (Va-

lıab'ın kardeıi) 
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~Sayfa 2 .................................................. llK'l!lANADOLU 

.,{;El liRM L .- IJii~ı 
En müdhiş harb .. 

lrJan Hazar 
\ aktile çıkan küçül bir hiküyemizin hulasası ,uydu: (Paris'te genç 

f:>ir Almnn'lıı tanı§t.ım. Üç he, tema tan sonra senli benli olduk. Bir gün 
kıravatımı, caketimi, gömleğimi, ,apkamı pannaklarile ayn ayn yokladı. 
Gözlerimin içine bü) ük bir dikkatle baktı; sonra, 

- iz, beynelwilel bir limana benziyorsunuz! Dedi; etrafını:ada muh· 
telif renkte, muhtelif yabancı memleketlerin bayraktan dalgalanıyor. 

Buıılann içinde sizi, yani Türk bayrağını, Türk :İfçisini de aramak i le· 
dim, bulamadım. erdesiniz rica ederim siz? 

Dostumun maksaclını birden kavrayamaılım. Lakin sonra, kızararak 
anlamakta gecikmedim, Elbisem baştan·ha,a Fransız, şapkam İtalyan, 
gömleğim İngiliz, potinlerimle kıravatım Alman olduktan sonra elbet te 
ben beynelmilel yamalı .bir bohı;aya benzeyecektim. 

Genç Alman'ııı şu cümleleri elan kulnklanmda ı;ıolıyor: 
- Kötü de olsa, kendi memleketimin malını giyerim. Onlar, Al· 

man işı;..i inin göz nuruyla ve alın teriyle meydana getirdikleri mukad· 
des eserlerdir.,, 
Bu bayram, kendimi ayıında şöyle bir süzdüm. Türk işı;isjnin güz nuruyla 
ve alın teriyle meydana koyduklan eserlerden şapkamı, elbisemi, potin• 
lerimi, kıravaıtmı ·göksüm kabara, kabara· ben de birer birer sevdim, 
okşadım.. · 

Şu yıllar(la, topraklanmızılan ç~id çepd kombinalar, fabrikalar 
fışkınrken, bu muazzam ve çetin savaıın Viyana önlerindeki zaferlerden 
geri bir zafer oldu~unu düşünmek; ik:tısadi harlıın ne miidhi~ birşey ol· 
doğunu bilmemek demektir. 

Yirminci a nn elle tutulmı}aD ve gözle görülmiyen iktıqadi harbi; 
muhakkak ki, gözle görülen ve elle tutulan diğer harblerden kat kat 
daha yıkıcı ve daha zchirleyiciılir. 

Hayvanlarda sUr'atl 
Afrika ve Hindistan' da hay

vanların sür'ati hakkında mü· 
him ve dikkate şayan tecrübe 
ve müşahedeler yapılmıştır. 

Aslanların, hayvan1arın şa· 
hı olmalarına rağmen saatte 
50 60 kilometreden fazla bir 
sür'at elde edememektedir. 

Geyik saatte kolayca 65 
kilometre mesafe kat' etmek
tedir. 

Hind kaplanları 80-100 ki· 
Jometre sür'at gösterebilmek
tedirler. 

Yabani domuzlar, deve kuv· 
vet1eri 50 kilometre sür'ati 
her vakit göstermektedirler. 

137 Senelik gemi 
lngiliz ticaret filosunun en 

ihtiyar gemisi Jan 'isimli yel· 
kenlidir. 1800 senesind~ inşa 
edildiğine göre 137 yaşında 
demektir. 

4000 Tonilatoluk olan Jan 
yelkenlisi ticarete mahsus ol
makla beraber Napolyon aley
hindeki deniz harplerine de 
iştirak etmiştir. 

1855 de Kırım seferine İş· 
tiraki dolayısile Jan yelkenlisi 
bizim tarihimizle de alakadar· 
dır. Bu gemi son günlerde 
yeni bir amatörün eline geç
miş ve yeniden . uzak seferlere 
tahsis edilmiştir. 

İlim ve efkarı 
Yunanca gazetelerin Pazar 

nüshalarında okuduğumuz şu 
haber çok tuhaftır: 

düzletmek için yeni bir usul 
düşünülmüş ve Şarlotenburg 
caddesine tatbik edilmiştir. 

Bu caddede bir takım elek
trik fenerleri konmuştur. Bu 
fenerler yandığı zaman karşı
dan gelen her nakliye vasıtası 
durmağa mecburdur ve lam~ 
balar, otomobil veya kamyon· 
lar vasıtasilc değil, yaya olup 
ta caddenin bir tarafından 
diğer tarafına geçecek olanlar 
tarafından yakılacaktır. 

Fena bir usul değil, fakat 
caddeyi bir taraftan diğer bir 
tarafa geçmek ıçın lambayı 
yakan bir yaya, işi bittikten 
sonra söndürmezse?. Şoförle
rin hali r.ice olacaktır?. 

Bergama 
müze müdür.ü 

Başbakanımız f smet İnönü, 
Bergama seyahatlerinde Ber
gama müzesi müdürü Bay Os· 
man Bayat Tekin 'in fevkalade 
çalışkanlığını takdir etmiş ve 
on gün Berlin' deki müzelerde 
tetkiklerde bulunması ıçın 
emir vermiştir. 

Tashih 
Arkadaşımız K. Ô. nün pa· 

par nüshamızda çıkan "Pede· 
goji ve dayak,, başlıklı yazı· 

sında "Bir kaideniP gerçek 
tarafı çoktur,, cümlesinin son 
lcclimesi yanlışlıkla ve maale· 
sef manayı da bozacak şe· 
kilde "Yoktur,, olarak dizil
miştir. Tashih eder, özür di· 
leriz. - Milattan evel yetişmiş 

Yunan müneccimlerinden Ta· ( 
les, yıldızlara bakarak bereket 
senesını keşfedermiş; fakat 
bundan hiçbir kimseye bah
setmez; Sakız ve Ege sahille
rinde eski zamanlarda bulu· 

Bugün doğacak 
cocuklar •. • 

Yıldızlann Lugün arz üzerine 
yapacakları tesirler birhirine zıd 

olacaktır. Zübre ile ınü~terinin 

tesirleri mücsseeeler<le mühim 
rol oynıyıın müdüclcr iı;in hiı: te 
iyi olmıyacaktır. 

nan Milet şehri civarındaki 
yağhaneleri birer, birer kira· 
!armış. 

Mahsul idrak edilip te fev· 
kalade zeytin elde edildiği 
zaman, alim Tales bir muhte
kir sıf atile bu yağ haneleri 20 
30 defa daha bahalı fiatlerle 
ihtiyaç erbabına kiralar. ve 
bu sayec:.e pek Çok , para ka· 
zanırmış!. 

B•rlin'de yeni bir cadde! 
Bertin' de, seyrüsefer i~lerini 

Bugün do~an çocuklar, mu· 
hayyelesi kuvvetli ve velfıd ola· 
caklar, güzel ean'atlar ve edebi. 
yatta kabiliyet göeterecelderdir. 
Fakat buna mnlı:abil maddi ha. 
yalla ticoret ileminde mütensi 
bir memurdan hıeka birtey ola· 
nııyacaklardır. Kızlar araaından 

da bir iki parlak sinema yıldızı 
doğacaktır. 

Manis<ı. 'da B d .k. D 1 1 k Bayram uca a ı ı, o ap ı uyu- Hadiseleri ----+··----Ağaç bayramı 
yapıldı .• 

da bl·r kı·şı· o··ıdu··ru··ıdu·· ·· Bol.kan itilAfının Atina konee~ 
yi yazdığımız, ümid ve temenni 

Manisa (Hususi telefon) -
Burada ağaç bayramı büyük 

. -
iki cinayetten biri kumar, bı•rı• -'e ettiğimiz şekilde yani tam bir iti· 

aı laf ve tam bir görilt mutabakatı 

tezahürat içinde tes'it edilmiş 
ve şehrin yangın yerlerine 

alacak mes'elesinden olmuştur 
baştan·başa fidan dikilmiştir. 
Bayrama Valimiz Lütfü Kır· 
dar'la kumandan da iştirak 
etmiştir. Fidanlık sahası, fz. 
mir' deki Bahri baba parkı ha-
line ifrağ olunacaktır. Bayram 
çok alakalı geçmiştir. 

Bugün 
Şehrimize bir seyyah 

vapuru gelecek. 
Bu sabah limanımıza büyük 

bir f ngiliz seyyah vapuru ge· 
lecektir. Vapurda :Londra'nm 
yüksek sosyetesine mensup 
Bayan ve Baylar bulunmakta· 
dır. Seyyahlar, 315 kişilik bir 
kafiledir. Bunlardan bir kısmı 
bu sabah saat 9 da hususi 
trenle Efez'e gidecekler ve bir 
kısmı da Bergama'yı gezecek
ler, şehri dolaşacaklardtt. 

Vapur, bu gece limanımız· 
dan ayrılacak ve Mersin' e gi· 
decektir. 

Bayramın ikinci günü, Bu
ca' da bir cinayet olmuş, iki 
kişi öldürülmüştür. Yaptığımız 
tahkikata göre vak'a şu su· 
retle olmuştur: 

llyas, Mümin, Mustafa, ko
cakafa Mehmed ve Tikveş'li 
Hakkı isminde ve Buca'mn 
yukarı mahallesinde oturan 
beş arkadaş, bayramın birinci 
günü aralarında kumar oyna· 
mışlar ve neticede kavga ede
rek birbirlerile dargın ayrıl· 

mışlardır. 
Kocakafa Mchmcd ile Tik

veş'li Hakkı: diğer arkadaş· 
larınc. bazı ağır sözler de söy
lemişler ve bırakıp kaçmış· 
!ardır. 

Ertesi günü Mümin, f lyas 
ve Mustafa birlikte rakı ıçmiş
ler ve bir gün evelki kavga 
hatırlarına gelerek bulunduk-

! lan yerden kalkmışlar ve Ko-

Manisa dağ sporcuları 
•• 
Odemiş Bozdağ'ına kayakspor 

tatbikatına gittiler. 

Manisa dağ sporcuları lzmir'den geçerken 
Manisa Dağspor kulübünden (150) kişilik büyük bir kafile, 

pazar günü Manisa' dan şehrimize gelmiş ve buraclan da Ôde
miş' e geçmişlerdir. 

Kafile, kordonu takiben geçerken lzmir'liler tarafından bü· 
yük bir gıpta ve takdirle karşılanmıştır. içlerinde kızların da 
bulunduğu dağsporcular, hakikaten çok iyi giyinmişlerdi. Bü
tün dağspor levazımını beraberlerinde taşıyorlardı ve tam bir 
intizam arzediyorlardıl 

Manisa muhabirimizin telefonla bildirdiğine göre, sporcular 
Manisa' da hararetle teşyi edilmiş ve şehir içinde, bando mu
zika ile bir yürüyüş yapmışlardır. 

Sporcular, Ôdemiş'ten Bozdağ'a çıkacak ve buradaki mü· 
said karlı sahada kayakspor tatbikatı yapacaklardır. Dağda, 
bir hafta kadar kalmaları muhtemeldir. Geçen yıl kayakspor 
ve dağcılıkla iştigal etmiş bir ecnebi Bozdağ'a çıkmış ve bu
rada spora çok elverişli yerler görmüştü. Manisa'lı gençler de 
ayni sahalarda çalışacaklardır. ------

devamda Aydın lik macları , 

Agdın spor takımı 
Aydın, (Hususi) - Futbol ve voleybol lik maçlarına dün 

de Aydın spor alanında devam edildi. Dünkü maçlarda Söke 
ve Aydın takınılan ikişer sayı ile berabere kaldı. Nazılli; Ka· 
rapınar'ı sıfıra karşı iki sayı ile yendi. 

VOLEYBOLDA 
Çine • Nazilli maçında Nazilli, Aydın • Karapınar maçında: 

Aydın, Nazilli - Karapınar maçında Nazilli ve Aydın· Söke 
maçında da Aydın takınılan galip gelmişlerdir. 

cakafa ile Tikveşli Hakkı'yı 
aramıya başlamışlardır. 

Üç sarhoş, yolda her ikisi
ne de tesadüf etmişler \le ara· 
larında yeni bir ka·ıga başla· 

mıştır. Bu sırada üç arkadaş
tan biri tabancasını çekerek 
Tikveşli Hakkı'ya ateş etmiş 
ve öldürmüştür. 

Mehmed, kendisini kurtar
mak için gözleri kararmış olan 
bu üç canavarın üzerine atıl· 
mış, fakat kafasına bir balta 
darbesi yiyerek yere yuvarlan
mıştır. Sarhoşlar, ikinci bir 
balta darbesi ile Kocakafa'yı· 
da öldürdükten sonra kaçmıya 
başlamışlar ve Jandarmalar 
tarafından derhal yakalanarak 
adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Diğer bir cinayet 
Eve iki gece Dolaplıkuyu' da 

da bir cinayet olmuş, Esad 
isminde biri, bakkal Cemal'i 
bıçakla kalbinden ve karnın· 
dan yaralıyarak öldürmüştür. 
Hadise şöyle olmuştur. 

Bakkal Cemal, o gece dük· 
kanını kapadıktan sonra ve 
evine giderken yolda Esad'a 
tesadüf etmiş ve kendisinden 
eski borcunu istemiştir. Sar· 
hoş bir halde bulunan Esad, 
bakkalla bu yü1den kavgaya 
tutuşmuş ve bir aralık ta bı

çağını çekerek Cemal'in kar· 
nına ve kalbine saplamıştır. 

Cinayeti müteakip katil yaka
l&nmış, ağır yaralı olan bak
kal otomobille hastaneye kal· 
dırılırken yolda ölmüştüt. 

Tahkikata miiddeiumumi 
muavini Bay Nadir tarafından 
el konmuş, vak'a'nın şahitleri 
isticvab edilmiş ve maktulün 
cesedine otopsi yaptırılmıştır. 

Aydın 
Devlet kinini istiyor 
Aydın, (Hususi) -Aydın'da 

halk fazlaca kinin almak mec
buriyetindedir. Halk hem ucuz
luğundan ve hem de daha 
emniyetli olmasından devlet 
kininine rağbet ediyor. Fakat, 
bir yıldır Aydın'lılar devlet 
kininini muntazaman bulmak 
imkanını bulamıyorlar. Bazan 
gelir arası biraz geçer bayi
lerde kalmaz. Bir haftadır 
gene hiç bir bayide kinin kal
mamıştır. 

Sıhhat Vekaletinin bu işe 
dikkat nazarlarını çeker, Ay
dın gibi kinin ihtiyacı fazla 
yerlerde daima devlet kinini 
bulundurulmasının teminini di
leriz. 

Zavalh yavrucuk 
Aydın, ( Hususi) - Köşk 

kamununa bağlı kızılcaköyde 
Mehmed'in üç yaşındaki çocu· 
ğunun Üzerine içinde kızgın 
su bulunan kazan devrilmiş, 
çocuk haşlanarak ölmüştür. 

Müddeiumumi ve hükumet 
doktoru hadise yerine giderek 
tahkikata başlamışlardır. 

Trabzon valisi 
İstanbul'da vefat etti. 
istanbul, 25 (Hususi) -

Tedavi ıçın buraya gelmiş 
bulunan Trabzon valisi Bay 
Rifat dün ölmüştür. 

ile neticelendi. 
Balkan itilAfımn nasıl coğraf f~ 

siyasi ve hatta iktısadi bir zaruret 
neticesinde doğduğunu takd.ir ve 
idrak etmi, olaıllar için bundan 
tabii birşey olnmazdı. Yugo'Slavya.• 
Bulgari~tan itHafını Balkan a.ntanb 
için Lir homlıa gibi kullanmak is· 
tiyenler muhayyel ,.e nihayet belki 
mutasa,·ver Yugoslavya· Macaristan 
yakınlaşması ile küçük itilafı kon· 
daklamak ümidine kapılanlar ha· 
yal sukuıuna uğradılar. 

Yugoslavya ba~\"ekili yeni haj· 
lantıların eskilerini ihl!il etmek oöylc 
dursun bilakis kuvvetlendireceğini 

söylemek ve temin etmek suretile 
Balkan milletlerinin ne büyük bir 
siyasi olgunlu~a varmış oldııklannı 
ve artık bundan sonra şu veya hu 
büyük devletin oynneağı olmak.lan 
müebbeden kurtulduklanm bir k~ 
re daha ifadr. ve iebat etmiş oldu~ 

Balkan antantı aktedildiği çok 
k.ısa zam:ıu zarfında akitlerinin en 
hııynfi menfaatlerine nıüstenid ol· 
doğunu mütcadılid vesilelerle isbat 
etmi~tir. Bu ili .. { n bundan sonra 
herhangi bir şekil .;,ı zayıflamasına 

değil, bilakis, her ve..ııileden, her 
fırsattan istifade ederek mütema· 
diyen kuvvetlenmesine intizar et• 
mek lazımgelir. 

• • • 
Anadolo'nnn çıkmadığı bayram 

günleri zarfında kayıt ve i~aret 
edilıniye değer ikinci mühim h!i· 
cfüe <le İngiliz'lerin silahlarını art· 
tırınnk yolunda attıkları kat'i 
adımdır. Filhakika iki-üç gün ev· 
vel .A v<ını kamara mcla ba,vekil 
llaldvin'iıı cidden mahirane bir 
müılafanaından sonra k:ıbinenin İ"· 

tedigi dörtyüz milyon İngiliz lira· 
lık i,,tikraz teklifi kabul edildi. 
Uu enreıle İngiltere önümüzdeki 
Leş ay zarfında silahlanma işlerine 
adi ve fevkalade büdçc tahsi~atile 
tam hirbuçuk milyaT İngiliz lirası 
ııarfedccek demektir. 

Bir tahtada hiçbir hükumetin 
altından kalkamıyacağı kadar mu· 
azzam ve korkunç olan hu para ile 
İogiliz'ler bilhassa hava kuvvetle· 
rini erişilmez bir faikiyyel derece· 
sine çıkarmak azmindedirler. 

Dünyada sulhu korumak ve 
kurtarmak için silahlanmaktan ve 
müdhiş bir surette silahlanmaktan 
ba~kn çıkar bir yol kalmadığı ea· 
bit olduğuna göre ı;ulha taraftarlı· 

ğını her vesile ile meydana koy· 
mıış olan İngiltcre'nin bu karann· 
dan dolayı gene sulh namına meuı· 
nun olmak bir vazifedir. 

• • • 
Bayram günlerinin tebarüz et· 

ıirnıek i~tediğimiz üçüncü hadise· 
ııi de Prusya baş,·ekili general Gö· 
ring'in Varşova cyahatidir. Orta 
A vrııp1 devlet adamları arasında 

son znnıaularda avlanmak, av eğ· 
lencelerinc iştirak etmek bir moda 
değil de, adel:l bir iptilli şeklini 

alclı. Bu dcfaki Varşova seyahati• 
nin ve ilesi de sene böyle bir av 
egJence!idir. Telgraflar hatıl gene· 
ral Göring'iu bir defada iki kurd 
avlamıya muvaffak olduğunu bile 
temin ı·diyorlar. 

Yalnız bize kalırsa bu defaki 
av öyle teuıin edildi~i gibi bir 
kun] avundan ziyade bir tilki 
nvunn, hatta Jahn doğrusu bir 
müıtcfik avııııa hemiyor . 

)lüttefikleri Polooya'lılar el· 
deo gidecek, şark çemberi biraz 
zayıf lıyacak diye Fransız'Iann giz· 
Jiyemcdiklcri tclılşa bakılırsa bu 
teşbihte hir hata olmadığına inan· 
mak frabeder. Filhakika Alman· 
lada Polonya'lılar araeında bir 
Danzig ihtiliHı var. Alu:ıan'lar ko• 
ridoru müebbeden Polonya'blara 
bırakmak: mukabilinde Danzig'i 
kendileri almak ve bu paylaşma 

ile Jlolonyayı gene .kendi siyaset• 
lc.rine kaunmak ümidindedirler. 
General G<;ring"in avlanmıya çık· 

ruadan evel avlamak: ihtiyacile 
Polonya dik:tatöni ile uzunca bir 

- Sonu 4ncü sahifede -
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Şark mis~kı:yakındaTah 'A T.A'TÜRK"' 
ran'da ımzalanacak. Ank' -·,. •. 

Dr. Aras 28 Martta Irak Hariciye Nazırı 
ile birlikte Bağdat'tan Tahran'a geçecek 

lstanbul, 25 (Hususi) - Bugünlerde Ankara'ya geçecek 
olan Hariciye Vekilimiz Dr. Bay Tevfik Rüşdü Aras; 28 Martta 
lrak'a gidecek ve oradan Irak Hariciye Nazırı ile birlikte Tah· 
ran'a geçeceklerdir. 
Afganistan'ın Hariciye Vekili de Kabil' den Tahran'a gelecek ve 
dört devlet arasındaki Şark misakı Tahran'da imzalanacaktır, 

Almanya, Çekoslovakyayı istila 
için bir plan hazırlamış .. 

Plan lngiliz'lerin eline geçtiğinden, B. 
Eden acele Londra'ya dönerek 

sefiri erle temaslara başladı. 
İstanbul 25 (Ilususi) - İngiliz Entelliceo ServiQi; Alwanya'nın Çe· 

ltoelovak.ya'yı istila i~.iu hazırladığı bir pl5nı meydana çıkıırmıştır. Bu 
haberi veren Taymis gazetesi, Fransa'da bulunan İngiltere hariciye nazın 
Bay Edcn'in bu &ebchle derhal Londra'ya geldiğini yazmaktndır. 

Bay Eden'in Londra 'ya döner dönmez acele sefirlerle temasa 
başlamı§tlr. 

Almanya 
Montrö mukavelesi hak
kındaki ihtirazt kayıtla· 

rın1 bildirmiş! 
lstanbul, 25 ( Hususi ) -

Bazı ecnebi gazetelerin, Al· 
manya'mn montrö mukavele
namesi için ihtirazi kayıtlarını 
hükumetimize bildirdiği haK
kında verdiği haberler, An
kara mahafilinde hayret uyan· 
dırmıştır~ 

Çubuk barajında 
Bir gazino ve asansör 

yapılacal<. 
Ankara, 25 ( Hususi ) -

Çubuk barajında büyük bir 
yazlık gazino ve bir de asan· 
sör yapılacaktır~ 

Romanya hükume-
tinin teklifi .• 

Dört Balkan devleti ara· 
smda müşterek pul kul

lanılması isteniyor. 
İstanbul, 25 (Hususi) -

Romanya hükumeti, dört Bal· 
kan devleti arasında müşterek 
bir posta pulu yapılmasını 
teklif etmiş ve Yunanistan bu 
teklifi kabul etmiştir. Hüku
metimiz ve Yugoslavya hükii
m ti henüz cevap vermemiş

lerdir. 

Kont Ciyano 
Milano mUlakatt whakkmda 

i%ahat verecek .. 
Roma, 25 (A.A) - B. Ci

yano Pazartesi günü büyük 
faşist meclisinde vereceği iza· 
hatta ezcümle Türkiye Hari· 
ci}'.e vekili Dr. Tevfik Rüşdü 
Aras'la yapmış olduğu görüş
meler hakkında malumat ve-
recel1ir. -ANADOLU 

Kömür serıgisi 
Sergiye birçok firmalar 

iştirak edecekler .. 
Ankara, 25 (Hususi) - 26 

Martta Ankara' da açılacak kö
mür sergisi için hazırlıklara 

devam edilmektedir. Sergi 
evinde açılacak olan bu ser· 
giye öirçok firmalar iştirak 
edeceklerdir. 

Sofya'da 
Siyasi eşhas tevkif edildi 

Belgrad, 25 ( Hususi ) -
Sofya polisi bazı siyasi eşhas 
hapsetmiştir. Bulgar Dahiliye 
Nazırı bu hususta Öeyanatta 
bulunarak, memlekette kan 
dökülmesinin önüne geçilmesi 
için siyasi eşhası tevkif etmek 
lazımg«>ldiğini söylemiştir. 

Neşredilen bir resmi teb
liğte, birkaç zabitin ordudan 
ihraç edildiği bildirilmektedir. 

Bay Mussolini ve 
Bay Hitler, 

Sonbaharda Peşte'ye 
gidecekler. 

Belgrad 25 (Radyo) -
ltalya Başvel<ili Bay Musso
lini, sonbaharda Peşte'yi ziya
ret edecektir. Macaristan payi
tahtında şimdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Henüz teeyyüt etmiyen bir 
habere göre, Almanya Reisi 
cumhuru Bay Hitler de sonba

harda Peşte'ye gelecektir. 
Avusturya Reisi cumhuru 

Bay Miklas'ın Peşte seyahati 
ise, ilkbaharda olacaktır. İtal
ya kralının da mayısta Peşte'ye 
gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Sovyet 
Erkamharbiye reisi 

Estonya'da 
Tallin, 24 (A.A) - Sovyet· 

ler birliği Erkanıliarbiye reisi -----Günlük siyasal gazete Mareşal Egorof ve yanındaki 
r--~S""'a-lri-.p-v_e.;.....b_a_~y-az,;:.g_an-ı--..ll yüksek rütbeli zabitler dün 

Playdar Rüşdü ÖKTEM buraya gelmişler ve istasyonda 
Umumi ntşri)ut ve yazı işleri Estonya Erkanıharbiye reisi 

müdürü: Jlamdi ~üzbet Çançar general Reek ve diğer askeri 
İdarehanesi: - erkan tarafından selamlanmış-

İzmir 1kinci Beyler ıoka~ı lardır. 
C. Halk Partisi binaM i~iode 

Telgraf: İzmir _ ANADOLU Mareşal Egorof dün ordu 
Telefon: 2776 .. Posta k:utıısu 405 başkumandanını, Müdafaa na· 

ABONE ŞERAiTi zırını, Erkanıharbiye reisini ve 
Yıllığı 1200, altı aylJğı 700, üç dış bakanını ziyaret etmiş ve 

aylığı 500 kuru~tur. müteakiben cumhur başkanı 
Yabancı memleketler için senelik tarafından kabul olunmuştur. 

abone ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur Moskova 25 (A.A) - Reı:-

<.;~ - mi ınahfeller Mareşal Egoro· 
~ü geçmiş :ııfisbala.r 25 kuru~tu.r. 

fun Litvanya ile bir askeri 
ANADOLU l\JA'fBAASINDA anlaşma akdettiği hakkındaki 

BASIDUŞTIR haberi yalanlamaktadırlar. 

araya 
dönüyorlar .. 

lstanbul, 25 (Hususi) 
Reisicumhur Kamal Atatürk 
Martın ilk günlerinde Anka-
ra'ya avdet buyuracaklardır . 

\.. .) 

Donanmamız 
İngiltere';ye davet 

ledildi. 
lstanbul 25 (Hususi) - İn· 

giltere Kralı Samajesta altıncı 
Jorj'un taç giyme merasimine 
33 denizci hükumet arasmda 
bizim de donanmamız davet 

edilmiştir. 

Vekiller 
Ankara'ya dönUyorlar. 

lstanbul, 25 ( Hususi ) -
Milli Müdafaa Vekili general 
Kazım Özalp ile inhisarlar 
Vekili Bay Ali Rana Tarhan 
ve Ziraat Vekili Bay Muh
lis Erkmen bugün Ankara'ya 
hareket etmişlerdir. 

Arşidük Otto 
Avusturya hududuna ya

km bir kasabaya geldi 
Belgrad 25 (Hususi) - Sa

bık Avusturya imparatoru Ar
şidük Olto, hemşiresi ile bir
likte Brüksel' den Avusturya 
hududuna yakın bir kasabaya 
gelmişlerdir. 

Bu haber Viyana'da heye· 
can uyandırmıştır. 

Dük Dö Kent 
Viyana' da 

Belgrad, 25 (Hususi) 
Dük Dö Kent bugün Londra· 
dan Viyana'ya gelmiştir. Kent 
Dükü, ağabeysi ile görüşe· 

cektir. 
Londra, 25 (A.A) - Zan

nolunduğuna göre Bay Bald
vin arkadaşlarına Bay Monk
ton ile dün öğleden sonra 

yapmış olduğu görüşme hak
kında malumat vermiştir. Bay 
Monkton Enzesfeld'den dön
müş idi. Kendisi orada Dük 

1 

Dö Vindsor' a Dükün mali va· 
ziyetini tanzim eden vesaiki 
imza ettirmişti. Dük Dö Vind
sor' un izdivacının Avusturya· 
da ve bilhassa Viyana' da ya
pılmasını ve bir Angilikan 
rahibi tarafından tes'id olun
masını istemekte olduğu zan· 
nedilmektedir. 

Japon Elçisi 
Bugün lstanbul'a geliyor 

İstanbul 25 (A.A) - Yeni 
Japon büyük elçisi B. Toshi
hiko Taketemi yarın öğleden 
sonra Romanya vapurile İs· 
Renderiyeden şehrimize gele· 

cektir. 
Yeni sefir 1884 ilk kanu· 

nunda Türkiye' de doğmuştur. 
Kendisi hukuk tahsilini Tok
yo hukuk fakültesinde yapmış 
ve 1910 temmuzda lisansını 

almıştır. 1915·de Meksika el· 
çiliğinde üçüncü katib olan 
Bay Taketmi 1922 de Va
şington sefareti ikinci katibi, 
ayni sen nin Eylülünde birinci 
katibi, 19 ... 9 da San Fransisko 
general konsolosu ve 1933 te 
Lahey' e orta elçiliğe tayin 
edilmiştir. 

Yeni sefir 1936 İlkanumın· 
da Ankara büyük elçiliğine 

tayin edilmiştir. Kendisi do· 
ğan nişanının üçüncü rütbesini 
hamil bulunmaktadır. 

dizildi. -----------
İstanbul, 25 (Hususi) - İn

giltere kralının taç giyme me· 
rasimine Habeşistan'ın da da
vet edilmesi, ftalya'da heyecan 
uyandırmıştır. İtalya kral ha· 
nedanı, merasime iştirak etmi
yeccklerdir. 

Londra 25 (A.A) - Bir 
Amerikan ajansının verdiği 
haberin tersine olarak sala
hiyettar mahfeller Negüs'ün 
taç giyme şenliklerine daveti 
dolayısile ltalya hükumetinin 
bir protesto gönderdiğinden 
haberdar değillerdir. 

Roma, 25 (A.A) - Habe
şistan hükumetinin kral altın

cı Jorj' un taç giyme merasi· 
mine davet edilmiş olduğu 

gazeteler tarafından haber ve· 
rilmekte; ancak gazeteler bu 
bapta bir guna mütalea ser
detmemektedirlcr. 

Ecnebi siyasi müşahidler 

İngiltere'nin silahlanmasınc:. kar· 
şı gazeteler tarafından yapıl

mış olan asabi hücumlardan 
sonra ln~iltere aleyhindeki 
hücumların durmuş olduğunu 

beyan etmektedirler. 
Londra, 24 (A.A) - Deyli 

Telgraf gazetesi Haile Selasi
nin kralın taç giyme şenlikle
rine iştirak davetine icabet 
edeceğini zannediyor. 

Deyli Meyi gazetesi böyle 
bir iştirakin İtalya ile olan iyi 
münase~eti bozabileceğini ya
zıyor. 

Morning Post gazetesi bu 
takdirde İtalya'nın ltalya Ve
liahdını merasime göndermek
ten vaz2'eçmesi muhtemel ol
duğunu bildiriyor. 

Taymis gazetesi Haile Sela
sinin şahsen iştirakine im'kan 
olmadığını çünkü merasime 
hiç bir hükumdarın şahsen 
iştirak etmiyeceğini bildiriyor. 

tondra, 24 (A. A) - İyi 
haber alan mahfillerde bu sa

bah söylendiğine göre, Haile 
Selasiye bizzat taç giyme me

rasimine davet edilmeyüb sa
dece bir mümessil göndermiye 

davet edilmiştir. 
Hükumet reisleri taç giyme 

merasimine davet edilmişler
dir. Habeşistan'ın Londra el
çisi Bay Martin'in memuriyeti 
henüz Saint Cymes sarayı 

nezdinde muteber olduğundan 
İngiltere'nin siyasi münasebatı 
idame etliği bütün memleket
ler namına gönderilen daveti
yelerden bir tanesi de kendi
sine gönderilmiştir. 

2 bin kişi kur,şuna d~zilmiş 
lstahbul 25 (Hususi) - Ma

reşal Graçyani'ye suikasd ter· 
tib edenler hakkında tahkika
ta devam olunmaktadır. 

Gelen haberlere göre, şim· 
diye kadar Adis-Ababa' da 2 
bin kişi kurşuna dizilmiştir. 

Romaı 25 (Radyo) - Adis 
Ababa' dan alınan bir telgraf, 
Ras Desta Damto'nun general 
Nazi ve general Belloza kuv
vetlerile bir müsademede mak
rnl düştüğünü bildirmiştir. Bu 
müsademe Göller m nta\.asın· 
da olmuştur. 

Dublin, 25 (Radyo) - Bay 
Dovalera İngiliz kralının te
tevvüç merasimine lrlanda'nın 
muhtar bir vaziyetini muha
faza ederek iştirak edeceğini 
IJildirıniştir. Eğer satiakat ye
mininde eski usul üze " kato
liklere aleyh dar vazi) et mu
hafaza edilirse lrlanda mera· 
sime iştirak ctmiyccektir. 

Münevverler, gençlik ve halk b .. Uw 

yük tezahürat yapmıştır 

._:~~~J 
,.. . . . . . 

• • 

lzmir Halkevinde kızlarımızın bir tablosu 
lzmir'de evinde 40 gösteri, konser ve 

Halkevlerinin kuruluşunun konferans verilmiş bunları 
beşinci yıldönümü münasebe- 19087 kişi dinlemiş ve seyret-
tile, pazar günü yurdun her miştir. Tarım sergisini 4228 
taraf rnda olduğu gibi, şehri- ve sıhhi müzeyi 4822 kişi zi-
miz Halkevinde de merasim yaret etmiştir. Spor şubesi 
yapılmış, söylevler verilmiştir. himayesindeki avcılar kurumu 

Merasime saat 15 te baş· 17 sürek yapmışlar bunlarda 
lanmış, Dahiliye Vekili ve Parti 995 avcı bulunmuştur. 936 Yı-
genel sekreteri Bay Şükrü lında açılan ve süren musiki 
Kaya'nın Ankara' da iradeyle· dersle'iile yabancı dil, zehirli 
diği nutuk, radyo ile dinlen· gaz ve hapishanede açılan 

miş, mütcakıben konser ve okuma derslerinde 860 ders 
temsiller verilmiştir. Gerek verilmiş bunlarda 9493 öğre· 
konser, gerekse temsil çok nici bulunmuştur. 20 Köy ge-
muvaffak olrnuştur. zisi yapılmış 356 Halkevli 

Manisa"da iştirak etmiştir. Kitapsaraydaki 
Manisa (Hususi) Halkevi- kitap sayısı 2210, dergi sayısı 

mizin yıldönümü bayramı bura 2262 yi bulmuş bir yılda ki-
Halkevinde parlak ve hara· tapsaraya ve okuma odasına 

retli tezahürata vesile oldu. 20289 kişi gelerek kitap, dergi 
Parti genel sekreterimiz Bay ve gazete okumuşlardır. 
Şükrü Kaya'nın söylevi rad- Ödemiş'te 
yoda dinlenmiş ve bunu mü· Ödemiş, (Hususi) - Halk-

Agdın'da temsil ve konser veren gençler 
teakip Halkevimizin öir yıl
lık çalışması anlatılmış, alkış
lanmıştır. Bundan sonra da 
güzel bir konser verilmiş ve 
geç vakte kadar çok iyi eğ· 

lenilmiştir. 
Kırl<a§aç'ta 

Kırkağaç (Hususi) Halkevi
miz binlerce halkın ve köy
lerden gelen kardeşlerimizin 
iştirakile ve vilayet Halke· 
vinden bir azanın huzu· 
rile açılmıştır. Büyüklerimize 
sevinç ve şüi{ran telgrafları 
çeRilmiş, hararetli tezahürat 
olmuştur. 

Aydm'da 
Aydın, (Hususi) - Pazar 

günü Aydın'da Halkevlerinin 
kuruluşu yıldönümü bayramı 
kutlulanm1Ş, nutuklar irad edil
miş, temsil ve konserler veril· 
miştir. 

936 Yılında Aydın Halk-

evleri yıldönümü merasimle 
kullulanmış, gece bir temsil 
verilmiştir. 

Pazar günü, Manisa Dağ· 
spor kuliıbü azalarından 150 
kişilik bir kafile Ödemiş' e 
gelmiş ve bir gece kalarak 
bayramın birinci günü Mani· 
sa'ya dönmüşlerdir. 

TAKVİM 
·~~---Rumi - 1353 ı Arabi - 13:55 
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lzmir Ralkevinde konser verilfrken 



- Başı 1 inci say/ada -
maçı 2-1 kazandı. Bu oyun· 
dan sonra günün mühim maç
ları başladı. ilk maç Göztepe· 
lzmirspor takımları arasında 
yapıldı. Ve Göztepe takımı 
kuvvetli rakibini 3-1 mağlub 
etti. Hakem K. S. K tan Esad 
idi. Fakat Esad burada bulun· 
madığı için oyunu Denıirspor
dan Şahap idare etti. 

Maça Göztepe'nin, lzmirspor 
müdafaasına dayanan seri bir 
akınile başladı. lzmirspor teh
likeyi atlattıktan sonra avutla 
neticelenen mukabil bir hücum 
yaptı. Her iki taraf karşılıklı 
ve seri akınlarla neticeye var
mak istiyor görünüyordu. Fakat 
Göztepe muhacim hattının da· 
ha anlayışlı ve daha tecrübeli 
oluşu yavaş yavaş kendini 
göstermeğe başladı. Nitekim 
Göztepe, 20 inci dakikada 
oyunun müsavatını bozdu. Fa· 
kat lzmirspor 30 uncu daki· 
kada gene müsavatı temine 
muvaffak oldu. Bu dakikadan 
sonra her iki takım elde ettiği 
fırsatlardan istifade edemedi 
ve devre 1-1 berabere bitti. 
ikinci devrede Göztepe takımı 
tam bir hakimiyet tesis etti 
ve devrenin 18 inci ve 30 uncu 
dakikalarında ikinci ve üçüncü 
gollerini atarak büyük maçı 
3· 1 kazandı, milli kümeye girdi. 

Sıra günün ve likin en mü· 
him maçına gelmişti. Altay
Alhnordu takımları taraftarla
rının alkışları arasında sahada 
göründüler. Bu maç her iki 
takım için mühimdi. Bilhassa 
Altınordu takımının milli kü
mede yer alabilmek için Al
tay'ı muhakkak mağlub etmesi 
lazımdı. 

Altay ise berabere kalsa 
bile puvantajm başında bulun
duğu için milli kümedeki va
:r.iyetini garantileştiriyordu. 

Oyun bu şerait tahtında ve 
antrenörün idaresi altında baş· 
)adı. Maç daha ilk dakikalar
dan itibaren heyecanlı olmağa 
başlamıştı, her iki takım var 
kuvvetini sarfediyordu. Top 
son sür' at le kaleden kaleye 
dolaşıyordu. Fakat Altmordu
ıun daha faik oynadığı görü· 
üyordu. Nihayet 13 üncü da· 
cikada Altınordu'lular ilk avan· 
ajı ele aldılar: 

' · Altınordu 1 - Altay O 
1 

Bu sayı Altay'ı harekete 
~etirdi ve 30 uncu dakikada 

; \.ltay nisbi bir hakimiyet tesis 

1 
der gibi oldu. Fakat elde 
ttiği fırsatlardan istifade ede

~ 1ediği gibi gene tazyik altına 
1 üştü, 35 inci dakikada Altın· 
t rdu 2 inci sayısını çıkarmış 
1 e bu suretle devre 2-0 Ali nordu'nun lehine bitmiş bu-
ınuyordu, artık Altınordu'nun 

~ alibiyeti de muhakkak gözü· 
üyordu. 

~ ikinci devrede Altay azimli 
r larak oyuna girmiş bulunu
~ )rdu. Altınordu da elde ettiği 
. ıantajı kaybetmemeğe çalı-
1 yordu. Altay, dördüncü da
c kada kendi lehine verilen ve 
c mdiye kadar lzmir sahasında 
d )rülmemiş şekildeki bir ceza 
•
1 
ıruşunu hüsnü istimal ederek 

:
1 
ıim'in ayağından birinci sa

h rı çıkardı. 

1 Bu gol :~ltay'ın sarsılıı~ış 
sn manevıyatını arttırmaga 

~ . 

yardım etti. Oyun mütevazin, 
canlı bir şekil almıştı. Altm
ordu bütün enerjisini sarfedi
yordu. 

30 ncu dakikada Altınor
du 'l u Mazhar ve bir geri pa· 
sına yetişen Saim Altay'ın be
raberlik sayısını yaptı. Bu sa
yı, Altınordu kalecisinin zayif 
olduğunu da göstermiş olu~ 
yordu. 

Bu vaziyette 2-2 oyun bir
denbire çok seri ve heyecanlı 
bir cereyan aldı. Bu sırada 
Altay aleyhine penaltı oldu. 
Fakat Adil bu fırsatı kaçırdı 
ve topu avuta attı. Oyun her 
iki takımın seri akınlarile de
vam ettiği bir sırada Altın· 
ordu'lular 40 ıncı dakikada 
ıyi bir fırsat ele geçirdiler ve 
Adil, hatasını telafi ile takı· 
mının 3 uncü golünü çıkardı. 
Fakat iki dakika sonra Altay 
da ilyas'ın ayağı ile mukabele 
edince vaziyet 3·3 berabere 
oldu ve netice değişmedi. 

Altay her zaman sahada 
gördüğümüz güzel oyununu 
oynıyamadı. Birinci haftaymda 
fnver oynıyamadığı ve Hakkı 
muvaffak olamadığı gibi oyu
nun imtidadınca müdafi Ali 
ve Hilmi de pek fena idiler. 
Altınordu ise en iyi oyunla
rından birini çıkardı, fakat 
şanşsızdı. Hakkı olan galibi
yeti elde edemedi. Bilhassa 
Adil ve Cemil'in oyunu çok 
güzeldi. 

Likin 7 inci haftasında ya2'.
mur dolayısile oyrianmıyan 
lzmirspor·Demirspor maçı bay
ramın üçüncü günü Alsancak 
sahasında yapıldı. Fakat fz
mirspor takımı sahaya gelme
diğinden Demirspor'lular se
remoni yapmak suretile oyu· 
nu kazandılar. 

Seremoni ile geçt:n bu mü
sabakadan sonra 936·937 lik-
leri sona ermiş oldu. Milli 
kümeye 22 şerJ puvanla Altay 
ve Göztepe takımlarımız se· 
çilmiş bulunmaktadır. iki ta· 
kım lzmir şampiyonluğu için 
7 mart pazar günü karşıla· 
şacaktır. 

Gol 
4) 

<>..o ı.. ..o .;: ·- " 
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~ :E o 
Altay 8 6 2 - 35 9 22 
Göztepe 8 7 1 3411 22 
Altınordu 8 7 1 1 31 9 21 
Demirspor 8 5 3 16 13 18 
K. S. K. 8 3 1 4 17 15 15 
lzmirspor 8 3 5 20 18 13 
Burnava 8 2 6 10 25 11 
Buca 8 1 7 5 22 1 O 
Egespor 8 1 7 1157 10 

Pazar günü halk sahasında 
yapılan B takımları maçların· 
da Burnava 2· 1 Buca'yı, lz
mirspor da 1-0 Göztepe'yi 
mağlub ettiler. ----

Burnava 
Aydın' da galip .• 

Bayram münasebetile Ay
dın' a giden Burnava takımı, 
mezkur şehrin mıntaka şampi
yonile yaptığı müsabakayı gü
zel bir oyundan sonra 5·2 ka
zanmıştır. Oyunu Aydın ha· 
kemlerinden Şevki idare et
miştir. 

Birinci devrede her iki ta· 
kım 2-2 berabere kalmışlar
dır. ikinci devrede Burnava 
takımı daha seri ve daha an
layışlı bir oyun oynayarak 3 
gol daha çıkarmıştır. 

Balıkesir Erkek Lisesinin 
daveti üzerine spor temasları 
yapmak üzere Bayramın bi· 
rinci günü Balıkesir' e giden 
İzmir Erkek Lisesi sporcuları, 
dün akşam Bandırma ekspre-
sile şehrimize avdet etmişler 
ve Liseliler tarafından karşı-
lanmışlardır. 

Balıkesir' de Voleybol, Bas
ketbol ve futbol müsabakaları 
yapılacak iken havanın bozuk 
olmasından yalnız bir devrelik 
Voleybol ile futbol maçı ya
pılabilmiştir. Bir devrelik Vo· 
leybol maçını lzmir Erkek 
Lisesi sporcuları 12-15 kazan· 
mışlardır. Fut bol müsabakası 
havanın yağmurlu ve sahanın 
çamurlu olmasına rağmen çok 
heyecanlı geçmiş, Balıkesir 
Lisesi takımı Bayramı geçir· 
mek üzere Balıkesir' e gelen 
oyuncularla takviyeli olarak 
maça iştirak etmişlerdir. Daha 
düzgün ve iyi oynıyan İzmir 
Liselileri maçı 2-0 kazanmış
lardır. lzmir'in iki golünden 
birini Kemal diğerini de Ömer 
yapmıştır. Müdafaada başta 

Enver olmak üzere Şefik, 
Necdet, ve Nejad takımın en 
iyileri idi. 

G. Saray 
F enerbahçe ile be. 

rabere kaldı. 
İstanbul, 25 ( Hususi ) -

Bayram turnovasının ikinci 
maçında, Galatasaray ile Fener· 

bahçe karşılaşmışlar ve 1-1 
berabere karlmışlardır. Maç 
çok heyecanlı ve zevkli geç
miştir. 

Güreşçilerimiz 
Finlandiya'da iyi 
neticeler aldılar 
lstanbul 25 (Hususi) - Fin

landiya' da yapılan güreşlerde 
üç maçı kaybettik, dördünü 
kazandık. Mersin'li Mustafa, 
Vento'yu yendi. 

Bayram 
Hadiseleri .. 

- Başı 2 nci sahifede -
mülakat yapması ve bu mülakat 
hakkında resmi ve hususi hiçbir 
haber sızmamış bulunması oldok~a 
dikkate ld)ik bir hadisedir. 

Yalnız daha dün Fransa Ro· 
manya ile olan ittifak bağlannı 
yeniden eıklaştırmıo ve bu Mklaş· 
tırma bahasına Fransız 'lıırdan ol· 
dukça yüklü bir de istikraz ko· 
parmıo olan Polonya'lılar Alman· 
lann kendilerine kurmıya çalıştık· 

laıı bu tilki tuı:a~ına ne dereceye 
kadar düomiyc razı olacaklar? 

İ~te oimdilik bütün mea'ele 
burada ... 

Hamdi Nüzhet Çançar 

700 demir gömlekli 
Hatay'a geçmiş 

- Başı 1 inci sahifede -
henüz aerbeAt bırakılmadıklarmdan 
Hatay'lılar gene bayram yaprua· 
mışlardır. 

Cenevre' de müzakerelere 
başlandı .. 

İstanbul, 25 ( Ilususi ) - Ha· 
tay'ın ana yasasını ve Sancak mu· 
ahedenamesini hıızırlıyacak olan 
komisyonlar bugün Cenev.re'de ça· 
lışmıya başlamışlardır. 

Komisyon toplanblanna İsveç 
hariciye nazın Bay Sandler ve Bay 
Numan Menemenci iotirak etmit
lerdir. Komisyonların bir aya ka· 
dar i~lerini bitirecekleri tahmin 
olunmaktadır. 

ispanya ihtilali 
-·-

Astarya cephesinde-hükılmetçile- Bu akşamki program 
- rin taarruzu inkisaf ediyor lstanbul radyosu 

.,,.....,..~-,.~ B 'k 25 (R d ) _ N _ 12,30 Türk musikisi, 12,50 

d ·ıas b. a yoA bl .... edş havadisler, 13,05 hafif musiki, 

General Franko 
Londra, 25 (A.A) - Siyasi 

mahafil, Fransa'nın İspanya' da· 
ki gönüllüleri geri çağırmak 
suretindeki Alman, İtalyan 
teklifini ademi müdahale ko· 
mitesinde tekrar ileri süreceği 
suretinde bir ecnebi menabi· 
inden tereşşüh eden habtrleri 
büyük bir ihtiyatla karşılamak
tadırlar. 

Bu mahafil lngiliz parlamen
tosunun ferdi hürriyeti bu de· 
rece takyid eden bir teklifi 
kabul etmiyeceğini ilave ey· 
!emektedir. 

Denildiğine göre yapılacak 
yegane şey Valansiya hüku
meti ile general Franko' dan 
kendi saflarında harbetmekte 
olan ecnebilerin iadesini iste
mektedir. 

Ancak böyle bir teşebbüsün 
muvaffakıyete iktiran edib et· 
miyeceği şüphelidir. 

Moskova 24 (A.A) - Sov
yet'ler birliği halk komiserleri 
meclisi İspanya'ya gönüllü 
sevki ve Sovyet'ler arazisinde 
gönüllü kaydı yasağını 20-21 
şubat gecesinden itibaren 
mer'iyete koyan kararnameyi 
tasvib etmiştir. 
.... mm ............. . 

iş Bankası umum 
müdürünün 
beyanatı 
- Başı 1 nci sahifede -

yetişecektir. Satış kooperatif
lerinin bir de satış birliği ola· 
caktır. Satış kooperatiflerinin 
teşkilile ihracat işlerimiz için 
esaslı ve mühim bir adım atıl
mış olacaktır. 

Bu hususta da tedkikat de· 
vam etmektedir. Bu işin en 
kısa bir zamanda başarılaca
ğını tahmin ediyorum.,, 

Üzüm kurumunun satış bir
liğine kalbedileceği haberinin 
doğru olup olmadığı hakkın
daki suale de Bay Muammer 
Eriş şu cevabı vermiştir: 

- "Bu hususta müsbet bir· 
şey yoktur. Üzüm kurumu 
büsbütün başka maksatlarla 
kurulmuş bir teşekküldür. Fa
aliyeti devam ettirebilir ve et
tirmemesi için hiçbir sebep de 
yoktur. Öyle zannederim ki, 
üzümcüler de bu kurumdan 
memnundurlar. 

Zaten kooperatiflerin teşkili, 
hiçbir zaman ihracatın tama· 
men o kanaldan yapılmasını 
istihdaf etmemektedir. 

Bunu hükumet te arzu et
miyor zannederim. 

f ş Bankası umum müdürü 
Bay Muammer Eriş, İzmir 
Meb'usu Bay Hamdi Aksoy 
ile birlikte dün Ödemiş'e git
miştir. 

re ı en ır resmı te ıg e b · 
O d.d h · d k. 19,30 spor musah1 elen, 20 vo ı e cep esın e ı taarru· . . 

. k. f tt•.... b.ld .. 1 Vedıa Rıza ve arkadaşları, 
zun ın ışa e ıgı ı ırı - 20 30 A .. 1 (Ö t d. , rapça soy ev mer 
meSı.( el ır. k 

25 
(R d ) _ Riza tarafından) 21,15 Türk 

a aman a yo .k. h . 22 10 . 
R A t bl.ğd' H·•kA .1 musı ı eyetı, , aıans ve 
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A t h · d t borsa haberlerı, 22,30 sololar. s urya cep esın e aarruza 
geçmişlerse de püskürtülmüş· 
lerdir. 

Sevil 25 (Radyo) - ispan
ya harbı başladığı gündenberi 
hükumetçilere aid 130 tayyare 
düşürülmüştür. 

Paris 25 (Radyo) - Bir 
tayyare Barselon'dan bir mik-
tar lspanyol altını daha ge· 
tirmiştir. 

Dublin, 25 (A.A) - Ser
best lrlanda devleti parlamen-
tosu lspanya'ya gönüllü ve 
harp malzemesi naklini men 
eden kanunu 50 reye karşı 
77 rey ile kabul etmiştir. 

Salamank, 25 ( Radyo ) -
Las Roza'da hükumet kıt'a-
ları şiddetli taarruzlarda bu
lunmuşlardır. Asi kuvvetler bu 
taarruzları kanlı zayiatla püs· 
kürtmüşlerdir. 

Bu taarruzun akametinden 
sonra, hükumet topçu kuvvet· 
leri şiddetli ateşe devam et
mişlerdir. 

Jarama cephesinde milisler 
yeni taarruzlarda bulunmuşlar 
fakat gene püskürtülmüşlerdir. 
Milisler çekilirlerken 135 mak
tul ve mecruh bırakmışlardır. 

Dört günde 
37 Zabıta vak'ası 

kaydedildi. 
Bayram günlerinde şehri

mizde 37 zabıta vak' ası ol
muştur. 

Bunlardan 9 zu hırsızlık, 9 zu 
yaralama, 5 şi sarhoşluk, 2 si 
hakaret, biri kadına laf atmak, 
3 çü bıçak taşımak, üç ku· 
mar, 4 dü araba ve otomobil 
kazası ve biri de şapka kanu
nuna muhalif olarak poşu 
sarmaktır. 

Otomobil kcızalarından bi· 
rini Talat karısı Muazzez yap-
mıştır ve orada idare ettiği 
183 numaralı otomobili Ah· 
med karısı Nigar'a çarptırarak 
ayağından yaralanmasına se· 
bebiyet vermiştir. Şoför Hü· 
seyin de otomobilini Keme· 
raltı caddesinde Mehmed'e 
çarptırdığından yakalanmıştır. 

Hırsızlık vak'aları ufak-tefek 
bazı hadiselerdir ki, failleri 
yakalanın ışlardır. 

Ne gaddarlık? 
Bir damı ateşliyerek için
deki hayvanları yakblar •. 

Torbalı, (Hususi) - Kaza
mızın Şehitler köyünde emekli 
yüzbaşılardan bakkal Bay Os-
man'a aid damdaki dokuz hay· 
vanı yakmak için kasden da
ma ateş veren ilçemizin Arapçı 
köyünden Osman oğlu Mus
tafa ile Uşak'ın Yeni mahal
lesinden Bekir oğlu Osman, 
zabıtamızca yakalanıp adliyeye 
teslim edilmişlerdir. ifadele
rinde kendilerini, yanında ça
lıştıkları Arapçı köyü halkın
dan Hasan Ali'nin, evvelce 
mal sahibi Osman 'la araları· 
nın açık olması yüzünden teş
vik etmiş bulunduğunu ve da
mı böylece tutuşturduklarını 
söylemişlerdir. 

Yangında beş muhtelif hay
van tamamile yanmış dört 
tanesi de ağır yaralı olarak 
kurtarı lmışlardlr. 

Bir jandarmamız 
iki Otomobil arasmda 

kalarak parçalandı 
İstanbul 25 (Hususi) - Me

cidiye köyünde feci bir kaza 
olmuş, bir jandarmamız, iki 
otomobil arasında kalarak 
parçalanmış ve derhal öl· 
müştür. 

~~----~------------
T eş kil atı esasiye ka. 
nunundaki değişiklik 

nasıl oldu? 
-4-

Arkadaşlar; tadili icabeden 
zaruretleri ve Cumhuriyet H. 
Partisinin prensiplerini yüksek 
huzurunuzda muhtasaran ar· 
zetmiş oluyorum. Eğer bana 
verilen vazifeyi kısmen olsun 
yapabilmişsem benim için bü
yük bir şereftir. Şunu da ar
zetmek isterim ki bizim bü
tün mütalealarımız ve teklif-
]erimiz ancak tasvibinize ikti
ran ettikten sonra tatbik olu· 
nur. Unutulmamalıdır ki bi
zim kurduğumuz büyük esas· 
lardan biri de memleketin ve 
milletin mukadderatına yalnız 
ve yalnız Büyük Millet Mec
lisinin hakim olmasıdır. Ha-
kimiyet milletindir. (Alkışlar) 

Başkan - Söz Sadri Mak
sudi Arsalın' dır. 

Sadri Maksudi Arsal (Gi
resun) - Bazı şeyler soracak· 
tım suallerime cevap aldım. 

Başkan - Söz Hakkı Kı· 
lıçindır. 

Evelki kanunlara rey vermi
yen var mı?... Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Hakkı lKılıçoğlu (Muş) -
Sayın arkadaşlar; Ulu Önde
rin, Atatiirk'ün giineş dima· 
ğından nur alan ismet İnö
nün' e bu teşkilatı Esasiye 
Kanununun bazı maddelerin· 
de değişiklik yapılmasına dair 
teklifi, bilhassa ikinci madde
sinin değişmesi dolayısile bü
tün hür Türk camiası namına 
kendisine şukranlarımt arze
derim. ikinci maddenin de· 
ğiştirilmesi hakikaten hür fi. 
kirlerin uzun zamandanberi 
hasretle beklediği birşeydir. 
Bu kanunla cumhuriyetimiz, 
Partimizin 6 büyük temel taşı 
üzerine oturtulmuştur. Artık 
hiçbir zelzele onu sarsamaz, 
ne dahili ne harici. Değişen 
diğer maddeler hakkında Şük
rü Kaya arkadaşımın söyle· 
diklerine tamamile iştirak 
ederim. Bunlar hakikaten bu
günkü ihtiyaçlardan doğmuş 

ve yerinde yapılmış değişik· 
liklerdir. Sizi fazla yormamak 
ıçın sözümü uzatmıyacağım. 

Yalnız kendi kanaatımca, bil
hassa ikinci maddeye biraz 
yan bakan hatta kafa tutan 
bir teşekkül var. Diyanet iş
leri (Gülmeler) Ben bu teşek· 
külün aleyhinde değilim. Din· 
lerin ve dindarların hasmı da 
değilim. Ancak bütün dini 
işleri vicdanlara bıraktıktan 
sonra bir devletin resmi büt· 
çesinde, bilhassa Teşkilatı 
Esasiyemizin bu yeni ikinci 
maddesi karşısında yeri olmı· 

yacağı kanaatindeyim. 
- Devam edecek -
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Satış kooperatifleri buyıl açılacak Kızı/ordunun 19uncu yıldöniJm{j 
RUs'lar, bütün hududlar-

ve yeni bir liman:ı'kurulacaktır l.da tahkimat yapıyorlar 
edihn~,!~f:. ~aıp·~~~imsaaohai/ıgeı·drdeı·k-- Bakırçay havalisinde açılacak Şimal denizinden Karadenize ka-

sulama kanalları ve l Martta 
len sonra başbakanımız, vüverteye k d S f M • • • f •hk " h f 

L o bu mmtakada İşe başhyaca ar OV'~e a'•lnO ıs ı am a -
çı•nııı, kendilerini istikbal eden J 'J 
halkı selamlamışlardır. Vapur de· kombinalar hakkında yerinde • b l 
llıirledikten sonra sav1av1ar, daire tedkiklerde bulunmuş, öğle tının ınşaasına aş anmış 
•e banka direktörleri,' ihracatçılar yemeğini Bergama Halkevinde 
llıuhıelif tetekkıilJer mensublım yimiş ve Eskülabyon ile Ber-
•apura çıkarak bü)'ük misafiri se· gama Akropol ve kalesini zi· 
liınlamışlardır. 

yaret etmiş, Bergama müze 
Ba~bakao biraz sonra, Bay Celal 

Bayar ve refakatlerindeki ze,•atla, müdürü Bay Osman Bayatte· 
"•purdan \'ıkmış, vapurda huluoan kin tarafından müzedeki eser-
•e kendilerini oiddeıle alkıılayan lerle jimnazyum, Akropol ve 
halk araıırndan: saire hakkında verilen izahatı 

- Yaşa La~hakon! lloşgeldin 
layıo başbakammız!. 

Sedaları ara8lnda ve yaya yü· 
tüıneyi tercih ederdt Atatürk ko· 
0•ıtna gelmiıtir. 

ŞeJairde tedkikler: 
Baıbakaoımız bir müddet İS· 

lirabatten ııonra refakatlerindeki 
levatla ve otomobillerle ~ehirde 
h!r gezinti yapmış, ve Kızılı;ullu'ya 
giderek Kilhür hakanlığının teıeb
htLıile satın alınmış olan Kızılı;ul
l11'daJd Amerikan kolleji binasını 
geznıiş, binanın tarihçesi hakkmda 
•ali · nıız ve diğer alakadarların ver· 
dilleri izahall dinlemiştir. Vali 
Bay Fazlı Güleç kenılilerine Kül
liir bakanhğıoın bu binada bir 
~ôycOlük enstitfisii) aç.acağını ve 
•lgili köy öğretmenleri yetiştire· 
~ni anlıtmııtır. Başbakanımız 
ônflıte K.adifekalesioe çıkmış ve 

0tadan İzmir'i seyretmiş, belediye 
l'eilinden İzmir'in imar iıleri, kül
~Gıpa,~•ın _ inıaatı, entemasyonal 
t rqr ıılen etrafrnda izahat almış 
~ yeni planını gözden geçir

lb1ftir. Yangın aahasında imar edil
lbeın· b 11 pekb yer kaldığını gören 
~tha~anımız, lı.ültürpark etrafında 
ledıyece yaptınlacak şehir garajı, 

~Jı: hastanesi ve doğum evi ile 
~I parklar fizerindeki tasavvur· 
d' an çok memnun kalmıo, tak-
ll'leruıi bildirmittir. Buradan li· 
~a~ mlltakbel yeri hakkında da 
tlldılerine izahat verilDıiıtir. 
ç.lnıe' de: 
tt. Baıbakammıa, refakatlerindeki 
li ·~ birlikte ertesi gün Çeşme'ye 
~lbıı, yolda geçtiği köylerde köy
-. erJe samimi haıbıhallerde bulun· 
~ tııtnr. Ba§bakan, tarla8lnda, ha· 
tıd, " ı ·r . . . ~d .. a If'ID çı tçımızın yanına 

tı •r. sokularak konuımuı, ihtiya
-~, •tinjn vaziyetini sormuıtur. 
~ Yilk.sek allka derin bir ıük· 

la kuoılanmııbr. 
l~ l Çetıne'nin Uzunkuyu köyftnde --l iller baıbak.anımızı büyük te
~Gratla karıı1amıılardır. Başba· 
~ 1"1z bu arada kıyaferi köylüye 

ç hen . b. 
zemıyen ır gence: 

i): Bu köyde ne arıyorsun? 
fll 1Ye sormuş ve aralarında 

lrluhavere geçmiştir: 
~; Ben bu köydenim ve 
Ilı •r lisesinin son sınıfmda
tt(d·· Bayram tatili hasebile 

•rn. 
~ • ....._ Babanın başka oğulları 
't lnı? 

d~~ Biz beş kardeşiz, dör
tız okuduk. 

' Baban kimdir? 

d, ....._ Bu leöyden Ahmed adın-
i'tınişlik bir ihtiyar. 

'it •rbakan bundan mütehas
ltıtko arak Bay Ahmed'i gör
lhtj>' arzyunu izhar etmiştir. 
Q'tbark A~med dayı gelerek 
~it, a an ın elini öpmek iste
~'>'"' Başbakan da maarifin ., .. •Cti . 
~tıtıl nı takdir eden ve 
~t ekete hayırla evlatlar ye· 
~~ti~rı lb~ köylüyü takdir et
~1'-l1.,, • htıyar köylü Başbaka-

'ın· ,, 
b ~k~ç Ç~cuğun var? 
ı ~ dekı sualine şu ceva· 

Cth.' • ......., ·•.ıştır: 

i~kla~lta ~ğlum vardı. Biri 
~tG . ınucadelesinde şehid 
.~~· Şıındi beş oğlum var, 

kstk okuttum, bir kısmına 
tahail temin ctmeğe 

Başbakanımız vapurda kalanları teşyi ediyorlar.::; 
karar verdim, cahillikten biz 
çok yandık. 

- Yüksek tahsil gösterece· 
gın çocukların tekrar köye 
dönmezlerse? .. 

- Ben onları okutuyorum. 
Köye dönüp dönmemek mes· 
elesi kendilerine kalır. Fakat 
köye dönenler, gene tarla ve 
bağ işlerile meşgul oluyorlar. 

- Yeni idare ile eski ida· 
releri nasıl buluyorsun, vergi
ler için ne düşünüyorsun?. 

- Yeni idareden memnun 
olunmaz mı Başbakanım? Köy
lü çok korunuyor, hükumetin 
bu kadar kuvvet ve kudretli 
olduğu zı.man var mıdır? Ver· 
giler de bizim için ağır de
ğildir. Hamdolsun kazanıyo· 
ruz, Ziraat bankası ile kredi 
kooperatifleri köylüye yardım 
ediyor. 

Başbakanımız fevkalade mü
tehassis olmuş ve Ahmed da
yının sakalını okşamıştır. Ala· 
çatı nahiyesinde, Romanya' dan 
busene getirilmiş olan göç
menlerle bazılarmın kendil .. 
rine verilmek istenen araziden 
memnun kalmadıklarını, ova
dan arazi istedikleri hakkm
daki şikayet ve dilekleri üze
rine evelce iskan edilmiş olan 
Drama'lı bir muhacire: 

- ilk iskan edildiği za
manla şimdiki vaziyeti sor
muştur. O da; 

- ilk sene çok sıkınb çek
tim. Fakat şimdi vaziyetim, 
Drama'dakinden daha iyidir. 

Demiştir. Başbakanımız bu
nun üzerine Romanya'lı göç
menlerin nazan dikkatlerini 
celbetmiş: 

- Siz de ileride memnun 
kalacaksınız Demiştir. Roman
ya'h göçmenler, ovada çiftçi
liğe alıştıklarım, dağlık ara
zide muvaffak olamıyac&kla
rım söylemeleri üzerine vazi
yetle daha yakından alakadar 
olmuş ve tatmin çarelerini 
araştırmış, bulmuştur. 

Rasim palasta öğle yeme· 
ğini yidikten sonra plajı gez
miş ve fevkalade memnun 
kalarak: 

- Önümüzdeki yaz mevsı
minde on gün kalmak uzere 
geleceğim.~ 

Vadinde bulunmuşlardır. 
Plajdan sonra Çeşme kaza 

merkezini şereflendiren Başba
kanımız, kasaba civarında top-: 
lanan halkın ve köylülerin te
ıahürab arasında yürüyerek 
cumhuriyet meydanına gitmiş, 

burada etrafına toplanan halk· 
la hasbihallerde bulunmuş, ih
tiyaçlarını sormuş, pamuk eki
mi tavsiyesinde bulunmuştur. 
Bir göçmenin on yıldanberi 
kendisine verilen arazinin ta
pu senedini alamadığı hakkın
daki şikayeti üzerine alaka
darlara sualler tevcih etmiş 
ve göçmen işlerinin sür'atle 
intacı hususunda emirler ver-
miştir. 

Urla'da 
Dönüşlerinde binlerce köylü 

ve halk tarafından Urla civa
rında istikbal edilen Başba
kan Halkevinde bir müddet 
kalmış, o sırada halktan bir 
bağ amelesini yanma ça~ıra
rak, onunla konuşmuş ve iş
çiye ne vakittenberi evli ve 
kaç çocuğu olduğunu sormuş· 
tur. işçinin: 

- Oniki yıldanberi evliyim. 
iki oğlum var. 

Demesi üzerine; 
- Bu kadar az 

olmaz. Fazla çocuk 
lazımdır. 

çocukla 
yapmak 

Diyerek memlekette nüfu
sumuzun arttırılması zaruretini 
işaret etmiştir. 

/nciraltında 
Urla' dan dönüşte lnciraltı 

plajını gezerek tetkiklerde bu· 
lunmuşlardır. 

Çeşme' deki madenler 
Çeşme seyahati esnasında 
Ekonomi Bakanımız Bay 

Celal Bayar, Çeşme kazası 
dahilindeki kömür, demir ve 
çimento madenlerinin işletil
mesi için tetkikler yapmıştır. 

Bergama' da 
Başbakanımız ayın 22 sinde 

gene refakatlerinde lktısad 
Vekili B. Celal ve diğer ze
vat olduğu halde Bergama'ya 
gitmişlerdir. Yol üzerindeki 
köylerde köylülerimizle konuş
muş, pamuk zer'iyatına ehem
miyet vermelerini tavsiye et
miştir. 

Başbakanımız, Gediz · ve 

Başbakanımızın tedkik ellikleri eski Amerikan Kolleji 
direjine evvelki gün bayrak çekilir w mektep 

_ kapısında muallimlt1r istiklal marıını IÖNliger:=. 

dinlemiş ve asarıatikanm mu· 
hafazası ve restöre edilmesi 
lüzumunu işaret buyurmuşlar
dır. Başbakanımız, asarıatika 
tedkikatı yaparlarken Ege 
mmtakasındaki muhtelif asarı
atikayı, plajları ve ılıcaları 
birbirine bağlamak için büyük, 
asfalt yollar yaptırılması hak
kında hazırlanan projeye dair 
Valimiz Bay Fazlı Güleç tara
fından verilen izahatı dinlemiş, 
dönüşte Menemen' de Mene
men'lilerle görüşmüş, hasbihal
lerde bulunmuştur. 

lzmir'deki tetkikler 
Başbakanımız evelki gün 

öğleye kadar Atatürk kona· 
ğmda istirahat etmiş ve akşa
ma doğru Devlet demiryolla
rınm Alsancak istasyonuna 
giderek bir otorayla Alaancak 
istasyonundaki antrepoları, ah
şap vapur iskelesini gezmiş, 
yeni liman yeri hakkında lk
bsad Vekili :ile diğer alaka· 
darlardan malumat almış, Ke· 
mer istasyonuna da giderek 
orada Afyon ve Aydın demir
yollanm birleştirecek gar san
tral hakkmda tetkiklerde bu· 
lunmuşlardır. 

Kemer' den otomobille Kül
türpark'a gelen Başbakanımız, 
Atlıspor kulübünü ziyaret et
miş, burada birbuçuk saat 
kadar kalmış, kulübün faaliyeti 
hakkında, alakadarların ver
dikleri izahatı dinlemiştir. At
lıspor kulübüne verilen at mik
tarmm ona çıkarılması aileği 

üzerine alakadarlara emirler 
vermiş ve bu gezintilerinden 
çok memnun olarak Atatürk 
konağına dönmüşlerdir. 

Ankara'ya hareket 
Başbakanımız ve refakatların
daki zevat, evelki gece saat 
24 de hususi trenle Balıkesir 
üzerinden Ankara'ya hareket 
etmiş istasyonda teşyi edil
miştir. 

Limanın Halkapmar'da tesisi 
İzmir' de yapılan tetkiklerde 

müstakbel limanın tesiısine bir 
adım atılmış olmak için bu 
sene ecnebi vapurlarının doğ
rudan doğruya yanaşıb yük 
alıb vermelerini temin husu· 
sunda bir dok inşası ve eve· 
lemirde tarakla denizin temiz
lenmesi muvafık görülmüştür. 

Mahsullerimizin ihracı 
Mahsullerimizi milli vapur

larımızla dış piyasalara sevk 
ve ihraç için şilepler satın 
alınması kararlaştırılmış ve 
zaten Almanya'ya dört şilep 
sipariş edilmişti. lngiliz tez· 
gahlarına da yakında bazı si
parişlerde bulunulacaktır. Va
tan, İnönü ve Tan vapurlan 
da bunun için kullanılabile
cektir . 

ihracat satış kooperatifleri 
lktasat Vekilimiz Bay Celal 

Bayar' ın riyasetinde iş ban
kası umum müdürü Bay Mu
ammer Erit ile Ziraat bankası 

Sovyet neferleri siperde 
Belgrad, 25 ( Radyo ) - gelirse gelsin defedeceğini bil-

Sovyet Rusya, şimal denizin- dirmektedir. 

den Karadenize kadar olan -----------
hududunda, yeraltı Sovyet 
Majino iıtihknm battı tesis 
etmektedir. 

Bu müdafaa hattının bilhas
sa Polonya' dan gelecek bir 
taarruza karşı yapıldığı söy· 
lenmektcdir. 

Paris, 25 (A.A) 
Parizyen diyor ki: 

Pöti 

Sovyet gazeteleri Kızılor
dunun 19 uncu yıldönümü mü
nasebetile Sovyet Rusya'nın 
garb hududunun Ladoga gö· 
lünden Karadeniz' e kadar im
tidad eden yeraltı istihkamla
rile himaye edilmekte oldu
ğunu yazmaktadırlar. Ukranya 
hududu bilhassa birçok müt
hiş tahkimatla teçhiz oluna
caktır. Bu yeni Maginot hatb 
Sovyet gazetelerine göre tes
hiri gayri kabil olacaktır. Çün
kü bu bat, hatta tayyareler 
tarafından bile görülmiyecek 
surette pek mahirane ve gizli 
olarak vücuda getirilmiştir. 
Kızılordıınan gıldönümü 

Moskova 24 (A.A) - Bu
gün bütün Sovyetler birliğin

de Kızılordunun 19-ncu yıldö
nümü tes'id t:dilmektedir. Mü
dafaa komiserliği bu münase
betle neşrettiği bir emirname
de ezcümle Kmlordunun Sov
yetler birliği milletlerinin mü
salemetperverane mesaısme, 

mes'ud yaşayışına ve refahına 
karşı suikasda cür'et edecek 
her düşmanı yok edeceğini ve 
herhangi bir taarruzu nereden 

umum müdürü Bay Kemal 
Zaim'in iştirakile Atatürk ko
nağında yapılan toplantıda bu 
sene faaliyete geçecek olan 
sataş kooperatifleri hakkında 
görüşülmüş, kararlar alınmış
tır. Kemalpaşa ve Manisa' da 
satış kooperatifleri açılacak 
ve bu kooperatifleri açılacak 
liği lzmir' de kurulacaktır. 
Cellat gölünün kurutul
ması ve bataklıklar: 

Cellat gölü bu yıl kurutu
lacak ve meydana çıkacak 
yüzbin dönüm arazi gelecek 
yıl ekilecektir. Kurutma tesi
satı ha~ kında yerinde tetkik
ler yapan Nafıa vekaleti müs· 
teşarı Bay Arif tarafından 
Başbakanımıza izahat veril
miştir. İzmir ve civarında bu
lunan bataklıkların kurutul
ması için de müsteşar tarafın
dan tetkikler yapılmış ve bir 
proje hazırlanmıştır. 

Kapalı zarf usulü ile ek
siltme ilanı 

Tavas beledi
ye reisliğinden 

1 - Eksiltmeye konan iş: 
80 hektar raddesinde Tavu 
kazasının ve 50 hektar rad· 
desinde Kale nahiyesinin Na
fıa vekaletinin fenni şartna

mesine göre hali hazır hari
talarının yapılmasıdır. 

Bu işe aid keoif bedeli 
3250 liradn. 

2 - Şartname ve evrakı 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projeleri 
C - Şehir ve kasabaların 

hali hazır haritalarının alınma
sına aid şartname. 

D - Hususi şartname 

isteyenler bu şartnameleri 
ve evrakı Denizli Nafıa mü
dürlüğünden görüp inceleye· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 8/311937 pa· 
zartesi günü saat 15 de Ta-

vas belediyesinde teşekkül 

edecek encümen huzurunda 

kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 244 lira mu-

vakkat teminat akçesi vermesi 

ve bundan başka aşağıdaki 

vesikaları haiz alması lizımdır: 

En az 300 üçyüz hektar 
büyüklüğünde kasabaların hali 
hazır haritalarını tanzim ve 
harita umum müdürlüğüne be· 

ğendirmiş olduklarını bildiren 
vesika ile 937 senesi için ha-

rita · işlerine aid Nafıa işleri 
müteahhitlik vesikasını almış 
bulunmak. 

5 - Tek lif mektupları yu

karıda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka-

dar Tavas belediyesine geti
rilerek eksiltme komisyonu 

reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gön-

derilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış 

zarfının mühür mumu ile iyice 
kapahlmış bulunması lazımdır. 

Postada vukua gelen geçikme· 
lcr kabul olunmaz. 

20 26 2 6 515 
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usya'da tıbbi faaliyet işçi - Esnaf urumları 
ğinden: 

Birli- 1/zmir belediyesinden 
1 - Beher metro murab

teminat mektubu ı i~ söylenen 
gün ve saatta encümene ge· 

linir. 
D D cu yeniden 

y t bulabilir 
heyetleri senelik seçim günleri aşağıda • Kurumların id3re 

mı? ) gösterilmiştir. 
• Her kurum üyesinin seçime iştirak etmek üzere kendilerine 

Tecrübelerinde muvaffak olan Dr. tahsis edilen gün ve saatte Birlik salonuna gelmeleri ilan olu-
nur. 

buna, evet, cevabını veriyor .. 

Moskova'dan 
Doktor Briukonenko; bütün 

dünya ilim adamlarını hayrete 
düşüren bir tecrübe yapmıştı. 
Doktor Briukonenko, bir kö· 
peğin başını kesmiş, bu başa 
sun'i bir kan cevelanı aleti 
takmış ve bu kesik baş böy
lece altı saat yaşamıştı. Kö
peğin bu kesik başı, bu es
nada, her türlü hayati aksül
amellerde bulunmuş, gözlerini 
kapayıp "çmış, inlemiş, yemek 
yimiş, yalanmış, velhasıl her 
türlü hayat cilveleri göster
mişti. Briukonenko, bu tecrü
besinde, tabii kalb ittiradı ve 
ahengile kan cevelan ettiren 
kendi icadı sun'i bir kalp, bir 
"Autojecteur,, kullanmıştı. 

Birkaç sene sonra doktor 
Briudonenko, tecrübelerinin 
ikinci safhasına, tam bir vü
cudu yeniden canlandırmıya 
geçmişti. Bu safhada, operas
yon masasına bir köpek yatı-

rılmış, bu hayvanın göğsü açılmış 
ve hususi penslerle kalb dur
durulmuştur. Ve köpek birkaç 
dakika sonra ölmüştür. Bunu 
müteakip, kısa bir tevakkuf 
devresinden sonra, pensler 
kaldırılmış, köpeğin kalbine 
"autoiecteur,, tesbit olunmuş 
ve bu suretle köpek yeniden 
canlanmıştır. 

Geçen sene, Briukonen· 
ko'nun tecrübeleri için, Mos· 
kova' da bir Fizyolojik araştır
malar ve tecrübevi Terapötik 
Enstitüsü kurulmuştur. 

Bu Enstitünün esas kısmı, 
çok mükemmel bir fizyoloji 
laboratuarıdır. Ve bu labora
tuarda hayvanları yeniden can
landırmağa matuf akla hayret 
verici tecrübeler ve ameliyat· 
lar yapılmaktadır. Bu labora· 
tuarda, ilim adamları, hayata 
uzatmak çarelerini bulmak için, 
ölüm denen hadisenin muhte
lif safhalarını ve vetir.esini bü
yük bir dikkatle tetkik etmek· 
tedirler. 

Doktor Briukonenko kendi 
tecrübeleri hakkında diyor ki: 

Ölüm, muhtelif ssfha ve 
merhalelerden mürekkep orji
nal bir fizyoloji vetiresidir! 
Anlam ıağa ve öğrenmeğe ça
lıştığımız nokta, bu safhaların 
hangilerinde ilim yeniden ha
yat vermeğe kadirdir ve aciz 
kaldığı devre nereden başlar. 

Senelerce durmadan ve aciz 
getirmeden devam eden me
sai neticesinde, Enstitünün ilim 
adanılan, b irkaç ay evvel, ye
niden hayata kavuşturulan 

vücutta bu hayatın idamesi 
usulüne varmışlardır. Filhakika, 

" vaktiyle bu Enstitünün ilim 
adamları, ancak vücuda yeni-

bir manzara 
den can verebiliyorlar, fakat 
bu yeni hayatı idame ettire
miyorlardı, ve ameliyattan kal
kan hayvanlar, birkaç saat 
yaşadıktan sonra, yeniden ölü
yordu. 

Halbuki bugün, Enstitünün 
köpekleri arasında geçen sene 
ağustos ve eylul aylarında öl
dürülen ve bilahare yeniden 
canlandırılan beş köpek mev· 
cuddur ki bu hayvanlar ikinci 
hayatlarını yaşamaktadırlar. Bu 
hayvanlar muhtelif suretlerde 
ölmüşlerdi, bazısı zehirlendi· 
rilmiş ve bazısının da bütün 
kanı akıtılmıştı. Halbuki bu
gün bu köpekler, istisnasız, 
çok iyi surette yaşamakta ve 
normal şerait içinde inkişaf 
eylemektedirler. 

Fizyoloji laborutuan, halen, 
ayrıca, ölüme çok yakın bir 
halet olan ve çok defa ölümle 
nihayetlenen inme ve buna 
mümasil her nevi şiddetli sar
sıntı ve "Choc,, ların mahiye· 
tini tetkik eylemektedir. Tet
kik edilen mevzular arasında, 
bu "Choc,, farın kanda ve 
hücrelerde hasıl ettiği aksül
amellerile bunların diğer da· 
hili uzuvlar üzerindeki tesir· 
leri vardır. Laboratuarda, sun'i 
yolla hayvan vücutlarında choc
lar husule getirilmekte ve bi
lahare bu hayvanlar buna 
karşı bulunan usullerin tatbi
kile iyileştirilmektedir. 

Enstitünün bütün bu saha
lardaki çalışmaları ile şimdiye 
kadar elde ettiği neticeler 
hakkında doktor Briukonenko 
demiştir ki: 

İnsan vücudunun yeniden 
hayata iadesi mes'elesinin de 
nihayet halledilebileceği hak
kında büyük bir kanaatim 
vardır ve çalışmalarımızın he
defi de bittabi budur. 

Torbalı'dı tahkikat 
Torbalı, (Hususi) - fıçe

mize aid bazı iôari işleri tah
kike memur edilen Tire kay
makamı kazamıza gelmiş ve 
tahkikatını yapmıştır. 

Bir habere göre, dört glin 
süren bu tahkikat bilhassa 
Dağkızılca nahiye idaresi ile 
iskan ve diğer dairelerin iş
leri üzerindedir. 

Torbalı (Hususi) - İlçemiz 
kaymakamı Bay Halid'in as· 
kerde bulunması yüzünden 
açık olan ve tahrirat katibi 
tarafından idare edilen ilçe 
kaymakam vekilliğine, bu se
fer tahrirat katibinin de. has· 
talanması üzerine vilayet ma
iyet memuru Bay Haliik tayin 
edilmiştir. 

S.No. Kurumların 
isimleri 

1 Ayakkabıcılar 

2 Bakkallar 

3 Binek araba-
cılar. 

4 Berberler 
5 B. araba sürü-

cüleri. 
6 Çarşı hammal-

lan 
7 Deniz işçileri 
8 Eczacı kalfaları 

9 Ekmekçiler 
10 Fınn işçileri 

11 Garsonlar 

Federesi Toplantı 2 nci 3 ncü 
Günü ve saatı top- top

lantı lantı 

Kundura ustaları 
terlikçi, makineci, 
tacirle.r, kavaflar, 
ökçcci, kalıpçı ve 
işçileri. 

Bakkallar, pastır
macılar, manavlar, 
kömürcüler, leble
biciler ve seyyarlar. 
Binek araba sahip· 
leri. 
Ustalar ve kalfalar 
Binek araba sürü
cüleri. 
Çarşı ve mağaza 
ham malları. 
Deniz işçileri 
Eczacı kalfaları 

Fırın sahipleri 
Fırın işçileri gev
rekçiler. 
Kahve ve lokanta 
garsonları büfeci 
ocakçı. 

1/3/937 20 

2/3/ 37 20 

3/3/37 21 

513131 20 

5/3/37 21 

6/3/37 18 
6/3/37 19 

11/3/ 37 19 

8 /3/37 16 

9/3/37 14 

10/3/37 13 

12 Güzel san'atlar Çalgıcılar, hanen-

13 Gümrük ham
malları. 

14 imtiyazlı şir· 
ketler. 

15 f ncir işçileri 
16 Kahveciler 

17 Kasaplar 

18 Kolonya ba
haratçılar. 

19 Lokatacılar 

deler, çiçekçi, fo
toğrafçılar. 

Gümrük hammal
ları. 
Elektirik, telefon, 
su. 
incir işçileri 
Kahveciler, meyha
neci, otel işçisi, na-
mam sahip ve iş· 
çileri. 
Kasap, celep, böb· 
rekçi, sakatçı, bar· 
sakçı, tavukçu ve 
işçileri. 

Kolonya baharat· 
çılar. 
Lokantacı, börekçi, 

11 /3/37 

12/3/37 

9/3/37 
12/3/37 

1/3/37 

13/3/37 

15/3/ 37 

13 

13 

21 
18 

20 

20 

20 

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

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

M. bedesteni Koltukçular, ma-
halleciler. 18/3/37 

21 

22 M. müstahde· 
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 

Ticarethane me· 
mur ve müstah
demleri. 
H. pınar, şayak, 

17/3/37 

Ş. sanayi,- Türkmen, 
Turyağ, palamut. 19/3/37 
Süt, yoğurtçular, 
peynirci, helvacı, tü-
tün bayileri, seyyar 

sürücüler ve sucular 18/3/37 
Şoförler biletçiler 19/3/37 
Ustalar, hazır elbi-
seciler, kadın şaP.ka-
cı, kasketçi, kolacı 
ve ütücü, elbise bo-
yacısı, tuhafiyeci, 
kadın terzisi, yor-
gancı, gömlekçi kal-
falar, işçiler. 21/3/37 
Tütün işçileri 22/3/37 
Kutucular ve üzüm 
işçileri. 18/3/37 
Seyyar yapıcı, taşçı, 
marangoz, demirci 
tenekeci. 18/3/37 
Yük araba sahip
leri. 
Yük araba sürü
cüleri. 
Balık avcıları, sey· 

18/3/37 

18/3/37 

14 

20 

18 
21 

18 
18 

14 

19 

20 

20 

yar balık satıcılar. 23/3/937 9 
21 26 27 521 
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Milce lit Am iZ 
Yeni Kavaflar. 

Daktilo aranıyor 
Fransıı'ça muhaberatı idare 

edebilecek bir daktiloya ihti
yaç vardır. 

Talip olanların İş bankası 
müdüriyetine müracaatları ilan 

No. 34 olunur. D. 3 " . _,.,.. .. : çarşısı 

• m 111111111 ıı 111111111111 ını 111111 m 1111111111111111 

baı üç yüz kuruştan bin yedi 
yüz yetmiş üç lira beddi mu· 
hammeneli 61· sayılı adanın 
59100 metro murabbaındaki 
17 sayılı arsası baş katiplik
teki şartname veçhile 16·3-937 
Salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz otuz üç lira· 
lık muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve sa-
atta encümene gelinir. 

2 - Beher metro murab· 
baı iki yüz elli kuruştan dört 
bin lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın 160000 met-
ro murabbaındaki 10, 11, 12 
sayılı arsalarının baş katiplik
teki şartname veçhile 16·3·937 
Salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için üç yiiz liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Beher metro murab
baı iki yüz elli kuruştan iki 
bin yüz altmış lira bedeli mu
hammenle 61 sayılı adanın 

86400 metro murabbaındaki 
19, 20 sayılı arsaları baş ka· 
tiplikteki şartname veçhile 
16-3-937 Salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. İştirak için yüz 
altmış iki liralık muvakkat te· 
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge-
linir. 

4 - Beher metro murab
bai iki yüz elli kuruştan iki 
bin doksan bir lira otuz yedi 
kuruş bedeli muhammenle 62 
sayılı adanın 83655 metro mu
rabbaındaki 18 ve 19 sayılı 

arsaları baş katiplikteki şart
name veçhile 16-3-937 Salı 
günü sa~t on altıda açık ar
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için yüz elli yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

5 - Beher metre murabbaı 
iki yüz elli kuruştan bin yüz 
yirmi lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın 44800 metre 
murabbamdaki 32 sayılı ar
sası baş katiplikteki şartname 
veçhile 16/3/937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
seksen dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 

6 - Beher metre murab-
baı iki yüz elli kuruştan üç 
bin yüz yirmi yedi lira elli 
kuruş bedeli muhammenle 57 
sayılı adanın 1251,00 metre 
murabbaındaki 8 ve 9 sayılı 
arsaları baş katiplikteki şart· 
name veçhile 16/3/937 Salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir, İşti
rak için iki yüz otuz beş lira· 
lık muvakkat temimıt makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

7 - Beher metre murab
baı iki yüz yirmi beş kuruşan 
1231,88 lira bedeli muham
menle 61 sayılı adanın 574:50 
metre murabbamdaki 11 sayılı 
arsası baş katiplig leki şarlna· 
me veçhile 16/3/937 Salı günü 
saat on altıda a~~ık artırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
doksan üç liralık muvakkat 
teminat makbuzu veva banka 

8 - Be~ıer metro murab
baı iki yüz yirmi beş kuruştan 
963 lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın 428,00 metre 
murabbamdaki 20 sayılı arsası 
baş katiplikteki şartname veç· 
hile 16/3/937 Sah günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. İştirak için yetmiş 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

9 - Beher metre mu~ab
baı ikiyüz yirmi beş kuruştan 
1634,63 lira bedeli muham
menle 61 adanın 726,50 metre 
murabbaındaki 5 ve 6 sayılı 
arsaları başkatiplikteki şartna
me veçhile 16 /3/ 1937 salı 
günü saat on altıda açık ar· 
tırma ile ihale edilecektir. 
f ştirak için yüz "yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

19 26 2 5 506 
1 - Yamanlar suyu mem· 

balarından Çarıkdere, Kızılçu· 
kur mevkilerinde yapılacak 
403,76 lira bedeli keşifli top· 
lama havuz işi 9-3-937 Sah 
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, 
Mezarhkbaşı' dan F evzipaşa bul· 
varına kadar 7050 lira bedeli 
keşifli 230 metre ve Cumhu· 
riyet meydanından, Tevfik 
Rüşdü Aras caddesinden de: 
nize kadar 5450 lira bedelı 
keşitli 142 metre fenni kana• 
lizasyon ile Mezarlıkbaşı'ndB 
800 lira bedeli keşifli 48 
metre lağımın heyeti umumi· 

yesinin 13300 lira hedeli keşifle 
kapalı zarflı eksiltme ile iha· 
halesi 12-3-937 Cuma günU 
saat on altıda icra edilecektir· 
Keşif ve şartnamelerini gör 
mek üzere baş mühendisliğt 
iştirak için de 997,5 liralı~ 
muvakkat teminat m~kbuzıl 
veya banka teminat mektubıl 
ile birlikte 2490 sayıh kaotJ' 
nun tarifi dairesinde hazırla11' 
mış teklifler ihale günü saııt 
on beşe kadar encümen reis' 
liğine verilir. 21 26 3 6 534 - Bozdoğan Asliye Hukll~ 
mahkemesinden: 

Bozdoğanın Hıdırbaba nı~· 
hallesinden Al buk oğlu Ah' 
nin og" lu"' Ali km · sı tMehnıet 

• 1 
kızı Nuriye tarafından koca.5 

Muğl2nın Madran köyünde.il 
olup tegayyüb ederek ikame~ 
gahı meçhul- bulunan AlabtJ. 
.~li oğlu Ali aleyhine Bozd0 

t' ğan Asliye hukuk mahkem 
sine açılan ihtarat icrası taleP 

c' 
ve davasının yapılan duru~ 

ma~ sonunda: , 
Müddei aleyh Alinin ot

11
,, 

hik bir sebeb olmaksızın e". 
lenmenin kendisine yüklettid 
vazifeleri yapmamak maks8 

ile müşterek yuvayı terked~ 
rek geri dönmemiş olmasııı .. 
mebni Türk kanunu mede

111
e 

sinin 134 üncü maddesi!l~ 
göre ilan tarihinden itibllr~, 
bir ay içinde müşterek yu~~ 
ya dönerek evliliğin yükktt•l:' 
vazifeleri yapmasının aksi tıı~, 
tude karısı Nuriyenin boŞ\ 
ma davasında bul~nma.k h'~r 
kı olduğunun muddeıale~It 
ilanen tebliğine temyiz ~~i~ 
bilmek üzere karar verıl 
ilan olunur. 

o 
f 
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11~ =" rası 241 lira so kuruştuı. 
h 

Y Y ~ , ~ : 4 - Evsaf ve şeraiti satın alma kQmisyonunda görüleb iiir: 
ekimligı"' • ndeQI . ,, ,, ,, ,, 4 12 ,, 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
1 " ,, " " 5 6 11 olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
zınir Eşrefpaşa hastanesi için al1nacak plan aşakıda ı:in.ı Yukarıda yazılı alab cerrahiyenin hepsinin kıymeti muham· ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 

~c miktarları ile markaları gösterilen 5357 lir~ 70 kuruş mu· pıirıesi yüz liradır. 12 16 20 24 360 sikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatındaq 
haırunen kıymetli alit ve edevatı tıbbiye kapalı zarf usulile Jzmir Komutanlığı ilanları bir saat evvel komisyona vermeleri. 19 26 2 5 
ıv2~ng~lemecind~ ili~~n ~~i~nmüdd~e ebi~ -~-~----------~~-----~-~--1-zm-ir_M_ü_s_~_h_k_e_m_m_e_v_k_i_s_d-ın-a-lm_a_k_o_m_~_y_oo_u_n_d_a_n_:~-~ 
meye konulmuştur. İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundam 1 - Kayseri' de yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı z arfl . 

Talip olanlar ıartna~eyi görmek için hergün lzmirr Eşef- 1 - Planı tayyare alayında mevcud tayyare alayının Re· eksiltmeye konmuştur. 
Paşa hastane~i ser tab4betine müracaatları ve eksiltme günü şadiye garniyonunda elektirik tesisatı açık eksiltme ile 2 - Keşif bedeli 147240 liradır, il~ inanç parası 9962 
0

1 
la~ 4/~/937 perşembe günü saat dokuzdan onikiye kadar yaptırılacaktır. liradır. 
ıınır vıliyet encOmenine müracaatları ilan olunur. 2 - ihalesi 1 Mart 937 pazartesi günü saat 14 te Mst. 3 - ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 

Cinsi Adet Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 4 - Bu ise aid şartname prjesile idari ve fenni şartname 
Pa ı· b d k 1 l 3 3 - Keşif bedeli 4301 lira 69 kuruş olup muvakkat te· almak istiyenler 872 kuruş mukabilinde M. M. Veka· ravan ame ıyat ene için ört anat ı, yer i 
p minatı 322 lira 63 kuruştur. leti satın alma komisyonundan alabilirler. 

ansuman arabası, yerli 2 J< I k l 4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
aryo a ar a ığı, yerli 4 k 

Alat masası, yerli 
3 

5 - Eksiltmeye iştira edeceklerin Ticaret odasında ka· 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ve 
p yıtlı olmaları ve elektrik tesisatı yapacağına dair eh· Bayındırlık Bakanlığından fenni ehliyet vesikası ve 

ort flalcon 4 şişeli, yerli 3 liyet vesikası ibraz eylemesi şart olmakla beraber kalorifer tesisatı yaptığına dair vesaikle birlikte teminat 
Tromel 20 X 20 yerli 6 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve t krf kt 1 ·h 1 · d b. Port boite, yerli 

4 
ve e ı me · up arını ı a e saatın en en geç ır saat 

p şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte teminat mak- evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ver .. 
ort irrigatör, yerli 4 l 

Demir aandalya ameliyathane için, yerli 6 buzlarını iha e saatinden bir saat evvel komisyona meleri. 21 26 31 5 181 

Müteharrik yemek tablası, yerli 6 vermeleri. 11 16 21 26 433 lzmir Müstahkem mevki satın a1ma komisyonundan: 392 
M · · İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 1 - Ordu hastaneleri için muhtelif eb'adda 238300 metre asa nııaıye ve pansuman için, yerli 3 
Operation için ıiıtoskop Georg Wolf Prospektüsü Ky. 111 1 1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı ve patiska 3/ mart/937 çarşamba günü saat 15,30 da Is· 

ve levazımı. 9600 metre elbise torbalığı bezin pazarlığı 1 Mart tanbul Tophanede satın alma komisyonunda kapalı 
Arabalı ıedye, yerli 2 937 pazartesi günü saat 15,30 da lstanl ul Tophane zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Portatif sedye, yerli 2 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 2 - Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. ilk teminatı 

(Slüp~rün!ü kabı .a~eliyathaneler için, yerli 8 2 - Hepsinin tahmin bedeli 17328 lira olup ilk teminat 5907 lira 10 kuruştur. 
egu) nun eJektırık lambalı ekartörü ] parası 1299 lira 60 kuruştur. 3 - Şartnamesi 466 kuruş mukabilinde istiyenlere İstanbul 

litotriti çocuk için levazımı ile 1 3 - Şartname ve nümunesi Tophane komisyonunda görüle· sahn alma komisyonunca verilir ve nümunesi görü· 
Paşon vakez aletleri bilir. lebilir. 
lJndala kısa mevce tedavi cih~zı 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol- 4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol-

... !>iyatermi cihazı iki kişilik makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
1110. delerinde ve şartnamesinde yazılı vesika ve teminat delerinde ve şartnamelerinde yazı, vesikalarla bera· 

;~ Resim Zeisse Globül saymak için burker t makbuzlarile birlikte ihale saatinden bir saat evvel ber teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 

1
: 

11 
,, Teilung burker 2 Tophane komisyonuna vermeleri. 21 26 518 geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 9 14 19 26 

lU ,, ,, ,, Fuchs · Rosenthal 2 İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Pipet globül rouge ve globül blanc 6 1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200000 1 - 1000 Ton muadili olan 1388888 litre 73 oktanlık be. ı· il 

için pappen heim. metre minder kılıflık bez kapalı zafla alınacaktır. zin ile 200 ton muadili 274348 litre 87 oktanlık ben· 
Kömürlü lamba için kalın ve ince kömür 100 2 _ Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görmek zinler ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmnştur. 

,, 

l&ı ,, ,, 
Kanda şeker miktarını tayin için Zeiss istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın 2 1000 Tonun fiati 329905 lira 30 kuruş olup ilk temi· 
Greceluis Seifert Model D. (Kollme- alma komisyonuna gelmeleri. nat parası 16946 lira 21 kuruştur. 

il 

~ı Lup 
yer marka da kabul edilir.) 1 3 _ flk teminat miktarı 5050 liradır. 3 - 200 Tonun fiati 85459 lira 30 kuruş olup ilk teminat 

2 1 parası 5522 Jira 97 kuruştur. ,, 
4 - halesi 9 131 93? salı günü saat 15 tedir. 4 - İhalesi 8/Mart/937 pazartesi günü saat 15 dedir. 

•} 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma- 5 _ Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
'arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve alma komisyonundan alınır. 
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Reichert 

Mikroskop tablosu komplet 
Polari metri herşey muayenesi ıçın 
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Leitz 

Leitz 
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Sedr şişesi 
lmersion Florit 

elektirik lambalı. 

Kuru hava isterilizatörü 55 X 40 X 35 
Benmari emaye cidarlı veya amyant ci-

darlı 37 ve 56 dereceye regle 240 

2 
1 
1 

tüplük ve 220 voltluk 1 
Büret muhtelif C. C. 12 
Petri kutuları muhtelif cesamette 100 
Sikartüpü 12 
Acide urigue tüpü 3 
Ureometre ivon '1 
Çalar laboratuvar saatı 1 
Hemoğlobinometre 2 
Otoklav, çift cidarlı 62 X 50 1 

1 - Zukarıda yazılı alat ve edevatı tıbbiye ve cenahiye
nin Zeiss, Leitz ve Reichert markalıları şayanı ka· 
buldur. 

2 - Yukarıda yazılı kırk bir kalem alat ve edevatı tıbbi· 
nin ilitı cerrahiye listesile beraber hepsinin muhammen 
kıymeti beş bin üç yüz elli yedi lira yetmiş kuruştur. 

3 - Bu ilit ve edevatı tıbbiye hakkında daha fazla izahat 
almak istiyenler hastane sertababetine müracaat etme
lidirler. 
936 senesinde Eşrefpaşa hastanesine alınacak 

ilitı cerrahiye listesidir. 

,, 
,, 
,, 

,, 

Cinsi 
1826 Krupp 

1829 " 
1655 " 
1828 " 
1830 " 
1220 ,, 
1700 ,, 

. ~ 1442 ,, 
~ 11eurs 3576 Krupp 
trıs ••·k ı· .., . •vıı u ıcz egrı 
'• 1( h 

1 Sn .. OC er 13,5 cm. 
tur iğnesi G. 212 Nr. 

3332 ,, 

3305 " 
000 Chrome Acufirm. 

ı, 

" " " ()() ,, 
•ı 

,, il " o " 
,, " ,, 6 " 
•• il ,, 7 " 
" 8 " ,, il " 

" " ,, 11 " ,, 
,, " il 12 " " 
" ,, ,, 13 ,, ,, 

" " " 14' ,, " 
" H. 218 ,, 1/3 ,, ,, 
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Adet 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
6 
3 
2 

12 
12 

24 
24 
24 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
'48 

6 Paket 
6 ,, 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika- 6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
atinden en az bir saat evvel M. M. V. şatın alma ko· 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
misyonuna vermeleri. 21 26 28 7 517 katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: saatınd2n en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 19 26 2 6 485 

1 - 350 adet subay ve 1000 adet erat battaniyesine ve-

2 

·•en fiat Vekaletçe pahalı görüldüğünden 2 Mart 937 
salı günü saat 15,30 da fstanbul Tophane satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 24300 lira olup ilk teminatı 
1822 lira 50 kuru§tur. 

3 - Şartname ve nümuneleri Tophane satın alma komis-
yonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarla ihale gün ve saatinde Tophane satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 21 26 519 

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 - İhalesi 5 Mart 937 cuma günü saat 15 tedir. 

-

t61 
' REVUE eaAtını isteyiniz. 

Clnıı, model ve flyat hueuc:und:ı dl~ r yUk-k 

marka eutıorıo mukayGtse edinı;;z. 
Ku llanantarcı n blır ~lklr ecllnlnlz. 
işte o VAl<lt n eden herkeaın 

E 
saatini terc:h ettı~nı anlıyaceık5ınız. 

' 
Satı' Depoau: •UtNA" A. ZAHAftOP:, fzmlr, HUkUmet ca.ddeal 80 

- . . .,,.,. . . . . ·.. . . ' . . . 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balık.yaglannın en halisidir. ŞCl'het sibi içilir, 2 defa eilzülmü~trii 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
4 - İdari şartnamesi 250 kuruş mukabilinde M. M. V. -

satm alma komisyonundan alınır, nümunesi komisyonda İSTANBUL NAFIA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Başdur.ıık Büyı1k Snlepçioğlu hnm kal'flsında 

görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma- 3/ Mart/937 tarih çarşamba günü saat 15 de lstanbulda Na-

fıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 32,000 lira kesif 
]arı şart olmaklk beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve · 

bedelli Şile · A~va yo~unda betonarme Göksu köprüsü inşaatı 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· kapalı zarf usulıle eksıltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme 
kalarla birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satın Bayındırlık işleri genel büyiik köprüler ve şosa inşaatına dair 
alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

16 
21 

26 
3 453 

fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer 
evrak 160 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

İzmir Müstahkem M~vki satın alma komisyonundan: 505 Muvakkat teminat 2400 liradır. 
1 - 3. Tayyare alayına ait Reşadiye • Gaziemir telefon İstekl.~ler.~n teklif mektuplarını ve en az 30,000 liralık beton 

hattının nısfı açık eksiltme ile yaptırılacaktır. arme kopru yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 
2 - Tahmin bedeli 2687 lira 75 kuruştur. Muvakkat temi·I müteahhitlik ve ticaret odası vesikalannı havi kapalı zarflarını 

nat p~rası 201 lira 59 k_~r~ştur. 3/Mart/937 günü saat 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne makbuz 
3 - lhalesı 9/Mart/937 salı gunu saat 14,30 da Mst. Mv. mukabili vermeleri. 7 12 17 23 571 /319 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. ı 
4 - Evsaf ve şeraiti salın alma komisyonunda görülebilir. I J z M j R ] 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 p a m u at 1 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat makbuzlannı ihale saatın
dan bir saat evvel komisyona vermeleri. • 19 26 2 5 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan:j 504 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için p·4 tipinde İsveç markalı' 

bir adet pente motörü açık eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

2 - ihalesi 8/Mart/937 pazartesi günü saat 14,30 da Mst.§ 
My. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 3300 lira olup muvakkat teminat pa· 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
~ylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucalına 
faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi Bayrak lzmir 
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DerZ-

v.N. 
DEUTSCHE LEVAN-

TE LlNIE. HAMBURG 
"MİLOS,, 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
TION NEVYORK 

"EXIBITOR,, 19 şubatta 

beklenilmektedir. NEV-YORK 
için yük l·abul eder. 

• EXPRESS ,, vapuru 26 
~ubatta 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,, vapura 25 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

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

martta beklenilmektedir. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
için yük kabul eder. GALA TZ 
aktarması olarak ta BELGRA T 
NOViSAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, VİYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

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

aihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVİZAD, BU
DAPESTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LtNZ limanları 
itin yük kabul eder. 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi
RE, İSKENDERIYE, 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 
......... ım1a:m11D11mz:mm~ 

Olivire ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

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

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

"EGYPTIAN,, mart ihtida· 
sında LlVERPOOL 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 

şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
t~ikliklerden accnta mes'u· 
liyet kabul etmK. 

KUliU/ 

lktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan : 

Metali um 

" " Lambalarını hcryerde 
aramalıdırlar. 

!'11111111111111111111111111111.. Doktor .. 111111111111111111n1111111111:::; - ~ 

----------

A. Kemal Tonay 1 ::::; 
:::::; 
:::; 
:::; 
:::; :::::; 
:::; :::; 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) ::::; - ::::; - :::; - Baemahaoc istasyonu kar~ı •ıodaki Dibek sokak bıı ~ında 30 sayılı :::; :::; = •ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat G ya :::::::; - :::; =: kadar ha ıalannı kabul eder ~ 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllilllll Tele/on: 4115 llllllllil 
""""' 

Devlet emiryollarından: 
Haftada üç gün İzmir - Bandırma arasında mütekabilen iş· 

liyen eksp"'es trenlerinin her birinde yolcuların yime ve içme 
ihtiyacını temin için idaremizce birer büvet vagonu bulundurula
caktır. İki vagonda bulunacak olan büvetler bir sene için açık 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i artırma usuliye kiraya verilecekti~ Muhammen kira bedeli 2~ 
ıw H a::-ı--•JI liradır. isteklilerin yüzde yedibuçuk nisbetinde muvakkat te· 

"UMDAL,, Umu- Fratelli Sperco 
mi Deniz Acenta. tT A t vapur cen ası 

lığı ltd. ROY AL NEDERLAND 

llenic Lines vAPUR KUMPANYAsı 

L• •t d S/S "GANYMEDES,, va· 
mı e puru 20 şubatta limanımıza 

"BELGION,. vapuru 22 şu· gelip yükünü tahliyeden sonra 
batta beklenilmekte ROT- BURGAS, VARNA ve KôS-
TERDAM, HAMBURG ve TENCE için yükiiyecektir. 
ANVERS limanları için yük SiS .. HERMES,, vapuru 25 
alacaktır. şubatta beklenmekte olup 

"TURKIA,, vapuru 28 şu· AMSTERDAM, BREMEN ve 
batta beklenilmekte ROTTER- HAMBURG limanları için tah
DAM, HAMBURG ve AN-

milatta bulunacaktır. 
VERS limanları için yük ala-
caktır. S/S "CERES,, vapuru 4 

PHELPS LiNE marta doğru bekleniyor. :Yü-
PHELPS BROS & CO lNC. künü tahliyeden sonra BUR-

NEV-YORK GAZ, VARNA ve KÖSTEN· 
"İDEFJORD,. vapuru 14 CE'ye yük alacaktır. 

şubbatta beklenilmekte NEV- S/S "GAUYMEDES,, va- . 
YORK limanı için yük ala- puru 10 martta gelip AMS· 
caktır. TERDAM ve HAMBURG 

"BRETGNE,, vapuru mar- için yükleyecektir. 

tin onbeşinden sonra NEV- SVENSKA ORlENT LlE-
YORK limanı için yük ala- NYE KUMPANYASININ 
caktır. SiS 11 NORRUNA,, vapuru 

"ARYLENSEN,, vapuru ni-
sanın onbeşinden sonra NEV- 27 şubatata do~ru beklenmek-
YORK limanı için yük ala- te olup ROTTERDAM, HAM 
caktır. BURG, BAL TIK ve SKAN-

Vapurların isimleri, gelme DlNAVYA limanları için yük-
tarihleri ve navlun tarifeleri leyeceklir. 
hakkında bir taahhüde girişi- SERVİS_M_A_R_l-TIM RU-
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, MEN KUMPANYASININ 
UMUMi DENİZ ACENT A· S/S 

11PELEŞ,, vapuru 20 
LIGI LTD. vapuru acentalı- şubata doğru beklenmekte 
ğına müracaat edilmesi rica olup PiRE, MALTA ve MAR-
olunur. SiL YA limanlarına yolcu ve 

Riz binasında No. 166 yük kabul edecektir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs minat yatırmaları lazımdır. ihale 8 /3/ 37 pazartesi günü saat 
Dr. Demir Ali 15 te Alsancak 8 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler komisyondan paıasız alınır. 21 26 532 
Kamçı oğlu '"' 

Cilt ve TenasUI hastalık· lzmir harici askeri satın alma ilanları 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

• • • - "t.;, • ·v· .. -.. ,.. ' "' . . . .·,.~:~ ·_ ·! _,. . ·. -:-~.' ~~ . .. ... ~ • 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Gaziemirde bir hangardır. Va: 

hidi fiat esasile yapılacak olan inşaatın tahmin olunan 
bedeli 35000 liradır. 

2- Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Şartname 

F To B - Bayındırlık i~leri ienel şartnamesi 
C - Resim 

O R 
3 - Eksiltme 6/Mart/937 cumartesi günü saat 11 de Bur· 

navada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

Refik Lütfi Or 5 - Eksiltmeye iİrebilmek için 2625 lira muvakkat temi· 
Zevkinizi okşayacak poz nat vermesi Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteah· 

Temiz işçilik hitliği vesikasını ibraz etmesi ve kendisi mimar veya 
Hükumet civarı Kaymakam mühendis olmadığı taktirde işin fenni mes' ul!yetini ala· 

Nihad bey caddesi No. 20 cak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetince is· 
• tihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması şarttır. ___.,. 

2
6 şubatta gelerek PiRE, MAL 6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı mü· 

TA ve MARSIL y A limanla- nakasa saatından bir saat evveline kadar eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir· 

rına yolcu ve yük alacaktır. Posta ile gönderilecek mektupların eksiltmeye konul· 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru duğu saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

21 marta doğru bekleniyor. mumu ile iyice k;)patılmış olması lazımdır. Postada ola· 
PiRE, MALTA ve MARSIL- cak gecikmeler kabul edilmez. 17 21 26 3 471 
YA limanları için yolcu ve ··-----------------------_.,.,. 
yük kabul edecektir. Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 6·Şubat· 1931 

Daha fazla tafsilat için ikin· tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılan 10,000 ton Re· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye kompoze kömürüne teklif olunan fiat yüksek görüldüğündef1 
binası arkasında FRA TELLi 26-Şubat-937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
SPERCO vapur acentalığına r azarlıbla alınacaktır. Tahmin bedeli 110000 lira ve muvakkııt 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta- teminat 6750 lira olup şartnamesi 550 kuruş mukabilinde komis· 
rihlerindeki değişikliklerden yondan hergün verilir. l~teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
acenta mesuliyet kabul etmez. vesikalarla birlikte ~e belli gün ve saatte Kasımpaşada bultı' 

Telefon : 3171 S/S "ALBA JULİA,, vapuru 
mm~:::m:~Da~CZll~m&,..._ ..... ._ .......... lll!!!Etm::cıı:ımırımmaımmmmil~~mz~mz:mz:.::=~ızım:ımJcımmEıJliEil~l!CB~a:::~ 

U
•• ıien Şahap Tesiri' tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b' 

Telefon: 4142/4221/2663 nan komisyonumuza müracaatları. 18 20 26 

' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


