
r 
Yirmialtıncr yd 

No. 7153 

Cam art esi HiikUmet 
27 

ŞUBA'f 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Tel.efon: 2776 

Köylüye pamuk tohumu ve 
ekme makineleri verecek 

Büdçemiz 230 Milyon 240 Bin Liradır 
r 

Fransız'la , H ay·'ın temel yasası tanzim edi İr· 
ken yeniden müşkilit çıkarmak istiyorlar. 

Hatay'ın: temel yasası hak
kında bir proje verdik 

•• 
Vekiller Heyeti dün toplandı ve heyetimize talimat 
verdi. Bitaraf lar, mühim bir rapor hazırlıyorlar 

Cenevre, 26 (A.A) - Havai 
Ajuıtından: 

İıkenderun Sancak'ımn ıtatilıü 
ile teılr.ilitı esasiye kanunu hak· 
kında tetkikat icraıına memur ko· 
mite dilıı toplanmıotır. Komite B. 
Maruce Bourguin (Belçika) yı reiı 
intihab etmiftir. 

.. . 

Türk murahhas heyeti, San· 
cak'ıa atatftıü ile teşkilatı eaaaiye
aine müteallik tahriri bir proje 
tevdi etmittir. Statüye müteallik 
olarak komite Sancak'ın tarifini 
Ye hududlannı taırih edeceği gibi 
milletler cemiyetinin zabıtaya eltal· 
liyetlerin himayesine dair olan 
hukukunu da taırih eyJiyecektir. 

Teşlr.illtı eaanye kanaııuna ge· Miişalaid laeget azası 
liaee •otrii icrai ve adli organlan Bay Burkea eeçilmiotir. 
intihabat rejimini ve Türkçe'nin Komitenin mesaisi 10 gi1ıı ka· 
yamnda kullanılac.ak ikinci bir li· dar devam edecektir.: 
aanın mahiyetini Te istimali ıart· Ankara, 26 (JluıusS)- Vekiller 

Sancağın temel yasaaını tanzim 
edecek. olan komite, yaaayl bitir· 
dikten sonra uluslar eoıyetesi genel 
sekreterliğine verecek Te 24 ma· 

Büdçemiz' Türk-ltalyan_ münasebatl 
Gecen ;;~;kinden Kont Ciyano, Nisanın onbeşinde 
30 ~il yon fazladır Ankara Ya varmış olacaktır 

Ankar•, 26 (Hıuıui)- faıaı.bul, 26 

Hükumet, yeni büdçemizi (Huausi) - Tür· 
tetkikle meşguldür. kiye-İtalya müna· 

Altikadarlarca söylen- sebatının, dostane 

d . .,. .. b k . bir oekil alma· 
ıgıne gore, u sene ı . d d 1 bM-: 

b .. d . k. ~sın an o ayı U• • 
u çemız, geçen sene ın- ;tM A ..e..v- 1· • • •un vrupa e 

den 30 mılgon lıra faz- bilbasıa-Balhn~ 
lasile 230 milyon 240 lar siyasal maha· 
bin liradır. fili memnuniyet 

Yeni biidçe, Vekiller he- göstermektedir. ı l 
9etince tasdik edildikten Alakadarların 

kanaatine göre, 
sonra Büyük Millet Mec- her iki deYlet 

lisine verilecektir. arasındaki müna·I 
\.. ____________ __; ıebat, İtalya ha· 

Harb 
Pek yakın delildir 

Prag 26 (Radyo) - Cumhur 
reili B. Benet bir siyafet milııase. 
betile irad ettiği nutukta: 

- Bir harbın pek yak11a ol· 
dup kanaatinde değilim. İngiltere, 
Franea Te eon olarak Almanya da 
ıulh lehinde teminat Termiılerdir. 

riciye nazın Kont 
Ciyano'nun An-: 
kara seyahatinden J 
eonra daha iyi ve 
müsaid bir oekil 

alacaktır. I ' 
Kont Ciyano, 

: Ni ı anın ikinci ' 

hdi~ada Roma· Bay Dr. Aras Kont Ciyano ile göriiflirun 
daı(hareket ederek İstanbul yolu l riciye nazın, 15 Nieanda Aıakara•,.. 
ile Ankara'ya gelecektir. İtalya ha· muvaealit etmiı bnlunacakbr. 

lanm t8erih edecektir. Heyeti, bugün Baıvekil İımet fn. 
İatanbal, 26 (Hususi) - Ha· 6nı1'nün riyasetincle toplanmıı ve 

yııta toplanacak olan koneey, bu 
yasayı tetkik ve tasdik edecektir, 

Demiotir. 
Hariciye bakam B. JCrofta da 

Deyli Telgraf muhabirine: 

Fransız~ Parlamentosunda 
tayda tetkikat yapan bitarar heyet usun müzakerelerde bulunmuotur. 
yakında Cenevre'ye dönecek ve Baıvekilimis, Jsmir eeyabati 
konHyin mayHtaki toplanh11na İf" etrafında ko11utmalarda bulundular. 
tirak ederek mahim bir rapor ve· Hatay temel yasasını tamim 

Pariı'ten Ct nevre'ye gelen Sa· 
riye batTeldlinin de komite içti· 
malanaa iıtirak edecep aöyleniyor. 

- Ekalliyetlerin haklamıı te. 
min edeceAiL DemJotir. 

reoek:tir. Heyet, bu rapora baor· etmekle meegul komitede Frantı& Bay lvon Delbos'un beyanatı 
lamağa baılamııtır. delegelerinin müşkilat çıkarmak 

Bay Fllnden, Fransa if
ıasa sürükleniyor, dedi 

Cenevre, (26 (Radyo) _ San· istedikleri anlaoıldığından, Vekiller 1 k d • • • • 
uk ana yaıaeım tansime memur Heyeti bu huıusta da müzakere- spanya en 1 ışını ken- Dünkü celse, çok heyecanlı oldu, Bay 
komite toplanmıotır. Suriye sabık lerde buluntnuı ve Menemencioğlu ' l Bl L d • • -' ~ • 
aıı komiserlik baoUtibi Bay Rober Bay Numan Rifatın riyasetindeki d•s• halledecekt• . eon um, Ren ı~ı müuaTaa ettı 
Düke Fransa namına içtimada ha· heyetimize talimat vermiıtir. 1 1 1 r Parıs, 26 (Radyo) - Fran· . 
aır bulanmuotur. İstanbul, 26 ( Radyo ) - Ce· • sız parlamentosu, bugün öğle· 

Bu içtimada komite riyasetine nevre'den gelen haberlere göre, M •ı • 1 •ht •ı "' 1 •ı k -----===========----------------' l lSıer, I I aıCl ere arşı umumi den sonra saat 15 de Bay 
Hababurg'lar me•'eleai ,. ' h Heryo'nun riyasetinde toplan· 

Bu mes' ele, dünya barışı r 
ile alakadar görülüyor ,_ 

-. bir,hÜCUm azırlıyorfar dı. Tribünler, tamamen do· 
luydu. Celse açıldıktan sonra 
reis Bay Heryo, sözü sabık 
başbakan Bay Flanden'e ver
miştir. Bay FJanden kürsüye 
gelmiş ve Bay Leon Blum ka· 
binesine şiddetli bir hücumla 
söze başlıyarak ezcümle de· 
miştir ki: 

_________ , _______ _ 
Fransız gazeteleri, Arşidük Otto

ya karşı ateş püskürüyorlar 

.. 1 

Bag Şuşning 
Belgrad 26 (Radyo) - Yarı 

r~smi Jurnale d'ltalya gazete· 
11nde, ltalya'nın tanınmış bir 
:t•si muharriri; ltalya'nın 
absburgların Avusturya Ma· 

~ristan tahtına avdeti için 
çbir te§ebbüste bulunmadı· 

ltnı yazmaktadır. 
) ,Mubarrir makalesinde; ltal· 
ta nua Hablburrların Avuı· 
\arya Macaristan tahtını iıııl 

etmelerinin, aktuel bir mes'ele 
addetmediğini, bu hareketin 
Avrupa sulhu ve dünya barışı 
için tehlikeli olduğunu söyle· 
meği bir vazife bilir, demek· 
tedir. 

Stefani Ajansı da bu hu
susta çıkarılan şayiaları tek· 
zip etmekte ve ltalya'nın Habs· 
burglar için hiçbir teşebbüste 
bulunmadığını bildirmektedir. 

Paris, 25 (A. A) - Habs
burglar meselesi günün mese
lesidir. Ve gazetelerin ekserisi 
Avusturya' da saltanatın iadesi 
imkanını git-gide daha ziyade 
kuvvetle derpiş etmektedirler. 

Eko Dö Paris gazetesinde 
Pertinax diyor ki: 

Kafi dencede hesaba katıl· 
mamakta olan bir imil vardır. 
Gömböş ölmüştür. Ve yeni 
Macar hükumeti eskisine ben· 
ıememektedir. Gömböı'ün ida· 
reıi zamanmda bir nevi Hit· 
- Sona j inci ıalai/ede -

ispanya ihtildlcilerile macadele eden /şpangol kızları 
Pariı, 26 (Radyo) - Cumhu· mutlak ıallhiyet •ermio bnlumaak= 

riyetperver eoııyalistler halk eebhe- tadır; ba da ıalbma temini için 
sine yeni bir ıekil '\'ermek iete- kullanılmaktadır. 
mektedider. Fakat alikadarlar, bu Portekiz hü\.dmeti yil&ündea 
tetebbüıün tatbikini imkansız gör· kontrolün temini biraz geç kalmıı 
mektedir. ve İngiltere'nin müspet tava111utile 

- Bay Leon Blum kabine· 
sinin teşekkülünden beri bü· 
tün ahvali takib ediyorum. 
Yeni birşey yapıldığını gör· 
medim. Bugünkü finanse) vazi· 
yetimiz, Fransa'yı iflasa sü· 
rüklüyor. 

Hükumet, hariçten istiıeraı 
yapmıştır. Bu istikraz, acaba 
( Bank Dö Frans ) tan daha 
müsaid şeraitte temin edile· 
mez miydi?. 

Bu sırada Finans Bakanı 
B. ( Vetsa Oriyol ) oturduğu 
yerden kalkarak: 

Pirene eaylaTlanndan Bay Ru hu manide kalkmııtır. 
İıpanya kontrolü hakkında ne gibi Deniz 'fe kara kontrolü aYtık r 

tedbirler ittihaz edildiAini hariciye emrivaki haline gelmiı demektir. ç k ( • 
- Siz hiç birşcy bilmiyor· 

nazın Bay tvon Delboı'a IOr• Bu neticeler, kftçük görüle- o ne ıs, ta-
muıtur. miyecek derecede mGhimdir. 

Bay Delboı Bay Ra'ya eeTab Bunlann ıulha hismeti çok Tihi bir yazı 
nrmiı ve: büyüktür. 1epanya, kendi iıl.mıt 

k d . · h ıı d L • h · b Arkadaşımız M. Ayhan' ın _ Bay, Ru'nun dermeyan et• en ısı a e eceatır. anç una 
ti~ kuyudu ihtiraziye dikkate ıa· kanomıyacaktır. Üç gün silrecek entresan bir 
yandır. Londra ademi müdahale Demiotir, yazısı daha!.. 
komitesinde bugünkil neticenin i.,. Paris. 26 (Radyo) - Milisler, /,. aahif elerimizde 
tihllali için elden ~elen bfltiln me· ihtilücilere k.aroı umumi bir hft· T 

1 .Uyi ..nettik, lyaa •e 1neb'-• eam hanrlalııakla mefluldlrler. Bu okuyacaksınız .. 
1 m..Ueleri hlktmete IJ• h•tuta - Sonıı Sinci salaijede -ıı... ,.,·------------~ 

Bay Flanden 
- Sonu 5 ine iıahi/•d• --------------

Ankara, 26 ( A.A) - iki 
tayyare w bir G. 9 tipi 
planörden mürekkep bir 
Türkkaşu filosu bu sabah 
lzmir'e gitmek üzere ıelı· 
rimizden hareket etmiştir. 
Taggarelerde planörler yüz· 
başı Bag Zeki'nin şeflilin· 
de Türkkuşa muallimlerin· 
den Bay Vecihi, Bay Ferid, 
Bag Ali, Bag Tevfik w 
makinist Faruk bulunmaldıtı 
idi. Türklcuşu /ilosanrın ille 
merhalesi Eskişelıir'dir. Fi
lo Eskişehir' den sonra B,,,._ 
sa'ya ve oradan da lzmir'e 
gidecek fle bu ıelıirlenle 

planör DÇllf 11• parafiül• id
i ama ıöıt•rileri gapaealctır. 
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~Q 
Bayramın~ ardınca 

Bayram geldi, geçti. Türk milleti, geçen şeker bayramını Adana ve 
Antıtkya'nın ıstırabı ile baş·bnşa geçirdi. Et bayramı ise bu ıstırabın 
ıim·aiyah bulanıklığının dağılmıı olmaaından mütevellid bir ruh ayduı· 
lığı içindeydi. 

Ben bayramı ve tatil günOnü niçin severim bilir mieinll: 
Bizi içtima! hayat etrafında toplıyabildiği için .. 
Bayat ve cemiyet, bir topluluğun ıaadet ve ifadesidir. Bir tatil gü· 

nilnde, do&ılannızla, çoluk çocuğunuzla veya aevibde çalışma gailesi ara· 
ıında yüzünıl göremediğinir: bir vefakAr insanla buluşuyorsunuz. İnsan; 
içtimai bir mahldk olduğuna göre, buna muhtaçtır. Ruhumuz da, manevi 
~nemimiz de topluluğa karşı derin bir temayül içindedir. İnsan, inzivayı 
inkar eden ve onunla mücadele açan ilk ve tek ıuurun sahibidir. Bay· 
ram, manevi ve ananevi tewhürü ile beraber böyle bir cemiyet·insan 
münasebetini besleyib tatmin eden vasıtadır da .. 

Bayramı, tatili, hen böyle telakki ederim. Ilattl ibadet bile bu ga· 
yenin, bu ihtiyacın mahsulüdür. Tanrıya ibadet ve her yerde mümkün 
olduğu halde, yani Tann ıevgiıi semin, zaman ve mekandan uzak bir· 
ıey olmasına rağmen, ibadethaneler açılmıştır. Bunlann teessüsündeki 
maksad i e, ibadetin bunlarla meşrut olmasından değil, ümmet arasında 
topluluk Te sevgi teessüs etmesinin mathib olmasındandır. Siz, buradaki 
iimmeti, cemiyete ve insanlığa da teşmil edebilirsiniz. 

Topluluk ne güzel şeydir?. 
Bir insan için, diğer bir veya birkaç insanla konoımak, gezmek, 

eğlenmek ve aevi,mek, ruhu besliyen ve maneviyata inşirah veren bir 
bidiıJe olarak kalmıyor. Kendi kendinıe dikkat etmi~imdir. 

Her kiminle beş dakika konuştum a, mutlaka bir gün işe yanyabi· 
lecek birşey öğrenmişimdir ve kafamda birşey kalmııtır. Ya bir fikir, 
ya bir kelime, ya bir hal, ya bir hadise veya herhangi biqey ... 

EYet, (bizi içtimai hayat etrafında toplıyabilen bir bayram geçirdik 
Te milletim için dah:ı böyle birçok bayramlar dilerim. Ancak hu bay· 
ramda ''İçtimai hayat,, içindeki kımıld'llllf ve hareketimizde "İçtimai 
teaviln,. den bir parça var mıydı? 

Herkes bayram yaptı mı? Bayramı, herkeeo Terebildik mi! 
Ben zannetmiyorum. 
Bayramın ikinci günü, hava açmııtı. Pencereden bakıyordum: 
Çok iyi ve temiz giyinmiı bir yavrucuk, babasını elinden tutmuı, 

eyuncaklımnı kucaklamış, bir kuş gibi şakrak ıakrak öterek geçiyordu. 
YaTrUlanna çok iyi b:ıkao bu baba ile onun eşine hürmetle baı eğdim. 

İki dakika ıonra bir yavrucuk ' daha geçti, Sırtında, tornistan edile· 
memiş, dir ekleri kopuk, kırarmış bir ceket, ayaklannda, soluk kırmızı, 
bileklerine düşmilt bir çift çorapla :altları delik ayak.kaplan, sümüğünü 
~ekiştiriyor ve eline yapışuğı ihtiyar, eski ça~aflı bir kadına ınütema· 
diyen birıeyler söylüyordu. O da sinirleniyor, ikide bir yavrunun kolonu 
çimdiriyordu, Çocuğun başı ikide bir geriye dönüyordu. Sonra farkına 
vardım. Baloncu geçiyormuş ta alamamışlar. Beş kuruşçuk bir balon 
alamıyan, eık.i, perişan kıyafetli yavru, eminimki bayram yapmamışur. 
Bilik.it onun banndığı çatı altında aklı başında olanlar; 

- Keılte bayram olDtasaydı da bizim çocu~un da boynu bükülme· 
••ydi, 

Demiılerdir. Bayram ayni zamanda "İçtimat teavün,, terbiyemizin 
bir mikyau, bir ölçüsüdür ve bayramlar, herkesin olmadıkça, mutad 
mahiyetinden yan-yarıya kaybeder. 

O çocuk ta bayram yapmalıydı. O da bizim çoeuklanmızdan biri idi. 

Zengin işi bu 
Amerika'da Çincimati şeh· 

rinde marmelad kralı milyar
der Vilyam Brov Levi izdiva
cının altın bayramını yapmıştır. 

Bu bayram, garbta her zaman 
tesadüf olunan tabii bir bay

ramdır. Fakat iş milyarderlere 
düşünce, tamamen değişmek· 

tedir. 

Çünkü marmelad kralı da
vetnameleri altın olarak bas· 
tır~ış ve bunun için de tam 
sekiz kilo altın sarfetmiştir ve 
her davetname de 20 gram 
halis altından imiş. 

Doğrusu, çok güzel bir da· 
vct usulü!., 

Saime Sadi 

Zeki kadın nasıl olur?, l 
Kadınlarla, bilhassa sevilmiş 

kadınlarla temas ve münase· 
beti çok: olan bir film fabri
katoruna göre: 

" Zeki kadın ne istediğini 
bılendir.,, 

Fakat ne istediğini ve iste
diğine nasıl nail olacağını bi
len kadın daha zekidir. Eğer 
bir kadın ne istediğini ve bunu 
nasıl elde edileceğini bilir ve 
elde ettiğini de elinden kaçır· 
mazsa en zeki kadın demektir. 

Smıfımn birincisi ve 
dUmencisil 

Evet, Kanada' da karlar ara
sında kaybolmuş Pens köyü
nün mektebinde Leo Kon is· 

r 
Bugün doğacak 

çocuklar •. 

) mindeki çocuk sınıfının hem 
birincisi .. ve hem de dümen
cisidir. 

Bu garib vaziyet, Leo'nun 
Bu aabahın yıldız teeiratı çok mektebin tek talebesi olma· 

müeaid olacaktır; l!cyahaı teşeb· sıdır. Bu mekteb köye 2000 
büsleri, ticari teşebbüsler iı;in çok faranklık bir salmaya mal ol· 
müsaid olacaktır. Yapılan işlerde 

maktadır. Salmayı verenler 
kolaylık ve muvaf fak.1yet görüle· 
cektir. Bu iyi teeider akşama toplanmışlar ve eğer gelecek 
ve merihin arz üzerine o1an te· sene de tek talebeli kalırsa, 
&irlerinin ba~lamasına kadar de· mektebin seddine karar ver· 
vıım edecektir. Akşam, kadınlann mişlerdir. 
eıhhati üzerinde fena tesirlerle 
geçecektir. Tuhaf bir köy 

Bugün doğacak çocuklar iyi Fransa'da bir Volderur kö-
hafızaya, güzel bir zevke ve kuv· yü vardır. Bu köy belediye 
,·etli tahayyül kabiliyetine malik dairesi 1936 senesinde ne iz. 
olacaklardır. Fakat memuriyet d b 

ivaç, ne ir doğum ve ne de 
hayatında muvaffak: olabilecek· 
lerdir. bir ölüm vak'ası kaydetme-

\... ... __________ ) miştir. Nüfus defterleri, bir 

• 

~ElliRM LE 
Vilayet 
Umumi meclisi . ..... 
Büdçeler encümen. 

~ r Çiftçilerimize !müjde 

Başbakanımızın ~ tedkik
leri feyizli neticeler verdi ·-·--

Vilayet umumi meclisi, 
lere verildi 

dün Köylülere tevzi edilmek üzere pamuk 
tohumu ve ekme makineleri geliyor saat onbeşte ikinci reis Sırrı 

Şener (Faça) nın reisliğinde 
toplandı. Evvela geçen zabıt 
okunarak kabul edildi. Tirede 
teşekkül eden ortamektep 
kurma cemiyetine beşbin lira 
yardım edilmesine dair Tire 
azası Edip Yozgad'lının takri· 
ri okundu, büdçe encümenine 
gönderilmesi kabul edildi. 
Bergama' da yeni bir belediye 
binası inşa edileceğinden şim
diki belediye binasının, mu
hasebd hususiye arsalarile 
mübadelesine dair Nafiz (Ber· 
gama) nın takriri de encüme· 
ne gönderildi. Muhasebei hu
susiyenin kırtasiye, müteferrika 
ve mefruşat maddelerine mü
nakale suretile 8000 lira ko· 
nulması muvafık görüldü. 

Meclis reisliğine verilen 
muhtelif büdçeler ve varidat 
büdçesi, aid olduk)arı encü· 
menlere verilmiştir. Sah günü 
saat 15 te toplanılmak uzere 
celseye son verilmiştir. 

• 
inci 

Pencereden düşerek 
ölmüş 

Pazar günü, ikinci kordon· 
da komisyoncu Bay Nüsret 
kızı 3 yaşında İnci'nin balkon
dan düşerek ölmüştü. Müd
deiumumiliğin yaptığı tahkikata 
göre, inci, üst kattaki balko· 
nun açık bulunan penceresin· 
den ve bir sandalya üzerine 
çıkarak radyo ile oynarken 
düşmüştür. Çocuğun annesi 
Düriye ile dedesi Hüseyin, 
dikkatsizlik neticesi ölüme 
sebebiyet verilmek suçundan 
mahkemeye verilmişlerdir. Suç· 
ları sabit olmadığından bera· 
etlerine karar verilmiştir. 

Vicdansız ana 
Dün sabah Karşıyaka'nın 

Çamlık mevkiinde, eski çuval
lara sarılmış bir çocuk bulun· 
muş ve zabıtaya haber veri
lerek zavallı yavru derhal ço· 
cuk yuvasına alınmıştır. 

Çocuğun sabaha karşı dün· 
yaya geldiği ve göbeği bile 
kesilmeden oraya atıldığı an· 
laşılmıştır. Zabıta, gayri meşru 
bir temasın mahsulü olduğu 
sanılan bu yavrunun 
aramaktadır. 

anasını 

Kadif ek al esi 
Ağaçlandırılıyor. 

Kadifekale 'sinin teşçiri ıçm 
tedkiklere devam edilmekte
dir. Topaltı meydanı ve kale· 
nin alt tarafındaki boşluğa bu 
sene 1500 zeytin fidanı diki
lecektir. Bu suretle denizden 
bakılınca, çirkin manzara ka· 
panmış olacaktır. Buraya zey
tin ağacı dikilmesinin bir se
bebi de, bu ağacın yaz kış 
yaprağını dökmemesidir. 

sene bir vak' acık için olsun 
aç1lmamıştır. 

Köyün 146 nüfusu vardır. 
Bunlardan hiçbirisi bütün sene 
aşk ve zevk ihtirası yaşama
mış · d~mektir. 

Buraya cennet veya cehen
nem mi demek lazımgeliyor. 

Biz tayin edemedik!. 

Sayın Başbakanımız ismet 
İnönü, İzmir köylerindeki tet· 
kikleri esnasında çiftçilerin ih
tiyaçlannı tetkik ederken renç· 
herler, iyi pamuk tohumu bu· 
lamadıklarını ileri sürerek ken· 
dilerine bu yıl Akala pamuk 
tohumu dağıtılmasını rica et
mişlerdi. Başbakanımız, bu 
mühim mes' ele üzerinde dur
muş, alakadarlara emirler ver
mişlerdi. Vilayet, Nazilli'den 
olamadığı ~takdirde Amerika· 
dan iyi cins pamuk tohumu 
getirtilerek çiftçilere tevzi et· 
tinnek hususunda derhal Zi
raat Vekaleti nezdinde teşeb
büslerde bulunmuştu. Başba
kanımızın emirleri üzerine Zi
raat Vekaleti, bu yıl ekim 
zamanına kadar lzmir çiftçi
lerine 100,000 kilo Akala cin
sinden saf tohum dağıtmayı 
muvafık bulmuş ve Eskişehir· 
de Çırçır mıntakasında istih
sal edilmiş olan Akala tohum· 
tarından 100 tonunun lzmir'e 
gönderileceğini bildirmiştir. 

Yalnız iz mir' e gönderilecek 
iyi cins pamuk tohumları için 
ambalaj ve nakliye masrafı 
olarak beher kilo pamuk için 
çiftçinin ziraat bankasına iki
şer kuruş üzerinden borçlan
ması lazımgelmekte ·idi. Vali 
Bay Fazlı Güleç, köylümüzün 
az da olsa böyle bir borç 
altına girmesini muvafık bul
mamış ve bunun için lazım 
olan 2200 liranın vilayet büd
çesi nden ayrılıp verilmesi için 
daimi encümene teklifte bu
lunmuştur. Bu para geçen yıl 
büdcesinden pamuk müstah
sillerine ikramiye verilmek 
için ayrılan maddeden sarfe
dilecek ve ikramiye parası, 
bütün çiftçilerimizin menfaa
tine harcanmış olacaktır. 

Ziraat Vekaleti, lzmir çift
çileri için ayrıca beş tohum 
ekme mekinesi ile 15 beygir 
çapa makinesi de göndere
cektir. Bunlardan çiftçinin 
elindeki beygirlerle istifade 
edilecek, şimdiye kadar pa
muk tohumu ekme makinesi 
görmemiş olan müstahsillere 
bu makineleri kullanma usul
leri öğretilecektir. Bu makine· 
lerle icabında Mısır ve Bö
rülce de ekilmekte ve ekilen 
tarlalar çapa makinelerile ça
palanmakta, istihsal masrafı 
fevkalade azalmaktadır. 

Köylülerimiz, bu makineleri 
kullanmağa alışınca Nazilli 
mıntakası için busene Ziraat 
bankası tarafından müstahsil· 
lere tevzi edilmek üzere satın 
alınmış olan 200 tohum ekme 
makinesinden bir kısmı da, 
parası taksitlerle ödenmek 
üzere İzmir müstahsillerine 
verilecektir. Tohum ekme ma· 
kineleri seksen liraya borçlan· 
dınlmaktadır. 

İzmir ve Manisa mıntaka· 
larında Akala cinsi pamuk to· 
bumu tevziatına Vekalet 938 
yılında başlıyacaktır. 

Fakat başbakanımızın, ihti
yacı yakından tetkik etme· 
leri neticesinde bu iki vilayet 
çiftçileri bir sene cvel istifade 

etmiş olacaklardır. Ziraat Ve
kaleti vilayetimizde bir de pa· 
muk tohumu üretme istasyonu 
tesis edecektir. İstasyonun biri 
henüz tesbit edilmemiştir, fa. 
kat Bergama, Menemen ve 
Torbalı'da tesis edilmesi muh
temeldir. Bu tesisatı, Ziraat 
Vekaleti Hazirandan itibaren 
vücuda getirecektir. 

Ziraat müdürlüğü, Akala to· 
humu ekilecek olan f zmir mın
takasında muhtelif cins pamuk 
tohumu kullanılarak iyi cins 
tohumların karıştırılmaması için 
tedbirler alacaktır. Kaçak Ame· 
rikan piç tohumları adı veri
len tohumlar kat'iyen kullanıl
mıyacaktır. Çiftçilerimiz, şim· 
diden başka tohum tedarikini 
kat'iyen düşünmemelidir. Ya· 
kında Eskişehir' den gelecek 
Akala tohumları derhal müs· 
tahsillere dağıtılacak ve Ni • 
sanda müstahsillerimiz pamuk 
ekimine başlıyacaklardır. 

Besi çiftliği 
Dikili kazasında 

kurulacak 
Dikili kazasında, zayif hay

vanların gıdalandırılması için 
bir (Besi çiftliği) tesis edilt· 
cektir. Bunun için Ziraat Ve· 
kaleti büdçesinden 60,000 lira 
verilecektir. Çiftlikte domuz, 
sığır vesair hayvanlar yetişti
rilecek, bilhassa zayif hayvan· 
ların bakımına ehemmiyet ve· 
rilerek pancar, çayır yetiştiri· 
lecektir. Avlanan yaban do· 
muzları da bu çiftliğe gönde· 
rilecek ve etleri konserva edi· 
lerek ihraç olunacaktır. 

Çekoslovakya 
menşeli mallar .• 

2/5671 Numaralı kararname 
mucibince, 23/11/936 tarihine 
kadar gümrüklerimize gelmiş 
olan Çekos)ovak menşeli mal· 
ların 31/12/937 tarihine kadar 
ithal edilmesi için verilmiş 
olan mühlet, ayni hükümler 
dahilinde ve yeni bir karar
name ile bir ay daha uzatıl· 
mıştır. Bu husustaki emir, lk
tısad Vekaletinden Türkofise 
gelmiştir. 

Karşıyaka' da 
Sivrisinek mUcadelesi 

Belediye, Karşıyaka' da siv· 
risinek mücadelesine büyük 
ehemmiyet vermektedir. Bütün 
tramvaylara, kahvehane ve 
gazinolara levhalar asılmış ve 
halkın evlerinde mazot bulun· 
durması, çukurlara dökm~si 
bildirilmiştir. 

Belediye memurları hafta· 
nın bazı 'günlerinde evleri 
dolaşacaklar, mazot bulun
durmıyan ev sahiplerini ceza· 
landıracakları gibi, bir şişe 
içinde mazot saklıyan ve çu· 
kurlara dökmiyenleri de para 
cezasına çarptıracaklardır. 

ikinci cemre 
Bugün, ikinci cemre suya 

düşmüştür. Geçen hafta ha· 
vaya düşen ilk cemreden son· 
ra soğuklar hafiflemişti . 

Adliye 
binasında ...... 
Kalori( er dairesin. 
den çıkan yangın 1 

•• 
İzmir ve İstanbul gazetele

rinden bazılarında fzmir adliye 
binasının kalorifer dairesinden 
çıkan yangın hakkında muhte
lif şekilde haberler çıkmıştır. 
Cumhuriyet Müddeiumumisi 
Bay Asım Tuncay, bu yangın 
hakkında gazetemize aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Gerek lzmir' de, gerekse 
lzmir muhabirlerinin verdiği 
haberlerden mülhem olarak 
İstanbul gazetderinde adliye 
binasının kalorifer dairesinde 
çıktığı bildirilen yangına mü
him bir hadise mahiyeti veril
diğini teessürle okudum. Ha
disenin hakikatını anlatayım: 

20-2-937 tarihinde erken· 
den adliye binasının alt kıs· 
mında kalorifer dairesinde ka· 
lorifer ocağında yakılan kok 
kömürünün yakılabilmesi için 
karıştırılması icabeden kuru 
tahta parçalarının bir mikdarı 
kömürlere karıştırılarak yakıl
mış ve diğer tahta parçaları, 

memuru tarafından ocağın bir 
buçuk metre gerisine küme 
halinde bırakılmıştı. Ocak 
yandıktan sonra adeti veçhile 
ocağın kapakları kapatılır ve 
zaman-zaman kontrol edilir. 
Saat 10 ile 10,30 arasında 
her nedense kazanın solu ge
risinde bulunan küme halin· 
deki tahta parçalarından bir 
mikdarının kayarak bacanın 
sıcak borusuna temasile ateş 
aldığı görülmesi üzerine der· 
h :tl itfaiyeye haber verilerek 
başlangıç halinde olan ve bir 
yangın hadisesi diye büyütül
miye asla müsaid bulunmıyan 
mezkur tahta parçaları söndü· 
rülmüştür. 

işin hakikatı bundan ibaret 
olub gazetelerde yangının ka· 
lorifer dairesi tavanına sardığı 
şeklindeki tavsif, haki kata asla 
mutabık değildir. Keyfiyetin 
bu şekilde tavzihini hakikat 
namına isterim. 

Pamuk 
Hakkında tetkikat 

Ziraat Vekaletince Türkiye 
pamuk sahasının haritasını 
yapmağa memur edilen ve 
bütün pamuk mmtakalarımızı 
dolaşan haşerat ve emrazı 

nebatiye mücadele istasyonu 
müdürü Nihad İriboz şehri
mize dönmüştür. 

Nihad İriboz, dün Manisa
ya gitmiş ve akşam dönmüş· 
tür. Orada çırçır ve pamuk 
kalitesi ile elde edilen pamuk 
tohumlarında hastalık bulunub 
bulunmadığını muayene etmiş 
ve hastalık görülmediğini bil· 
dirmiştir. Ziraat Vekaletinin, 
bu tohumlardan 200 ton Ma· 
nisaya göndermesi için Anka· 
raya felgraf çekilmiştir. 

Filibe sergisi 
3 Mayısta açılıp 16 Mayısta 

kapanacak olan ve Bulgar kralı 
Boris'in himayesinde bulunan 
arsıulu5al Filibe sergisine, fir
malarımızın iştirak etmeleri 
rica edilmiştir. 

-~--
Yunan kralı 
Atina'ya döndü .. 

Atina, 26 (Hususi) - Yu· 
nan adalarında Averof zırhlı
sile bir gezi yapan kral ikinci 
Yorgi Atina'ya dönmüştür. 

\ 
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il Şehirden Akisler 

. ı 
Hava'4 kuvvetlerimiz Şark vilayetleri Köylü ve 

Halk ne okuyor, k . 
satışı ne halde? 

• • 
Ankara, lstanbul ve lzmir için 
yeni tayyareler ısmarlanıyor. 

--••· • · • değişen kıymet 
/çinyeni kültür prog. Tire'de doğdum. O şehirin 

ramı yapılıyor toprağında, taşında, suyunda 
Ankara, 26 (Hususi) _ ya iyi bir hatıram, y~hud ıs-

Ecnebiler tesbih satın alıyor. Saç boyası, 
alabildiğine revaçtadır. Helhel denilen 

cam bileziklerin yerinde artık yeller. esiyor 

Ankara, 26 (Hususi) - Türk Hava kurumu, yakı'lda Baş. 
vekilimiz ismet lnönü'nün riyaseti altında mühim bir toplantı 
yapacaktır. Bu toplantıda, hava kuvvetle .. imiz hakkında müza
kereler cereyan edecektir. 

Hava Kurumu; Ankara, lstanbul ve lzmir için yeni tayya· 
reler ısmarlamağa karar vermiştir. 

Türkkuşu tayyareleri, bugün memleket dahilinde büyük bir 
hava seyahatine çıkmışlardır. 

Ankara, 26 (Hususi) - Türkkuşu paraşutçüleri, bugün Es
kişehir, Bursa yolu ile Ege turuna çıkmışlardır. 

Bakü'da Habeş mes'elesi 

Kültür Bakanh~ı, Şark vila- tırablarımdan bir parça, ya 
yetleri için ayrı bir kültür bir alın terim vardır. Şehirlisi, 
programı hazırlamaktadır. Bu k~yl~sü. beni iyi tanır. Ya~ı 
programa fgöre, Van vilaye- koylu b~r ço.~uk olarak bag-
tinde bir halk üniversitesi açı- rında bır muddet yaşadım. 
lacak ve mıntaka yatı mek- Bayram günü, tanıdığım ih-
teblerine bilhassa büyük ehem- tiyar bir köylü lzmir' e gelmiş. 
miyet verilecektir. Kemcraltında beni gördü. 

Kültür Bakanlığı; programı Yemen illerinden dönmüş bir 
yakında ikmal etmiş olacak g~rbet çocuğunu karşılar gibi 

ve yeni tedris senesinden evel elı~1e sarıldı. 
tatbike başlıyacaktır. - Bay -dedi· bizi unuttun ___ .... ,.._. __ 

Toplanan Rus-lran 
konferansı 

--···. +-1• ----

Mayısta tamamen 
halledilecek 

1
• 'l l acanım .. Sen bizim elimizde 
ran ı ar büyümüştün .. Hisar camii altında tuhafiyeciler. 

Bizden ipekböceği 
tohumu alıyorlar 

- Unutmadım -dedim- unut
mam da.. Ben her zaman si
zinle beraberim. Sizin olarak 
yaşayıp çalışıyorum. 

Hisar camii meydanlığı; Pi· Anam olasın Ömer 
yer Loti'nin yarattığı muhay- Benim olasın Ömer 

Baku 26 (A.A) - Çekirge 
ve diğer haşeratla mücadele 
.için burada toplanan üçüncü 
Sovyet-iran konferansı mesai
.sini bitirmiştir. Konferans bir 
taraftan Azerbaycan ve Türk
menistan Sovyet cumhuriyetle
ri ve diğer taraftan lran ara
sındaki hudud bölgesinde son 
bahar zarhnda yapılan tedki
kat neticelerini gözden geçir
miştir. Kabul edilen plana 
göre buyıl lran toprakları 
üzerinde 40 bin ve Sovyet 
topraklarında da 5 bin hektar 
arazi dezenfekte edilerek ha
şeratın kanatlanmadan tama
men imhası temin edilecektir. 

Cenevre, 26 (Radyo) - Al
man istihbarat bürosunun bil
dirdiğine göre, 26 mayısta 

toplanacak olan Uluslar sos
yetesi konseyi Habeşistan' ın 
sosyete den uzaklaştırılmasını 
kararlaştıracaktır ve bu suretle 
Habeş mes' elesi tamamen hal· 
ledilmiş olacaktır. Ancak, 
ltalyan'ın Habeşistan üzerin
deki hakimiyetinin sosyetece 
tasdikinin hiçolmazsa Eylule 
tehiri için Cenevre'de gayret

yel şark diyarından bir parça Yetim kalasın Ömer 

lstanbul, 26 ( Hususi ) -
İran tüccarları, memltketimiz
den ipekböceği tohumu alı· 
yorlar. Anlaşıldığına göre, 
Iranda ipekçilik için yeni ha
reketler başlamıştır. 

Başladık konuşmağa: 
değildir. Hatta, arkasında uzun Vayyyyyyyl. 
bir tarih yaşıyan camiin uh- Köşeyi kıvnlıp camiin kapı· 

- Canım. ne olursun; at
layıver otomobile, çık gel!.. 
(70)kilometre birşey midir:ki?. 
Daha bilemedin, bir telefon 
çek, haber versinler. Uzak 
değil, ikibuçuk saatte bizim 
köydesin .. 

revi, sessiz görünüşüne, cami sına gelince, bu parçanın beni 
altındaki sıra sıra tuhafiyeci, sinirlendiren ihtizazları da ku· 
attar dükkanlarına, ortadaki ll\ğımdan çekildi ve rahatıma 
yeşil boyalı havuzuna, tohum 

Mayısta 
Yapılacak atletizm 

müsabakaları 

kavuştum. Daha geçen yaz, 
torbalarına, fidanlara, çiçek-

şu ağacın dibindeki sanddye· 
lere ve taşlığa atılmış sandal-

lerde büyük bir münevver ve 
yel~re, tokurdayan nargilele-

edebiyatçılar grubu oturuyor· 

Dördüncü konferans 1937 
Temmuzunda toplanacaktır. 

Mısır 
Tepeden tırnağa kadar 

sil8hlanmah imiş 
Kahire, 26 (Radyo) - El

belağ gazetesi Irak, İngilt~re 
ve isviçre'nin Mısır'm Uluslar 
sosyetesine alınması hakkın

daki teşebbüsünü takdirle zik
retmekte, fakat Uluslar sos
Yete~ine girmekle beraber Mı· 

1 -

sır ın tepeden tırnağa kadar 
silahlanmalı lüzumunda ısrar 
etmektedir. 

Avam kamarası 
Müdafaa hakkındaki 
istikrazı kabul etti 

Londra, 26 (A.A) -:Avam 
~amarası :. müdafaa istikrazı 
. ~kkındaki kanun layihasının 
ıkınci müzakeresini bitirmiş 
ve layihayı 132:reye karşı 307 
reyle kabul etmiştir. 

ler sarfedilmektedir. 
Mısır'ın Mayısta Uluslar sos

yetesine girmemesi için bazı 

sebepler vardır. Mısır, ancak 
Eylul'de sosyeteye intisap ede-

Ankara, 26 (Hususi) - An
kara stadında mayısın 19 uncu 
günü, lstanbul, İzmir ve An
kara atletleri arasında mühim 
atletizm müsabakaları yapıla

caktır. .. 
bilecektir. Uzümler 

Bursa kontrol edilecek .. 
Belediyesinin güzel Ankara, 26 (Hususi) - lk-

bir kararı 
tısad vekaleti, çekiraeksiz kuru 

İstanbul, 26 (Hususi)-Bursa üzümleri kontrol için esaslı 
Belediyesi, bila sebeb, Türk- tedbirler almış ve bu hususta 
çe' den başka dil konuşan bir nizamname hazırlamıştır. 
Türk'lerden beş lira para ce- Bu nizamnameye göre, üzüm· 
zası almağı kararlaştırmıştır. Ier, gayet temiz bir halde çu-

Y azım kanunu vaııanacak ve yabancı madde-
eu sene tatbik mevkiine !erden ari olması temin edile-

girecek cektir. 

fstanbul, 26 (Hususi)-Nü- İtal~'an generalı 
fus kütüklerini değiştirecek Ameliyat neticesinde bir 
yazım kanunu. bu sene tatbik ayağından mahrum kaldı 
mevkiine girecektir. 

İstanbul, 26 ( Hususi ) -
Fransız kabinesi Adis-Ababa suikasdinde yara-

İyi bir muallimimiz var. 
Çalışkan çocuk.. T avuk1 yu
murta boll.. Suyu da temizle
dik korkma!.. Otomobilden 
indin mi; biz sana bir at yol
larız. Hani. bildiğin eski yollar 
değil.. On dakikada köy mek
tebinin önündesin... Mektep, 
dedim· de aklıma geldi. Öyle 
ya, sen mektebi bilmezsin. 
Daha kurulalı, üç yıl oldu. 

- Demek ki1 sizin köy epi
ce değişmiş ... 

- Değişti ya!.. İnsamn ka
fası değiştikten sonra köy de
ğişmez mi hiç?., 

- Köyün arkasındaki sırt
larda biraz da zeytin yetiştir
seydinizl. 

- Zeytin mi? ... O deliceler 
hep aşılandı. Şimdi genç. iri 
ağaçlar oldu.. Çay kenarını da 
bahçe yaptık. Şimdi sebze de 
var, hele sen gel, bir kere!.. 

- Gelirim, gelirim, hem de 
herhalde geleceğim .. 

Ve, ayrıldık .. 
Sah günü mühim bir lanan İtalyan generalı Liyota- * 

toplanh yapacak nın bacağı, yapılan ikinci ame- O etrafı ~e~kik ede ede 
Paris, 26 (Radyo)- Kabine liyat neticesinde kesildi. Ge- yürüyordu. Ben de ona ba-

Elize sarayında Salı günü mü- neralın sinirleri müteessir ol· kıyordum. Şu köylü, benim 
him bir içtima yapacak ve dugv undan, gözlerinin de kör ki k h d yarı çocu u ayatım a tanı-

bu içtimada tatbik mevkiine olması ihtimali kuvvetlidir. dığım adam değildi ve beni, 

konacak birtakım kanun layi- Tayyare seferleri o köye gözü kapalı götürseler, 
haları tedkik edilecektir. Martta : başlıyor ben orasını seçcmiyecektim. 

Lokarno İstanbul.126 ( Hususi ) _ Di.inkü harap, biçare mes· 

re rağmen, burası sadece, eski 

• l 

Hisar camii. 
İzm\r'in güzel bir parçasıdır. 

Burası, yazın, yeşil ağaçlık
ların altında serin rüzgf,rların 

geçid yaptığı yerdir. Aı kadan 
su şırıltıları gelir ve bütün bir 
yazın yorg-unluğuna ve reha
vetine rağmen, insan orada 
serin bir dinleniş duyar . 

* * * Kemeraltından geçip te ora· 
ya giderken, çatlak ~bir gra
mofonun kulağıma taktığı şu 
parça ile dolup boşalıyor ve 
gülüyordum: 

du. Aralarında güzide şairimiz 
Yahya Kemal de vardı .. Ne
dim' den, "Nailii kadim,, den 
Fuzuli' den, Baki' den, Nefi' den, 
parçalar okuyorlardı. Sanki 
divanlar ellerde açılmış ve 
rüzgarla beraber yaprak yap
rak (çevriliyor, tekrarlanıyor
lard1 .. Evet, itiraf ederim ki, 
burada divan edebiyatından 
parçalar okumak, hoşa giden 
bir ahengin tam yerini bulması 
demektir. Yanımdaki dostumla 
ilerlerken, köşedeki eski ke
bapçı dükkanını tutan Hafız 
Hüseyin bizi selamladı. 

Ben onun müşterilerinde
nimdir. Eski edebiyattan ve 
tarihlerden bir şeyler bulunca, 
beni de haberdar eder. Selam 
verdik ve daldık içeriye .. Evet; 
eskiden, bu dükkanda bir-biri 
üstüne konmuş pideler, etler, 
köfteler, kebaplar satılır ve 
durmadan midelere inerdi.. 
Acaba, onların yerini tutan şu 
kitaplar da ayni iltifatla kafa~ a 
ve cebe gidebiliyorlar mı idi? 

- Nasıl, dedim, işler nasıl 
.d. ? 

gı ıyor .. 
- Güzel, güzel - cevabını 

veriyordu - satışlar iyi gidiyor. 
Elden düşme kitap, kaldı· 

rımlardan haysiyeti kurtarılıp 
kitapçı dükkanına getirilen ki
tap satılabiliyormuş.. Ne ka-

Y .8ay V anzeland 
akında Londra'ya gidiyor 

Londra, 26 (A.A) - Siyasi 
~ahafi) lngiltere hükı1metile 

Hakkmda Belçika'nm Martın onbeşinden sonra is· cidin yerinde şimdi mektep 
cevabı. tanbul, tAnkara ve Adana varmış. Şimdi köy çocukları, 

zeytin ve yağ veriyormuş.. dar sevindiğimi bilmezsiniz? 

.elçika'nın bitaraflığı mes'ele- Başımı salladım ve düşünü- - Halk neler okuyor, asıl 
Londra, 26 (Radyo) - B. arasında tayyare seferleri baş- çöplükte, köy yollarına seri- yorum: sınj g - - k l .. V l l'oruşme uzere anze-

t~nd'ın buraya geleceğine ih
.;,ınal vermektedirler. , ....... ~ ............... __ 

ANADOLU 

Eden Belçika hükumetinin Lo- lıyacaktır. len kuru, yaş tezekler arasın- Bu ne yürüyüştür? 
karno hakkındaki cevabı üze- l · da veya sahipsiz harınun dı- İçtiğimiz su, zehir gibi acı 
rine alakadarlarla noktai na- Japonya e çisi /s6 varının üstünde değil, mekte- idi. Sıtmadan karnı şişmiş bir 
zar müdavelesinde bulunmuştur. tanbu['a ge[dı· bin avlusunda oynuyorlar. v • •• •• •• • •• •• yıgın ınsan surusu, yaz gunu, 

Arbede c, ıkarmışlar lstanbul, 26 (Hususi) - Dün, ayni adam, bir mesafe saçakların altında sırtını bir 

G • mefhumu tanımazdı. Oniki · ·ı b h 
-- ~Ünlük siyasal gazete Pa · 26 (Radyo) Ce Japonya'nın yeni sefiri Toko- ınce şı leye, ir asıra verir, 

--.,,,,. rıs, - • saatlık bir köyü sorsalar: I 
Sahip ve başyazganı zair' de Surandan alınan bir vağa bugün Tokyo' dan bura- tiri tiril titrer, sarı sarı ter 

lJ Haydar Rüşdü ÖKTEM habere göre, Seydi Belabes- ya gelmiştir. Sefir, yarın (Bu- - lhıcıkl döker. abdal abdal mırıldanır, 
lllü~~~i ncıriyat ,.e yazı işleri mada bir takım hadiseler ol· gün) Ankara'ya gidecek ve Derdi. Şimdi bana kilomet· sarsak sarsak yuvarlanırdı. 
ta uru: llanıdi i\"üzhet Çançar muştur. Hadiseler komünist- itimatnamesini Reisicumhur reden bahsediyordu. O adam Cahil bir köy imamının ye-
i:~i:nİ!c: ~ lerle sağ cenah mensupları Atatürk'e verecektir. ki, telgraf. telefon değil, an- rinde bir köy muallimi!. 
c. ll Ik ıneı Beyler soka~ arasında çıkmış ve silah ta 

1
. l cak saiyi tanır ve onun "Aya· Keçilerin zor geçtiği yerde 

l' I a Partisi binası içinde Spanyo Vapuru b 1 d ··k 1 b 11 
e "'"•f· t · kullanılnııştır. ğının türa ı,, o ur u. mu emme ir yo . l' 1 °· · zmır - ANADOLU 

e efon: 2776 •• Po ta kutusu 
405 

Muvaffakıyetle kurtarıldı O köyü şu satırları karalar· Hayır, hiç, hiçbiri değil, 
AB Bir maktul ve birçok yaralı fstanbul

1 
25 ( A.A )- Dün ken tekrar hatırladım: bana, kafa değişmesinden bah-

VıJIJ~ ONE ŞERAİTi olduğu söylenmektedir. d 1 
b• 1200, altı aylıvı 700 u" r sabah Çanakkale' de Hamid iye Bir bahçevan köfesi içinde seden bir köylü var karşım a. 

a ı ~ ., • .. Zabıta asayişi iade etmiştir. · l \'•harıCJ Y 1b 1 soo kuruştur. tabyc..sı önünde karaya oturan ıspanak geçirmişlerdi de halk, inkılabı ben, lıcrşcyden evve , 
•ho:e~lek~tler içinse.nelik Birleşiyorlar Madrid hükumetine mensup parası iki kat ve peşin olmak onun, benimle haklı olarak 
lı ucretı 27 liradır · dd d k. k .neı y d Paris, 26 (Radyo) - iş Cabo Tres B<ırcas vapuru üzere, bu nesneyı yagma et- müsavat i ia e en, es ı ıy-

ı,;ihı ~ er e 5 kuru,tur 

halk? 
- Benim anladığım şu ki. 

okuma, eskiye nisbetle artmış· 
tır. Keremle Aslı, Seyfi Zül
yezen, Aşık Ömer, Niyazi 
Divanı, Yunus Emre Divanı 
çok aranıyor .. Devlet matbaası 

- Sonu 6 rncı sahifede -

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi-1355 

.. ubat 14 Zilhicce 15 -
l 
9 
3 
7 

ŞUBAT 

27 1 
9 
3 
7 
• Cu ar esı 

-

u geç • - konfederasyonunun teşe:bhüsü Türk gemi kurtarma şirketinin mişli. met ölçülerini söküp yerine 
~·o nGııhalar 25 kuruştur b k d · ı · · k 1 I ~ ile komünist ve sosyalist par- Hora kurtarma gemisi tarafın- Ya an ahlatın hü üm ar- yem erını ta · mış o an varı- Gunc..~ 12,48 6,39~ml2,00 li,56 

ADOLU fATBAASINDA tileri birleşecekler ve büyük dan dün akşam büyük muvaf- lık ettiği eski çıplak dağda, ğında buldum.. öAle 6,30 12,27) 8161 l,31 19,26 

bir fırka tesis edeceklerdir. fakıyetle salimen kurtarılmıştır. "Delice" denilen nesne şimdi rhan a mi ö çe • .:~~~B~A~S~IU~ll~Ş~T~lR~!!!!!~~l!~~~i:~~~~~~-_!_~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~~-~ :_:_~~~~~~~k~~~ikind Q.35 15,32imuk 11,03 5,00 
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Dolaplıkuyu cinayeti 

S rv·naz a ın
ının alakası var 

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

Bakkal Cemal sekiz yerinden ya-
ralanmış ve yolda ölmüştür 

Katil Esad metresi Servinaz 
ile beraber 

Dolaplıkuyu' da Kireçli kaya· 

da Aliefendi sokağında bir 
cinayet olduğunu, bakkal Meh· 
med oğlu Cemal'in; ayni ma· 
hallede oturan Esad adında 
bir şahıs tarafından öldürül
düğünü yazmıştık. 

Hadise tahkikatını yapan 
müddeiumumi muavını Bay 
Rüşdü Uskent, bu mühim ci· 
nayet tahkikatını bitirmiş, ev
vela yalnız bir alacak mes' e
lesin den doğduğu zannedilen 
cinayette Servinaz adını taşı· 
yan bir kadının da alakadar 
olduğunu, hatta Esad'ın met· 
resi olan bu kadının, dostunu 
cinayete teşvik ettiğini mey· 
dana çıkarmıştır. 

Esat, bakkal Cemal' e borç· 
lu idi ve borcunu ödeyemi
yordu. Cemal, birkaç defa 
kendisinden para istemiş, Esat 
vermemiş ve evelki gece sar· 

Dün gelen seyyahlar 
Latiya ismindeki ingiliz ban· 

dıralı seyyah vapuru dün sa
bah limanımıza gelmiş ve ak
şam Mersin'e hareket etmiştir. 

15 bin tonluk olan bu gemi 
ile şehrimize 315 seyyah gel
miştir. Seyyahların 7 si Ame· 
rikan, biri Fransız, biri Alman 
ve biri de ltalyan' dır. Diğerleri 
iskoçya'lı lngiliz olup, içle· 
rinde beynelmilel şöhreti haiz 
profesörler ve mütekaid Ami
rallar da vardır. 

Körfez şirketinin Güzelizmir 
vapurile karaya çıkan seyyah· 
!arın 150 si, sabahleyin hususi 
trenle Efez' e gitmişler hara· 
beleri gezmişler ve akşam 
dönmüşlerdir. 50 kadar sey· 
yah ta otobüslerle Bergama'ya 
geçmişler, oradaki harabeleri 
tetkik etmişler ve bir kısmı da 
şehrimizde kalarak miizeyi, 
camileri, eski lzmir hafriyatını 

hoş olan katil Esat, dükkanı· 
nı kapıyarak evine gitmek 
üzere bulunan Cemal'in önü· 
ne çıkarak küfre başlamış, o 
5ırada evin penceresinden 
Esad'ın metresi Servinaz da: 

- Korkma, vur!. Gidece
ğin yer hapishanedir. Bu ada· 
mın bende gözü vardı. Beni 
senden ayırmak istiyordu. 

Diye bağırarak dostunu ci· 
nayete teşvik etmiştir. Esad'ın 
kardeşi Ali de ayni şekilde 
bağırmak suretile ağabeysini 
teşvik etmiştir. Bunun üzerine 
Esad, bıçağını çekerek Cemal'e 
saldırmış ve müthiş bir bo· 
ğuşma başlamıştır. Cemal, se· 
kiz yerinden yaralanarak yere 
düşmüştür. Son yarayı kalbi 
üzerinden almıştı. Etraftan ye· 
tişenler Esad'ı yakalamışlardır. 

Yaralı hastaneye götürülürken 
yolda ölmüştür. Cinayette ala· 
kaları olduğu tesbit edilen 
Servinaz ile Ali de tevkif 
edilmiştir. ----

A vusturya' da 
seylaplar 

Viyana, 26 (Radyo) - Yu· 
karı Avusturya' da karların 
erimesi ve fazla yağmur yağ· 
masından seylaplar olmuştur. 
Birçok kasabalar sular altında 
kalmıştır. Alkole'de bir sed 
yıkılmış, bir mıntakayı da su
lar basmıştır. 

OORSA 
Üzüm ~atışları 

Ç. Alıcı K. S. 
194 Ü. Kurumu 13 

21 S. Ergin 15 
6 Kaptan Nuri 17 
221 

416666 
416887 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. 
68 L. Atharal 5 25 
50 M. J. Taran. 12 50 

118 
180647 
180765 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 
928 Kilo Buğ. 1 50 

K. S. 
15 
16 
17 50 

K. S. 
5 25 

12 50 

K. S. 
1 50 

Bozuk 
100 11 Bakla 4 4 
565 Ken. pala. 300 455 

74500 Kilo p. çe. 3 53 3 53 
958 B. pamuk 46 50 50 

3 Kumdan 6 6 

Kızılay kongres· ü 
Hal evinde to andı 

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

Sürmeli sokağında
ki kavga 

Bir senelik mesai raporu okunmuş ve gö. Bu akşamki program 
rülen işler memnuniyetle karşılanmıştır lstanbul radyosu 

iki arkadaş, kahveci Yu
suf ile ortağmı yaraladı. 

Süleyman ile Cevad isminde 
iki arkadaş, Sürmeli sokağın
da Yusuf'un kahvehanesine 
gitmişler ve rakı içmek iste· 
mişlerdir. Yusuf, kahvehane· 
sinde rak1 içilmesine müsaade 
etmemiş, Süleyman ve Cevad 
da buna kızarak kendisini 
konduracı bıçağı ile bacağm
dan, sandalye ile de başından 
yaralamışlar; Yusuf'un ortağı 

Mustafa'nın göğsüne de bir 
çakı saplıyarak kaçmak iste
mişlerse de yakalanmışlardır. 

Yaralama 
Mehmed oğlu Hayri ve Ah· 

durrahman oğlu Vahap, Bi· 
rincibeyler sokağ·ında lbrahim'i 
yaraladıklarından tutulmuş
lardır. 

Nişanhsmı yaralamış 
lkincikordon' da Ali oğlu 

Hüseyin, nişanlısı Abdullah 
kızı Zarife'yi bacağından ya
ralamıştır. 

Para çalmış 
Nevzad kızı ismet, _gece be· 

raber kaldığı Kadri oğlu Ser
met'in 20 lirasını çalmıştır. 

ismet yakalanmıştır. 
H ı rsızhk 

Gaziler mahallesinde oturan 
Mustafa kızı Demire'nin evin
den Yaşar isminde biri bazı 
eşyalar çalarak kaçmıştır. 

Buca ci 

Kızılay kurumunun yıllık 

kongresi, dün sabah saat 11 de 
Halkevinde toplanmıştır. 

Kongreyi Doi(tor Bay Cev
det Ôzyar açmış ve kongre 
reisliğine Vali Bay Fazlı Güleç, 
katibliğe Doktor Sami Nazif 
seçilmişlerdir. Nizamnamenin 
84 üncü maddesine göre, 935· 
936 hesap devresine aid bir 
yıllık icraat raporu okunmuş 
ve merkezin yıllık büdçesi de 
kısım-kısım izah edilerek ay· 
nen kabul edilmiştir. 

Merkez heyetinden kur'a ile 
beş kişi çekilmiş ve yeni seçim 
yapılmıyarak eski heyet ibka 
edilmiştir. Yeni merkez heyeti 
şu zevattan teşekkül etmiştir: 
Doktor Bay Cevdet Ôzyar, 
Bay Baha Yörük, Doktor Bay 
Hüseyin Hulki Cura, Bayan 
Sabire Yunus, Doktor Bayan 
Saada Eıni!1, Bayan Rukiye, 
Doktor Bay Lütfü Serinken, 
Doktor Bay Kamran Örs, 
Doktor Bay Ekrem Üstlindağ, 
Doktor Bay Ali Halim Bayar, 
Bay Halim Alaiyeli, Bay Hayri 
Bakırcı, Öğretmen Bay Reşid 
Gürol, Bayan Sıdıka Ôz ve 
Bayan Nerime Süleyman. 

Kongrede söz alan bazı 
azalar, merkez heyetinin faa· 
liyetine teşekkürden başka 
söyliyecek söz bulamadıklarını 
beyan etmişlerdir. Bu arada, 

1 
Kumar yüzünden çıkan kavga biraz sonra 

bir mukatele seklini almıstır 
~ . 

Buca' da ki çifte cinayet tah-
kikatı neticelenmiş ve hadise 
tamamen tavazzuh etmiştir. 

Yapılan tahkikata göre; mak· 
tul koca kafa Mehmed'le Tik· 
veş'li Hakkı; Katillerden Mü
min, İlyas ve Rifat'la, kahve· 
hanede kavga ettikten sonra, 
bekçi Tikveş'li Mehmed'in evi
ne gitmişler ve orada gene 
kumar oynamağa başlamışlar
dır. Bu sırada kendilerini takip 
etmiş olan üç katil; Nagand 
tabancalarını çekerek bekçi 
Mehmed'in evinin pencerele
rini kırmışlar ve ateşe başla· 
mışlardır. İlyas'ın attığı kur
şunlar Hakkı'ya isabet etmiş 
ve derhal öldürmüştür. Koca 
kafa Mehmed üç yerinden ağır 
surette yaralanmış olduğu hal-

Katiller: Mustafa, llgas, Mü
min ve Ri/at 

~kapamış, Kocakafa da arka 
kapıdan içeri girmiştir. Ev 
halkının feryatları üzerine uy
kudan uyanan Müminin kar· 
deşi Mustafa, Mehmed'i bu 

de bıçağını çekerek sokağa vaziyette görünce hemen bir 
fırlamış ve Mümin'in peşine balta kapmış ve üzerine hü-
takılarak, kendisini evine ka· cum etmiştir. Mehmed sokağa 
dar takip etmiştir. fırlamışsada, Mustafa arkasın· 

Kızılay varidatını arttırmak için 
tekliflerde bulunulmuş ve bu 
tekliflerin merke1 heyetince 
nazarı dikkate alınması muva
fık görülmüştür. Kongre, bü· 
yüklerimize tazimat telgrafları 
çekilmesini ittifakla ve alkış· 
Jar arasında kabul etmiştir. 

Ankara'da toplanacak olan 
Kızılay umumi kongre murah· 
haslarına da Aydın saylavı 
Dr. Bay Hulusi, fzmir saylav· 
larından Bay Rahmi, Bayan 
Benal Nevzad, Bay Hamdi 
Aksoy, Bay Kamil Dursun, 
Dr. Bay Bahtiyar reyi işari 
ile seçilmişlerdir. 

Ödemiş'te 

12,30 Türk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 hafif musikiı 
13,25 muhtelif parçalar. 

18,30 dans musikisi, 19 şe· 
hir tiyatrosundan nakil (Ko
medi operet), 20 Türk musiki 
heyeti, 20,30 O. Riza tarafından 
Arapça söylev, 25,45 Münir 

"Nuriddin ve arkadaşları; 21,15 
stüdyo orkestrası, 22,10 Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 so· 
lolar. 

Hırsızhk 
Yusuf kızı Havva, lsmetpa

şa bulvarında tütüncü Ahme· 
d'in paralarım çalarken yaka· 
lanmıştır. 

güreşler 

Tek·rdağlı ile Dinarlı be
a ere kaldı ar 

Bayramda Ôdemiş'te mü
him güreşler yapılmıştır. 

Türkiye şampiyonu Tekir
dağlı Hüseyin pehlivanla Di· 
narlı Mehmed pehlivan ara· 
sında halkın ısrarile yapılan 

güreşte bu iki meşhur ve ma· 
ruf pehlivanımız sayı hesa· 
bile berabere kalmışlardır. 

Güreşleri, Ödemiş halkı ile 
civar köylerden gelen binler
ce halk, büyük bir alaka ve 
heyecanla takip etmiştir. ilk 
güreş Gönenli Hamdi ile Di
narlı Mehmed arasında idi. 
Gönenli Hamdi, formünde ve 
kuvvetli bir pehlivan olduğu 
için Dinarlıyı epi hırpalamış 
ve Dinarlı, fevkalade güzel 
oyunlar gösterdikten sonra 
18 inci dakikada tuşla Ham
diyi yenmiştir. 

Bu güreşten yarım saat son· 
ra İzmir'li Hüseyin ile güreşen 
Dinarlı Mehmed, yedi dakika· 
da Hüseyin'i tuşla yendikten 
sonra Tekirdağlı Hüseyin ve 
Mehmed pehlıvan karşılaşmış· 
!ardır. Tiirkiye serbest ve yağlı 
giireş şampiyonu Tekirdağlı 
Hüseyin, Mehmed'i onuncu 
dakikada tuşla yenmiştir. 

Güreşler, böylece bittiği sı
rada halk: 

- Dinarlı i!c Tekirdağlı 
Hiiseyin de güreşsin! 

Diye bağırarak arkası ke· 

darbe indirmiş ve kulağını 
kesmiş, başını ikiye ayırmıştır. 

Katiller, cinayeti müteakip 
firar etmişlerse de, kısa bir 
zaman sonra yakalanmışlardır. 
Cinayet tahkikatını müddei· 
umumi muavinlerinden Bay 
Cevad Ôzpay yapmıştır. 

silmiyen alkışlarla bu iki meş· 
hur pehlivanın güreşmesını 

istemişlerdir. Yarın, şehrimizde 
Alsancak sadyomunda yapıla· 
cak büyük güreşler münase
betile bu karşılaşmayı yapa· 
mıyacaklarım söyliyen iki peh· 
livana karşı, halk mütemadi 
bir ısrar göstermiş, neticede 
iki pehlivan lgüreşi kabul et· 
mişler ve güreşmişlerdir. 

Güreş, çok çetin ve heye· 
canlı olmuş, neticede iki peh· 
livan berabere kalmıştır. Di
narlı Mehmed'in sağ kolu, 
güreşte biraz incinmiştir. 

Finlandiya'lıları 
yendik 

lstanbul, 26 (Hususi)- Fin· 
landiya' dan gelen son bir ha· 
bere göre, Finlandiya'lı genç· 
lerle sporcularımız arasında 
yapılan maçta, üçe karşı dört 
golle galib gelerek Finlandi· 
ya'lıları yendik. Yaşar, kolu 
ağrıdığından maça iştirak ede· 
memiştir. 

Boğazlardan geçen 
Rus vapurları 

Roma 26 (Radyo) - İstan· 
buldan alınan bir habere gö· 
re 16 dan 25 ~ubata kadar 
boğazlardan 12 Sovyet vapu· 
ru geçmiştir. Bunlar Barselona 
gitmektedirler. Bunlardan baş· 
ka on vapur da Karadenizden 
geçmiştir. 

Yankesicilik 
Eskimahkeme önünde, Ab· 

dullah oğlu Tevfik, yoldan 
geçen Fatma'nın cebinden 45 
kuruşunu çarptığından tutul· 
muştur. ve Kadifckale'sini gezmişlerdir. Mümin eve girince kapıyı dan yetişerek kafasına bir 

·Cft:ız:::::?:~ii;ıı;a~C:Z:~:lz::~~2:Jiilc:iiliE!JCSiiE:mıl.'Z3! .. U!i!m:z~~Dmil!Ei&ıiı:!!El~cCIİm!m• 

fi nesi 
Tarihe müstenid zabıta romana 

21 
yakıştıramıyorum! 

Lük ayağa kalktı ve daha 
serbest söyliyebilmek ıçın 
elini hareket ettirerek sözüne 
devam etti: 

- Evet müsyü, evet! Bizim 
yaptığımız ve yapmadığımız 
işlerin sizin gözünüzde ehem· 
miyeti olmamak lazım; çünkü 
siz bizzat, hatıra ve muhafaza· 
yı istediğiniz şekle sokmak 
kudretine malik olduğunuzu 

söylediniz. Bir cinayet irtika
bından ise bizim iki veya üç 

•hafta i in hafızamızı faaliyet· 

Nakleden : f:· Ş. Benlioğlu 
sani ve sizin de menafiinize 
daha uygun bir şekilde bitmiş 
olur .. 

Lük, bu sözleri heyecan ile 
söylüyor \le söz söylerken bir 
iki adım sağa, sola gidip ge
liyordu. Bu anda aklına bir 
pliın geldi ve hareketlerine 
tabii şekilde devam eder gibi 
görünerek Konta hissedilmi
yecek şekilde yaklaşmağa baş· 
)adı. 

Ve öyle bir vaziyet ihdas 
etti ki sol yumruğu ile Kon· 
tun çenesine müthiş bir yum-

Bir heykel gibi iri ve kuv· 
vetli olan Kont Torelvuş bu 
hiç beklemediği şiddetli yum
ruk darbesile yerinde sarsıldı, 
aklını başına toplamağa mu· 
vaffak olamadan Lük'ün bo· 
ğazına sarıldığını gördü. 

Lük, mahir bir Japon peh
livanı gibi Kontu birkaç sani· 
ye içinde harekete gayri muk-
tedir bir hale getirdi. 

-7-
K apıdan kapıya 

Ümidsizliğin bir neticesi olan 
bu taarruz; "Torelvuş kanun· 
ları sizi idama mahkum edi· 
yor,, tebliğinden doğmuştu!. 

Lük, kazandığı bu umulmaz 
muvaffakıyetten istifade çare
sini aramağa koyuldu, kendi 
kendisine: 

- Bu şatoda bir sürü ln· 

dir, dedi. Şekil ve kuvvetini 
bilmediğim kuvvetlere de ma· 
liktirler; eğer bunlardan bir 
veya birkaçı gelirse, beni ve 
Kontu bu halde görürlerse 
mahvoluıum. Bunun için Kont 
benim elimde bir rehin olma
lıdır. Kontu güzelce bağlamalı 
ve ağzına da mükemmel bir 
tıkaç vurmalıyım. 

Uik bu mantıki kararı beş 
saniyede verdi ve hemen tat-
bik etti. Baygın yatan Kon· 
tun rop döşambrının cebinde 
büyük bir mendil buldu, bunu 
bükerek Kontun ellerini bağ· 
ladı; sonra diğer bir mendili 
de ağzına tıkadı. Bunları 

yaptıktan sonra: 
- Şimdi bu rehini sakla· 

ınak lazım. Fakat nereye sak
lamalı?. Diye düşündü. 

odada, dolaba 

benzer hiç birşey yoktu; Lük: 
- Belki, dedi. Yatak odası 

bitişik odadır. 
En yakın bir kapıyı açtı, 

burası bir istirahat salonu idi; 
fakat ikinci kapıyı açınca, 

konförü yerinde bir yatak 
odasile karşılaştı. 

Lük, baygın Kontu sırtladı. 
Fakat herif çok ağırdı, güç· 
lükle yatak odasına kadar 
götürdü, yatağına yatırdı. 

- Yatak muntazam. Oda 
hizmetçisinin buraya yarın sa· 
baha kadar gelmesine imkan 
yoktur! Dedi. 

Lük'ün saatını almışlardı. 

Buna rağmen Lük dıvardaki 
biiyük saatten vakti anlıya
bi\di. 

- Nihai zaferi öğleden eve) 
kazanmış olmak mecburiyetin
deyim! Diye söylendi. Her 

şeyden evel Gizeli bulmalı ve 

onun yardımım temin etmeli· 
yim. Öğle yemeği, bu şatods 
vaziyeti değiştirecek bir ha· 
disc olacaktır. 

Lük bunları söyliyerek ka· 
pıdan kapıya gidiyor, bazı)a· 
rım kilitliyordu. Bu sur~tle 
Kont Torelveşi yatak dairesıoe 
kilitlemiş oldu. ___./ 
~~~~~--~~~--

M e kt epl er açılıyo~ 
Bayram münasebetile b•' 

hafta tatil edilen mekteple'' 
Pazartesi S?Ünü sabahleyifl 
açılacak ve tedrisata başlao8' 
caktır. 

Bay Bonomi 
Rados 'a vardı.. ,. 

Brendizi, 26 (Radyo) _ (ta. 
yan turizm şefi M. Bono~• 
tayyare ile Rados'a gitmiştıf· 
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rı muna- ....-~h~ ıf} • Habsburg'lar mes'elesi lngiliz 
~ Bu mes'ele, dünya barışı donanma ebatı yeni bir afh8da 

.... işledi ile alakadar görülüyor 
~~~~~~---~~~~~~ •• Alman piyasaları, Türk mahsulleri icin 

§,cak bulunmakta devam ediyorlar' Bayramda en çok iş gören - Başı 1 inci sahi/ ede - yük devletlerinin kabinelerin
de Almanya'nın Viyana'da 4 
devlet arsında askeri bir ittifak 
teklifinde bulunup bulunma
dığ1 suali zihinleri işgal et
mekte idi. Bu dört devlet şun
lardır; 

Yeni 
gemilerle 
takviye ediliyor 

AnkıırA, 26 (Hususi) - Al
manya ile olan ticari müna
~ebatımızın daha iyi ve geniş 
bir safhaya girebilmesi ıçın, 
nisan iptidasında her iki dev
let adamları yeni temaslara 
başlıyacakJardır. Bu itibarla 
bir Alman heyetinin memle
ketimize gelerek ricalimizle 
konuşmalarda bulunacağ1 söy· 
leniyor. 

* •• 
Berlin Türk ticilret odasın· 

dan, mahsulJerimizin Alman 
piyasalarındaki durumları ve 
Almanya' daki iktısadi h!lTeket
ler hakkında alakadarlara bir 
rapor gelmiştir. Bu rapora 
göre, Almanya ile Romanya 
arasında, mükerrer vergiler 
hakkında cereyan eden müza
kereler müsbet netice vermiş 
ve bir mukavelename imzalan
nuştır. 

Almanya ile Çekoslovakya 
arasında imzalanan yeni ticaret 
muahedesine >:Öre de, Almanya 
bu yıl, yüzde 12 nisbetinde 
fazla mal alacak, buna karşı 
Çekoslovakya da Almanya' dan 
ithalatını arttıracaktır. 

Almanya'nın Çekoslovakya· 
dan alacağı mallar arasında -.t!_alkevi köşesi: 

Bu akşam 
Halkevinde "Mulyer'in me
rakı,, piyesi tekrar ediliyor 

Halkevi temsi) heyeti, evelki 
gece, Ahmed Refik Paşanın 

tercüme ettiği "Mulyer'in me
rakı,, adındaki piyesi muvaf
fakıyetle göstermiş ve umumun 
takdirlerini kazanmıştır. Halk
evi sRlonu baştan başa doldu· 
ğundan ve hatta gelenlerin 
birçoğu geri dönmek mecbu
riyetinde kaldıklarından, piye
sin bu akşam tekrar edilmesi 
ınuvafık görülmüştür. 

Piyes, saat 20,30 da başlı· 
Yacağından, seyircilerin ona 
göre davranmaları ve ailelerin, 
beraberlerinde çocuk götürme· 
tneleri lazımdır. 

* . * * 
Temsil komitesi, bugün saat 

15 de ve Güzel san'atlar ko· 
rnitesi de saat 17 de toplana
caktır. 

* * * K nya •say lavı B.Ali Rıza Türel 
tarafından Hatay temel yasası 
hakkında 6 Mart Cumartesi 
RÜnü Halkevinde gayet de
ğerli bir konferans verilecek· 
lir. Bu konferans herkes tara

bilhassa kereste, buğday ve yerler nereler ve n~lerdir, di· lerci diktatörlük hazırlanmakta 
buğday unu vardır. ye dün bir anket açtım. Al- idi. Bugün Nazi tahrikatçıların 

Mahsullerimizin satış vazi- dığım cevaplar şunlar oldu: faaliyeti her zamankinden zi· 
yetine gelince; bu hafta kuru 1-Posta ve Telgrafhaneler, yade artmıştır. Fakat bununla 
üzüm piyasası normal geçmiş- tebrik vesilesile haşrü neşir beraber bunlar partiyi kay-
tir. Ancak işler mevsim do- oldu. betmişlerdir. Zira Macaristan 
layısile mahdud nisbette ol- 2- Bıçaklar işledi. Koyun Nasyonal Sosyalistlerin Avus· 
muş, yalnız günlük ihtiyaçla· gırtlağından başlıyan bıçak, turya' da muzafferiyet kazan-
rın kapatılmasına münhasır çeşid çe~id et doğradı, biçti, malarmı hoş bir nazarla gör-
kalmıştır. Bununla beraber durdu. miyecektir. Acaba Macar'ların 
fiatlerde düşüklük yoktur. 3 _ Gırtlaklar faaliyete birdenbire kendilerine gelip 

Son hafta fiatleri yüz kilosu geçti, h~bre tıkındı ve yuttu. f:nerjilerini istirdad etmeleri 
sif Hamburg Türk lirası üze- 4 _ Meyhanelere ikbal Bay Şuşnig' e cesaret mi bah· 

rinden şöyledir: doğdu, Meyhanecinin eli, müş- şetti? 
7 Numara ekstrisma Kara- terinin dudağı, salata, piyaz Pöti Jurnal gazetesi diyorki: 

burun 18,25; 8 numara kiup tabağı, hiç durmadan işledi. İki ihtimalden, yani Avus-
Karaburun 19,25; 9 numara Arkasından da ahlar, ohlar, turya'nın Almanya'ya iltihakı 
auslese Karaburun 20·20,25; küfürler, bıçaklar, tabancalar veya Habsburg hanedanı sal-
10 numara nec plus ultra 24; işledi. Fare gibi ddiğe sinmiş tanatının iadesi ihtimallerinden 
11 numara ekselsior 27 liradır. duran kahramanlığın dişi de birinin tahakkuku karşısında · 

B · hem bazı vak'alar işledi. Hem kalacak olan Fransa ikinci ih· 
ay lvon Delbos'un timaıı·n tahakkukunu ı·ıtı'zan1 bazı insanın etini, budunu 

beyanatı dişledi. etmenin kendisi için daha mu-

- Başı 7 inci say/ ada - 5 - Kayın validelerin çe- vafık olacağını pek yakında 
miinasebctlc İspanya lıükJımeti, her nesi ~çıldı ve çekemediği ge· idrak edecektir. 
taraftan yeni ku\•vctl~r toplamak· Iin için komşunun kapısında, Ôvr gazetesinde Mme Ta-
tadır. İspanyol kızları gönüllü ola· mutbahın köşesinde homur- bouis diyor ki: 
rak: kıt' ata kaycledilmektcc.lirlcr. d h d l d G Viyana' da M. Şuşning'in Ro· 

Valaoe, 26 (Radyo) - İspan· ana omur ana iş e i. elin ma seyahatı için hararetli ha· 
yol kabinesi toplanmış ve Eilahla· ise hiç aldırmadı, keyfine 
rile tutulan tisi esirlerden ncc.laınet baktı. zarlıklar yapılmaktadır. Salta-
gösteren veya icbar edilmiş hulu· 6-Pudra kutular, kremler, natın iade olunacağı hakkın-
n:ınlann idom edilmemesine karar rujlar, ondüleler, hamamlar daki emniyet her zamankinden 
vermiştir. işledi. Hatta hamam taşlarına ziyadedir. Avusturya başveki· 

Salamank, 26 (Radyo) - Asi siyah makarna gibi kir döke- linin istediği şey B. Mussoli· 

C
kuvvetlerc menmb Lir top ~eker, rek hamamı kirletenler b·ıle ni'nin geçen Sonbaharda B. 

eheliittank boğazında Rundo is· 
minde bir Ilollanda vapurunu ıev· oldu, fakat hamam işledi. Guido Smit'e yapmış olduğu 
kif etmiştir. Bu vapurda l\Iadrid 7 _ Vapur, tramvay ve vaidleri teyid ettirmekten iba-
hcsabına 200 ton barb lcvuımı b 1 1 d f d ret olmayıp ayni zamanda oto üs er iş e i, ırtına ağlar 
vardır. gibi yürüyerek Kordona çıktı, Duçe'den saltanatın iadesi için 

Londra, 26 (Rallyo) - İspanya bu anın münasip zaman ol· 
işlerine ademi müdahale tali ko· Konak ve Alsancak iskeleleri 
mite dün toplanmıştır. Bu içtima önlerini paçavraya çevirdi, fa- duğu telakkisinde bulunduğu 
üç saat sürmüş ve bu ııabalı tekrar kat her vapur, hiç olmazsa mütaleasını istihsal etmektedir. 
toplanılmıştır. Pasaport'la Karşıyaka arasın- Mme Tabouis ilave ediyor: 

İspanya· Fransız ve hpany:ı· da işledi. Alsancak ve Pasa· Dün akşam Avrupa'nın bü-
Portekiz hudııdlan kontrolünü tel· -
kik etmiitir. Bu münasebetle bir port'ta bekleşen · müşttrilerin şem para hazretleri, ağır ağır 
tebliğ neşrcdilmi~ \e vaziyet hak· de çeneleri işledi amma du- sokaklara çıktı, birkaç mari-
kında izahat Yerilmiştir. Yarın bir yulmadı. fet işledi ve çekildi, gitti. 
içıima daha yapılacaktır. 8 - Göklerin çatısı delin- 11 - Sevgililerin biribirine 

Londra 26 (A.A) - Tali di. Meçhulde duran bir ha- hasretle, heyecanla:bakan kalp-
ademi müdahale komitesi dün vuz, zemine doğru dökülüp leri ve gözleri, karşıdan kar-
öğleden sonra 3 saat süren işledi mi, işledi. Arkasından şıya, yakından veya uzaktan 
bir toplantı yapmıştır. Fransız da bayram gezintilerinden binbir mana ve süzülüşle iş-
ve Portekiz hudutlarının kon- mahrum kalan biçare çocuk· ledi. Hem de riiyalar ve hül· 
trol planlarının telifi ve Sov- !arın, Allah'a yükselen şika- yalarla işledi. 
yet vapurlarının İspanya sa- yetleri işledi. Fakat şikayetna- - Komşu Bayanın veya 

Almanya, ftalya, Avusturya, 
Macarıstan. 

Peuple gazetesi, B. Şuşnig'in 
Roma' da ne suretle istikbal 
edileceği hakkında şimdiden 
bazı tahminlerde bulunmak
tadır. Avusturya başvekilinin 
B. Mussolini' den umduğu te· 
zahürleri görmesi ve hali ha· 
zırda Roma-Berlin mihveri
nin kırılmasına şahid olması 
ihtimali yoktur. 

Le Jurnal diyor ki: 
- Alman'ların B. Şuşnig' 

ten saltanatın muhtemel iadesi 
mes'elesinde kat'i vaidler al
mak istemiş oldukları söylen. 
mektedir. Fakat Avusturya 
Başvekilinin taahhütlere giriş
miş olmasına ihtimal verilme
mektedir. Zira gazeteler Arşi· 
dük Otto'ya ateş püskürmekte 
ve Arşidük'ün lehinde Pra
gue' da hasıl olmuş olan mü
said tebeddül aleyhinde acı 
acı mütalealar serdeylemek
tedirler. 

Paris, 26 (Radyo) - Bayan 
Tayoi Ôvr gazetesinde, mil· 
!etler cemiyeti lmehafilinde, 
Bay Şuşning'in Arşidük Otto
yu tahta davet edeceği ve 
küçük itilafın bu davete ciddi 
muhalefet gösteremiyeceğini 
istihbarntına atfen yazmak
tadır. 

Goriç, 26 (Radyo) - Ar
şidük Otto, beraberinde üç 
kişi olduğu halde hududa ka
dar gelmiş ve Avusturya'dan 
gelen birlcaÇ kişi ile görüştük
ten sonra dönmüştür. 

Fransız 
Parlamentosunda 

- Başı 1 inci sahi/ede • 
SUilUZ. 

Diye bağırmıştır. 
B. Filanden sözüne 

ederek: 
devam 

hillerinin hangi kısımlarını b k k 
kontrol edecegv 

1
• hakkındakı· meler pulsuz gıttiği için un- so a ta rastgeldiğinden iyi gi· c·d· . . f b' k . - ı ışımız, rangı ır ·at 

mu.'zakereler hı.çbı"r netı"ce ver- dan bir netice çıkmadı. yınmiş bir kadının arkasından, daha düşürecek ve harici si-
mem'ıştı·r. 9 - Nargileler, tavla zar· yanından, diğer kadınların . . . k 

yasetımıze tesır yapaca ·tır. 

Londra, 26 (A.A) - Bah! 
riye bakanlığı yeni silahlanın~ 
programı mucibince pnümüz
deki aylar içinde en az 2& 
milyon lngiliz liralık siparişte 
bulunacaktır. Bilhassa beheri 
yuvarlak hesap sekiz milyon 
lngiliz lirasına mal olacak 
olan üç yeni zırhlı kruvazörün 
inşası mevzuubahistir. 

Bundan başka yakında Di· 
de tipinde b~heri 5000 ton .. 
luk diğer üç kruvazör inşa 
edilecektir. Diğer siparişler 
arasında bir filotilla ana ge
misi ile sekiz torpido muhribi 
ve beş ila 8 bin tonluk yedi 
kruvazör ve bir miktar 
küçük gemilerle denizaltı ge· 
mileri mevcuttur. 

• I . :. . • ' ... ~ ' 
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Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

• Bayındır Nüfus Memurlu-
ğundan: 

Bayındır'ın Demircilik ma· 

hallesi 60 hanede yazılı Cınk 
oğullarından Mustafa kerimesi 

Ayşe Binnaz iken nüfus kütü
ğüne Ayşe olarak yazıldığın

dan Bayındır Asliye Hukuk 
Hakemliğinden 2-12·936 ve 

243·228 sayılı ilamla adı Bin

naz olarak tashih edilmiş ol· 
duğu itan olunur. 545 

Birinci Sınıf M=assıs 1 
Dr. Demir Ali 

Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 Komı.te bugu"n saat 10,30 )arı, mikroplu iskambil kağıt- gözleri ile beraber, F il b .. k" ransız mi eti, ugun ü 
da Yeni.den toplana""'ktır. Se· ları, domino taşları masalarda - Şunun şurası, şunun ve- h l k d h' l -·--~----•ı•••'I "'' a va arşısın a mütte ıt o -
f. V R'b F 1 har vurup harman savurup ya bunun rengi, biçimi! -------ır on ı entrop ransız, s- malıdır. Halbuki hükumet, Bay Flanden'in beyanatı, 

1 ı 1 P k karşıdan karşıya bayram saa- Diye diye dudakları da iş-panyo ve spanyo , orte iz bir ikilik tevlit etmeğ~ çalı- parlamentoda mühim bir tesir 
d det ve tebrikatile işlediler.. ledi .. Ah bilseniz, daha neler hudutlarını kontrol e ecek şıyor. Amele himaye edilirken uyandırmıştır. 

1 b l ·ı 1 l 10 - Muhterem ve muhle· ve neler işledi!. Çimdik o an eyne mı e memur ann rençber unutuluyor. Ben, amele Başbakan Bay Leon Blum, 
adedi hakkında Berlin'den sahillerinin hangi kısımlarına Hollanda'lı Amiral Van ihmal edilsin demek istemi· riyaset makamından söz alarak 
talimat beklediğini söylemiştir. nezaret edeceklerine dair Mos- Graeffin kontrol teşkilatının yordum. Fakat, bir taraf gö- kürsüye çıkmış ve takib ettiği 

Sovyet sefiri Bay Maiski de kova' dan talimat beklediğini Londra merkezine riyaset ede· zetilirken, diğer taraf ezdiril- dahili ve harici siyasayı uzun 
fından dinlenebilecektir. Sovyet gemilerinin ispanya beyan etmiştir. ceği haber verilmekt~dir. memelidir. uzadıya müdafaa etmiştir. 
~ ........................................... liJIİrmııı ............................................................................................ . 

tanım, affedersiniz .. ~ ---~-.... :;_ .. _ .... _ .. _·~-.x-4zeı:4s ttğanın muhafızları ile ta ile- zeytinliğe geçmiş, oradan da 

F 1 r t 1 n a A 11
• 1 ride başka bir ağacın altında bahçenin kenarına gelmişti. 

-83-
BUyOk Korsan Romam ····---r 

Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Zaten korsan demek, fırsat· 
tan istifade ile avını yakalıyan 
adam demekti. Onların ara
sında merdce dövüşmek ve 
~eydan okumak, ancak çok 

ahraman olanlara mahsus bir 
Şekydi. ilk maksat ve hedef 
e s • y erıya bir avı yakalamaktı. 
h oksa onunla vuruşmak, onu 
~f Palamak ve şerefli, terli bir 

er elde etmek değildi. 

1 Onlar daima tetikte yaşar· 
yrdı. Merhameti az tanırlardı. 
cna\~a~a, çapulda güzel kadın, 

.. uyuk nimetti, en dolgun 
, -rv ~c 

.. ve hazine idi. 

O gün, gezinti ve eğlence, 
hakikaten güzel olmuş ve 
Petro bir aralık tepelere tır
manarak enginleri araştırmıştı. 
Fakat hiç bir şey görememişti. 

Harem yolcuları; büyük bir 
Çınar ağacının dibinde serilen 
geniş kilimlerin üstündeki yu
muşak minderlere uzanmışlar
dı. Dallara ipten salıncaklar 
kurulmuştu. Ağa da sırtını 

Çınar ağacına dayamış, çubu
ğunu yakmıştı. 

iki aşçı kadınla iki uşak 
ayak hizmeti yepıyorlardı. Sahte 
Mustafa ve diğer bir uşak, 

oturmuşlardı. Petro ara - sıra O da sanki çiçek toplıyordu 
gözucu ile Çınara doğru bakı- ve giiya, Zeliha'nın geldiğin-
yor ve salıncakta kahkaha den hiç haberi yoktu. Bir ara· 
atarak sallanan Zeliha'yı gör· lık, ağaçlardan birinin dibine 
dükçe, içinin burkulduğunu oturdu ve yavaş·yavaş mırıl-
hissediyordu. danarak, bir papatyanın yap· 

Yemekten sonra, herkes bi- raklarını koparmıştı: 
rer parça uyumak için uzan- - Olacak mı, olmıyacak· 
mıştı. Zeliha, uyuyamamış, mı?. Olacak mı, olmıyacak mı? 
can sıkıntısı ile ağır-ağır, arka Bizim sahte Petro fal ba· 
taraftaki bahçelere doğru yü· kıyordu. 
rümüştü. Zeliha ansızın onu görmüş 

Kırlarda güzel çiçekler aç· ·e hafifçe korkmuştu. Fakat 
mıştı. Laleler kucak-kucak ol· bir de Petro'nun papatya yap-
muşlu. Hem yürüyor, hem raklarile fal baktığını görünce, 
toplıyor hem de ara·sıra du- bir kahkaha atmaktan kendini 
rarak etr a bakıyordu. alamamıştı. 

Sahte Mustafa, Zeliha'nın Petro, Zeliha'yı yeni görmüş 
gidişini görmüştü. Yavaşça ye- gibi yaparak doğruldu, papat-
rinden kalkmış, başka bir is- yayı sakladı ve: 
tikaınetten bahçeye muttasıl - Affedersiniz -dedi- sul· 

Zeliha, sahte Mustafa'nın 
yanına kadar geldi: 

- Nafile, geç kaldın Mus· 
tafa ?. Ben ne yaptığinı gör· 
düm .. Söyle bakalım, ne diye 
fala bakıyordun!. 

- Vallahi sultanım.. Hiç, 
başka bir şey için .. 

- Mesela, ne gibi? 

- Bizim kuvvetimiz, ga-
vurların dinine galib gelecek
mi, gelmiyecek mi, diye baktım. 

- Yaaaa, çok iyi.. Sonra 
ne oldu? 

- Galib geleceğiz sulta· 
nım: Bizim dinimiz, hiç şüp
hesiz dinlerin en gcrçeğidfr, 
en iyisidir değil mi? 

- Sormıya ne hacet Mus
tafa? islim olanın bunda şüp· 
hesi olur mu hiç? 

- Hayır, öyle der.,ıek iste
medim .. Fikrim şu idi: Dı i· 
miz hak din olduğuna göre 
elbette Allah ta bizimle bera
berdir, demek istedim .. 

- O başka.. Evet, öyledir. 
Son din, bizim dinimizdir. 

- Ağzınızdan da duyusum 
iyi oldu sultanım .. 

Zeliha güldii: 
- Neden Mustafa? 

- insanın gaflet zamanları 
vardır. Halbuki bunu her za
man tekrarladıkça insana hi
dayet erer, insan Allaha yak
laşır. 

Zeliha, topladığı laleleri, 
çiçekleri düzeltiverdi: 

- İlahi Mustafa, ne garib 
şey imişsin seni 

Mustafa, boynunu büktü: 
- Sonu var -



• Sayfa 6 ANAOOLU " 

1 
r .h y 1 Teşkilatı esa-s-iy_e_d_e-ki~H-a_l_k_n_e~o~k~u-yo-r-, k~~P~ 
'-arı ten apraklar d v • .kl.k I ld ? 

N-. a-p-o-ly_o_n-ve süvari atları • Dreg- egışı 1 !'35.1 o . u . - Başı ~ü~!!~!ed~-eh -~~a~~? musunuz, . 

ley kalesine hücum!.. Kamutayın bu celsesınde dıkkate Keremle Aslı'yı bilmem kaçıncı boya? •• k l • • defa bastı. Bilhassa hikaye, Bay Hasan, zeki, sempatik . 

Ne dersin Papas Ef.. bu kartal yuvasına şayan muza ere .er geçmıftır_. roman çok aranıyor.. bir zattı. Maksadımı anladı: 
b >J d•k b ·ı k • . ? - S - gelır. Ben arzedecegım mula- -Başka, edebi, ilmi eserler? - Saç boyası gırla gidi· 
ayragı l e l ece mıyız. Rasih Kaplan (Antalya) - hazalarla tahrik edeceğim ce· - Hayır, onlar o kadar yor. Zengini de, fukarası da .. 

Bir kahramanlık, hem de - Sen ne dersen de, düşe· Seni oraya reis yapalım. vaplar vasıtasile bu gibi sui· gitmiyor.. Çünkü genç ve güzel kalmak, 
tam asker ve erce bir kahra· düşecektir arkadaş.. Bu, bi. Lütfi Müfid Özdeş (Kırşehir) telehhümleri kiimilen bertaraf Bu cevap, bir bulut gibi herkesin gönlünün baş dileği· 
Jllanlık hikôyesi olarak, çok zim alnımızın kara yazısıdır. Bunu büdçede söylersin. edebilirsem çok bahtiyar ola· içime sindi. Evet, roman ve dir. Saç boyası satışı gün geç· 
eskiden bir yazı okudum. Vak- - Hayır, düşmiyecektir. Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - cağım. C. H. Partisinin um· hikayeye rağbet çok.. Neyse, tikçe artıyor. Yalnız şu oksi· 
~nın kahramanı, bizzat Napol· Ve süvari bunu söyler söy· Büdçede ayrıca söylerim. Sırası delerinin teşkiliitı esasiyeye hiçolmazsa birşeyler okunsun da jen, bizim boyalara biraz ke· 
yon Bonapart ve Atlardır. lemez, ileride otlıyan bir atın gelince gene söylerim. Ölün- geçebilmesi için gösterilen es- - Yenilerden kimleri oku· sad veriyor. 

Bu meşhur Fransız kuman· yanına yaklaşıyor, ceye kadar her vakit söylerim. babı mucibeyi ben varid gör· yorlar? Ne boyaları var meseliı? 
dan ve imparatoru, son harb· Ufuk artık kanlı gölgelerle Receb Peker (Kütahya) - miyorum. Çünkü esbabı mu- - Reşat Nuri'yi, Peyami - Nermin boyası, Garİ· 
lerind en birin de tali hin in ken· boğuşmakta dır. Sessiz, yor- Hafız 1 brahim hasta. ci bede deniliyor ki, le şki liitı Safa' yı, Mahmut Yesari' yi, bal d i boy ası.. Fakat en meş• 
disine küs cilvesi ile tekrar gun, vahşi bir akşam başla- Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - esasiyede devletin tarzı siya- Ercüment Ekrem'i .. Şey, "Gü- huru Artin Karagözyan'ın bo· 
mağlılb oluyor. mıştır. Meçhul süvarinin kılıcı Belki bu iki şekli telif eden set ve idaresine aid esas hü- zide Sabri. nin eserleri hiila yasıdır .. Kafir şey, sürdünmü 

Fransız süvarilerinden bir havada parılblı bir kavis çi· formül vardır. Ben bu formül· kümlcr dercedilmek ıazımgelir. aranıyor. "Ölmüş bir kadının saça, kolay kolay çıkmıyor .. 
müfreze ric'ate başlıyor. Ric'at, ziyor ve bunu, bir hayvanın den malumattar değilim. Ya Teşkilatı esasiye kanunu; evrakı metrükesi ,, , "Münev· - Taraklar nasıl? 
yavaş yavaş firar şeklini alı- acı haykmş ve iniltisi takib Şükrü Kaya arkadaşım, yahut hepiniz bilirsiniz ki, hükumet ver,, , "Zavallı Nedret,, .. Ter· - Eh, fena değil.. Onda da 
yor. Düşman, şiddetli ve inatcı ediyor. Kılıç, atın ayağını iki· Teşkilatı esasiye ercümeni ha- fonksiyonlarını tanzim eder ve cünıeye de iltifat başladı şÜ· asrilik maliim .• Eskiden dört 
bir takib ile mütemadiyen ge- ye parçalamıştır ve zavallı at, na ve herkese kanaat verecek devlet otoriteleri arasındaki kür.. Münevverlerimiz, mual· köşeliye yakın, iki taraflı, ge· 
liyor .. Artık yorgunluk devresi bulunduğu yere yıkılıyor. surette bir anlaşma formülü münasebetleri tesbit eder ve !imlerimiz var ki, Yunus Emre niş Fildişi taraklar vardı. işte 
başlamıştı, bu yetişmemiş gibi, - İşte, size tekrar söylü- söylerse mes'cle kalmaz. Tek- amme hukuku denilen ferdin ile Mevhit bile alıyorlar. şurada gördüğünüz taraklar .• 

açlık ta kendisini gösteriyor. yorum, bu atlar düşman eline rar ediyorum. Devlet teşkilatı hukukunu vt buna müteallik - Mev)Ut mı? Şimdi onların yerine, uzun, 
Yorgunluk ve açlık, bittabi düşmiyecek. içinde, teşkilatı esasiye kanunu prensiplerı tesbit ettikten sonra - Evet... Ben kendi satı- ensiz taraklar kullanıyorlar .. 
askeri en çok düşündüren Süvarilerden birisi, dikkatle karşısında bunların yeri olma· onları Teşkilatı esasiye kanu· şımdan anlıyorum ki, okuma Eski Fildişi tarağa rağbet 
şeydir. meçhul süvariye bakıyor ve ması lazımgelir. Evet mabetle- nunun teminat ve tekeffülü gittikçe yükseliyor. azaldı .. 

Asker yorgun ve aç. birdenbire; rimiz vardır, onlara hizmet altına kor. Hükumetin tarzı Biz konuşurken, burnuma - Anadolu'da Helhel deni-
Atlar da yorgun ve aç... - imparator! -Diye bağı· edenler vardır. Bunlara bakıl- siyaset ve idaresi Teşkilatı derin ve güzel bir koku geldi: len cam bilezikler kullanılırdı. 
Mecalsiz ve devamlı firar rıyor- Napolyon Bonapartl masın demiyorum. Fakat doğ- esasiye kanununda tesbit edi- - Bay Hüseyin Avni -de· Onların satışı ne alemde? 

!&atları içinde yavaş yavaş Filhakika, imparatorun ta rudan doğruya ayrı bir fasıl lince, ben hatırıma gelen bazı dim- buralarda eski Şark ko- - Onlar, rahmeti rahmana 
akşam olmağa başlıyor ve ak· kendisi olan meçhul süvari, olarak evkaf kanununda bun· suitclehhümü tevlid edebile- kulaıından satan kaldı mı? kavuştu. Şimdi, zengin olanlar 
şamla beraber, bulanık, göl- hiçbir cevab vermeden derhal lar için hükümler gösterile- cek olan mülahazaları arzet- - Hayır, onlardan bulun· altın ve asri bileziklere sarıl· 
geli bir yeis, müfrezenin üs· atına sıçrayor ve bir yıldırım bilir. mek istiyoıunı. mıyor artık burada.. Sordu· dılar. Bende cam bileziklerden 
tüne çöküyor... hızı ile bırakıp kaçıyor. Süva· Arkadaşlar; bunu yalnız ben Şimdi yapacağımız tadiliita ğunuzu anlıyorum: yüz tane kahıştı. (50) kuruşa 

At 1 ar artık yürümez, koş· rilor, kılıçlarını çekiyor ve söylemiyorum. Bugüne kadar Cumhuriyetin; devletçi, mili i· Yasemin, T elarek, Kırşah, topye kiin satı ve dim .. 
maz olmuştur. Süvariler, ini- kendi atlarının üstüne hücum dışarda da ayni davayı din- yetçi halkçı ve ilahiri .. Oldu· Gülyağı, Sandal, Misk, Anber, Bay Hüseyin'e teşekkür edip 
yorlar .. Yorgun ve aç hayvan· ediyorlar. Onları, birer defa ledim. Laikiz diyorsunuz amma ğunu tesbit edeceğiz. Zebet değil mi?.. Yok, yok... ayrılırken ben saç boyasını 
lar, otlamağa başlarken süva- gözlerinden öptükten sonra, hala müftüleriniz var diyorlar. Devletçilik, mesela d evletin Ben satıyorum amma, bun· düşünüyordum: 
riler arasında da şu muhavere kılıçlarını bütün şiddetlerile Arzettiğim gibi düşüncelerimin şekli meyanına giriyor. Şimdi !ardan değil.. Bilirsiniz ki bu Gii;~el olmak ve genç gö· 
geçiyor: atlarının bacaklarına indiri- bu mes'ele hakkındaki hüla· ekonomide liberal taraftarı yağlar, insanlarca kullanılmak- rünmek için neler icad edil· 

memıştır . a iatın eyaz bir 
- Düşman yaklaşıyor .. Esir yorlar.. Müthiş sayhalar ve sası bundan ibarettir. isterim ki ferdiyetçi bir vatandaş ortaya tan ziyade sandık ve odalara · · ? T b b 

düşeceğiz. iniltiler sessiz ovanın ı"çı"nde beni tenvir etsinler, ben de çıkar da propagandaya baş- serpilir.. ·b d 
ot gı i yüzümüz en ve başı· 

- Bizim için bir zararı yok. yayılıyor .. Bacakları kopan za· rahat edeyim, siz de rahat !arsa. Kapının eşiğinde bazı kitap d f k 

Ç k 

mız an ış ırttığı zavallı saçın 

ün ü er-geç bizi salıverecek- vatlı atlar, birer birer yere edesiniz. (Güzel, güzel sesleri.) Rasih Kaplan (Antalya) - yığını vardı. Onları gösterdi: çektiği bu işkence nedir?. 

ler ve biz tekrar memleketi- yere yıkılıyor ve can acısı ile Halil Menteşe ( fzmir ) - Öbür dünyaya gitsin deriz. - lng ilizcc , Fransızca, İtal-
mize, yurdumuza döneceğiz. cabalam"ğ• başlıyorlar. Bilii- Arkadaşlarım; teşkiliitı esasi· Halil Menteşe (Devamla)- yanca .. Hem Tiirk'ler alıyor, ** 
Fakat atlarımız ... Sevgili atla· hare düşman geliyor, fakat yede bir takım ıadiliit bugün Şekli Devleti tebdil cürmüne hem ecnebiler.. Aleni teşekkür 
rımız, onlar ne olacak!. b h ı dd D t d G 1 atlar esir düşmiyor. Çünkü mevzuu a so uyor. Bir mil- tasa i etmiş diye acaba onu os umuza ve a ederek a atasaray Lisesinden me· 

Atlarını dehşetli bir aşkla hepsi de ölmüş, gitmiştir. !etin hayatında bu gibi esaslı polis yakalayıp da mahkemeye çıktık .. Cami altındaki tuha· zun Üniversitenin hukuk la· 
seven süvariler, ağır ağır otlı- * tedbirler alınırken halk içinde verecek midir? fiycciler, tenhalık içinde, dük· kültesi talebesinden oğlumuz 
yan atlarına bakıyorlar: * * b k ~ d d A 

1 

Bu hikiiye, bana, Kanuni ir takım sui tefehhümlere Sonra esbabı mucibede de· an an ükkiina, karşıdan Nazım Başkaya'nın altı ay 
k - t arımız.. Güzel, vefa- Süleyman zamanındaki başka meydan kalmamak için mes' ele niliyor ki: Milliyetçiliği: devle- karşıya konuşuyorlardı. evvel iini olarak sağ gözüne 

ar, sevgili atlarımız düşman bir kahramanlıgv 
1 

hatırlattı.. tamamile, sarahatla millet kür- tin şekli meyanına koyarken Gözümüzün önünde sarkan arız olan hastalığını o tarih· 

altında kalacak.. Bizim elimiz· ·· ·· d · h ı ı ı .. k ·1 den çıkacak, onların olacak Devir maliim: Osmanlı'lığın susun e ıza edilmek lazım· -~ey~_mi e c~yanl~:a ,rkarşı rengaren , irı i, ufaklı, tesbih- ten beri pederane ve müşfika· 
ha? Bu ne feci hakikattır.. en parlak bulunduğu devir hükiimetin eline bir siliih- ver:- lere, nazarlıklara, boncuklara ne tedavi eden çok muhte· 
Hangi süvari atının esir du"ş· idi. Türk ordusu, muazzam - Ben de bu kaleyi ele miş oluyoruz. Şimdi bir komü- ve camekanlar içinde sıralan- rem ve alicenap göz mütehas· 

geçirmezsem, tarihin şerrine · t k ·· · v "' b k I d f tüğünü ve artık elinden tama. bir dalga halinde orta Avru· nıs ' omunızm propagandası mış yıgın yıgın, ta a a, ağız· sıs arımız an pro esör Külah· 
, uğrayayım, baı.a Türk deme- k ·· · lık, iarak vesaireye baktıktan M b' B Ş k" Ah 

mile çıkıp gittiğini görmeğe paya akıyordu. Türk kılıcının sinleri. yapıyor ve omunızm propa· ya e usu ay a ır -
tahammül edebilir? şan ve şerefle, ordular kova· gandası yaptığından dolayı, sonra dükkan sahiplerinden met ve muavinleri çok aziz 

Dagv a top çıkarmak zordu b"" d l · B H 'I k d k B B ladığı bu yıllar içinde birçok ' ta ıı ev etın şeklini tebdil ay asan a onuşmağa baş· o tor ay urhan ve ahi· 

- Ne yapmalı, onları nasıl 
kurtarmalı? .. Onları düşmana 
nasıl teslim etmemeli?. 

- Böyle bir çare yoktur 
arkadaşlar.. Karımız, kız kar· 
deşlerimiz, namusumuz kadar 
sevdiğimiz atlarımız, muhak
kak onların eline düşecektir. 
Biz ne bedbaht süvarilermişiz?. 

Bu son cümleden sonra ke
sik kesl'k hıçkırıklar başlıyor. 
Süvariler, atlarına baka baka 
ağlaşıyorlar. Bu sırada bir 
ses duyuluyor: 

- Ha} ır arkadaşlar, hayır! 
Bu atlar düşman eline düşmi
yecektir. 

Sü~ariler başlarını çevırı

yor ve kendilerine hitab eden 
meçhul süvariye lakayt bir 
nazar atfediyorlar. Birisi da-
yanamıyor; 

- Haydi be arkadaşım, 
sen neler söylüyorsun!... İşte 
d5şman gözüktü. Ne biz de, 
ne de atlarda kaçacak ve ko· 
şacak takat kaldı. Atlarımızla 
ayrılık dakikamız yaklaşıyor. 

Meçhul süvari cevap veri· 
yor: 

- Hayır, bu atlar düşman 
eljne düşmiyecektir ve düş
memelidir. 

dikkate şayan vak'alar da ol· fakat kaleyi de döğmek ıa. .~iıc'?! diy~-y~kalayıp mahke::- ladık: ren Şişli Şifa yurdunda en 

M 

zımdı. Askerler, her fedakar· v ·ıd.kt - h k._ - Tesbih nasıl g"ıdı'yor, ··h· l" t B muştu. acaristan üzerine açı- nıeyc erı ı en sonra a im mu ım ame ıya ı gene ay 

1 
lığa hazırdılar. Yavaş yavaş h d b k · · epice satılıyor mu? Ş k. Ah d k an sefer, karmakarışık bir uzurun a u omünıst derse-u a ır met ve göz o tor· 
dağa tırmanış ve topları çekiş k. b · · · b d - Satılıyor, satılıyor. Fa- ) d B M 

mahiyet arzediyordu. işin için- ·ı; enı nıçın uraya getir iniz arımız an ay urat ve ame· başladı. · · b d kat doksandokuzlukların su··ru·· - l' d b ) 
de Lehlerin, T ransilvanya kra· ve nıçın ura a maznun san· ıyat esnasın a u un arak oğ· 
!içesinin' Macar kralı Ferdi· Ali paşa' esirler içinde pa· ~lyesir.de oturuyorum İn kıliıp· mü pek azaldı. Namazda bile 1 um uzun kuvvei man eviyesini 

P
as Marten'i çagv ırttı·. c· 1 k o l k asrilik yapılıyor v t ·· ı·· k · h nand'ın, papasların, kardinal· çı ı ev et şe !ine dahildir. . . e o uzuç u ta ·vıye ve imaye eden Bolu 

- Ne dersin papaz efendi, B . tesbıh tercıh ediliyor. M b' d k B E . 
I_erin, Avusturya'nın, lspanyol, eP en genış ve en esaslı bir e usu o tor ay mın 
1 

bu kartal yuvasına Türk bay- · k l"b t f V - Eski kehrubar tesbihler? C l' b" · f d ·ı 
talyan fedailerinin, prenslerin, ın 1 a ara tarıyım. esaiti ema e ızı ve e ra ı aı e· 

k 

rağını dikebilecek miyiz, dike· · t"h ı· · k" .1 k - Aaaaah, nerede onların · d" d"kl · d antların vesairenin ayrı-ayrı ıs ı sa ıyeyı ·amı en omünize mızı sevın ır ı erm en ve 
miyecek rnı·yı.z? d k d l satışı! Bende var bı'rkaç tane.. k d ı rolleri vardı. e ere e·ı etin eline veriyo- e er erimizi sürure ulaştır· 
- -=-- D_oğru~öylemeklig"' ime B" l h b içeride, kutuda uyuklayor. Bi· d ki d d l k d"l rl Osmanlı ordusu, geniş bir --- ~- rum. ınaena ey eni niçin . ı arın an o ayı en ı e ne 
müs. aade eder~eniz~~~ap:~:- muhakeme d' ? O ~ım tesbihlcri, Amerika'lılar, derin ve ebed"ı mı'nnettarlıkla· 

cephe üzerinde orta Avrupa· - e ıyorsunuz. · f ·ı· 'I reyım paşam.. 1 k .... ( K ngı ız er bile satın alıyorlar. t kk"" 1 · - · 
da ilerliyordu.. Sadrazam, zaman ne o aca tır r omü- Ş rımızı ve eşe ur erımızı su· 

- Tabii doğrusunu söyliye- · tl 'k · t · 1 ') u mavi göz boncuğu yok 
maruf Sokullu Mehmed paşa, nıs ı ıs emıyoruz ses erı . narız . ceksir. Benim milletimin ya· Ragıb ô d · ğl (Z mu, onların da en çok müş- Denı"zlı" Meb'usu ve refı"kası 
harekatı bizzat idare edı"yordu. z emıro u on-lanla ülfeti yoktur. ld k) O b terisi gene ecnebilerdir. y f B k N · k s Tımşvar kalesi, Ahmed pa- gu a - , eynelmilelci- ------ ·- ---- usu aş ·aya esımc Baş ·ay 

Şu halde paşam, gire- lik olur. d b . ' Q şanın kumandasındaki kuvvet- miyeceksiniz. Şu da~a bakı· H rı M e muazzam ı r ' uestion Bir tayin 
ler tarafından muhasara edi· ~ 3 1 enteşe (Devamla) - agrair" olsun, yani çiftçinin İzmir Musevi yetim mektebi 

nız. Sip-sivri başını bulutlara Bunlar hatıra gelebilen müla- 'Q
0 80 i başkasının hesabına ı 

lirken, Hadım Ali paşa da d i d mua !imlerinden B. HüsrıÜ 
B d 

'd ayamıştır. çin e de Zondi hazalardır. Benim zihnimi kur- çalışmış bulunsun. Bu vaziyet E B 
u in en küçük bir kuvvetle gibi bu diyarda eşi az bulu- 1 d ğ .b rcan, ayındır Çıplak köyii 

Dregley kalesine sarktı. ca a ı ı gı i birçok vatandaş· çok izam edilmiştir. Ben çift· muallimliğine tayin edilmiştir. 
nan bir kahraman vardır. ların da hatırından geçeb"ıle- · · · .. h D l d .k b" d .. Y . çıyım ve zıraı ayatın içinde· Bay Hüsnü Ercan yirmi beş 

reg ey, ı ır agın te· - aaaa, demek ki bir cek suitefehhümlerdı" r. inşallah · B·ı· E · d d d ·· ··ı ·· b' k h yım. 1 ıyorum. vvela iunu seneye yakın olan muallimlik 
pesın e ıvar an oru muş ır a ramanla karşı karşıyayım bunları silecek cevablarla kar- ·· l k · · k 

k t l d d 

soy eme ısterım i ben çift· hayatında muvaffak olmuş, 

ara yuvasını an ırıyor u.. öyle mi?. Şu halde daha mem- şılaşırım. Ne bende ne de · 1 1 l"k h 

K ı 1 

. . l d l'kl . ld çıye, a e ıt a er vatandaşı, tanınmış ve sevilmiş bir zat· 
u e erının mazga e ı erın- nun o um. Ben, mcrd olanla başkalarında bu su"ıtefehhu"m- h b d k d yuva sa i i yapmanın ve tır. Ayni zamanda parti işle· 
e, sonuna a ar çarpışmağa çarpışmağt severim. Sen de ler kalmaz. Bu hususlard"" kı' l · · d" . b' k d b "' ça ı şına ıçın vesait sahibi yap· r inde samimiyet ve fedakir-

an ıçmış ır uvvet yatıyor u. eni dinle: mülahazalarım aşag" ı, yuk "'r ı t · ı f 

Al

. k d k B d "' manın amamı e tara tarım ve !ıkla çalışmış, Hatuniye oc•· 

ı paşa, arşısın a or- en e bu kaleyi icap ederse budur. b k k l . . k d b unun iktisadi ve içtimai fai- ğında beş sene riyasettc bu· 
unç aya arın ıçınc sı ışan i inden 11çuracak fakat mu- İstimlak meselı'sı'ne gelı'nce·, d 1 · · d t .. .. f ki ·1 h k e erıııı e tamamile müdri- !unmuş ve Tilkilik nahiye h'-" 

ve ser yuzu u u ara gerı en a kak zapte<leceğim. ben zannetnıiyonım ki Dahi- k"ım. Tabı··, b"ıl"ırs"ını· z. f 
k 1 b kt 

yetinde de çalışmıoıtır. Muva • 

a eye a ı: - Sonu garın liye Vekilinin d0d"ığı gı" bı' bı·z- D d ~ ~ - evam e ecek - fakıyet dileriz. 

-



------------------•ANAD Lu ___________________ Sayfa 7 
Komutanlıfı ilanları 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 310 kuruş olan 40000 

ila 60000 metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 ihalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 te M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin bedeli 186000 lira olup ilk teminat parası 
10550 liradır. 

4 Şartnamesi 930 kuruşa M. M. V. satm alma komis
yonundan alınır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 say1lı kanunun 2 ve 

• 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün 
ve saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

16 20 27 2 452 

İzmir Müstahkem mevki satın alma kom1syonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 600 kuruş olan 10200 

metre elbiselik haki kabardin kumaş kapalı zarflaek
siltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 2/mart/9j7 salı günü saat 15 de M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminatı 4310 liradır. 
4 - Şartnamesi 306 kuruşa M. M. V. satın alma komis 

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

12 17 20 27 432 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 455 
1 - Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 24,600 

metre haki elbiselik şayak kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 431 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin hergün öğleden sonra M. M. satın alma 
komisyonunda görebilirler. 

3 - Tahmin bedeli 86, 100 lira olup ilk teminat parası 
5555 liradır. 

4 - ihalesi 5/Mart/937 cuma günü saat 11 de M. M. sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir· 
likte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 

......__ az bir saat evel komisyona vermeleri. 16 20 27 2 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Beherine biçilen ederi 330 kuruş 10000 tane kilim 

kapalı zarfla alınacakhr. 
2 - Şartnamesini 165 kuruşa almak ve örneğini görmek 

istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. sat. al. 
ko. nuna gelmeleri. 

3 - Tahmin bedeli 33000 lira olup muvakkat teminat 
parası 2475 liradır. 

4 - ihalesi 15 131 937 pazartesi günü saat 15 te M. M. 
V. sat. al. ko. da yapılanaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
sikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma ko-

"--.. misyonuna vermeleri. 27 5 10 13 542 

lzrnir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 182 çift altlı üstlü ve de

mirden mamul karyolaya talip çıkmadığından açık 
eksiltme ile yeniden satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 2 Mart 937 salı günü saat 11 de Mst. Mv. 
sat. al. komisyonunda y3pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2912 lira olup ilk temi
nat parası 218 lira 40 kuruştur. 

<l - Nümune ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
S - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka· 

yıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
yazılı vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale 

'-.,, saatinden enaz bir saat evel komisyona vermeleri. 558 

~mir harici askeri satın alma ilanları 
~Utnava Tümen satın alma komisyonundan: 

- Söke' deki alayın üç aylık ihtiyacı olan 139500 kilo 
yulafm 8 /2/ 937 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan 
münakasasında verilen fiat bahalı göruldüğünden bir 

2 ay zarfında pazarlık suretile alınacaktır. 
- Pazarlığı 1 Mart 937 pazartesi günü saat 11 de ya-

3 pılacaktır. 
- Umum tahmin tutarı 8370 lira olup muvakkat teminatı 

4 628 liradır. 
S - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

'- ~isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri satın 
~alma komisyonuna gelmeleri. 528 

l · M. V. satın alma komisyonundan: 451 
- Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 300,000 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
l nıuştur. 

- ihalesi 4/Mart/937 perşembe günü saat 11 dE" M. M. 
3 _ V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 78000 lira olup ilk teminat parası 

5150 liradır. 
4 - Şartnamesi 390 kuruşa M. M. V. satın alma komis

yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel komisyona vermelt'rİ. 16 20 27 2 

Miltercim alına
caktır. 

Askeri fabrikalar 
umum miidiirlii
ğiinden: 

Almancadan Türkçey~, Türkçeden Almancaya tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 
937 sonuna kadar Umum müdürlüğe müracaatları. 

27 1 3 5 7 9 11 13 531 

Emlak ve Eytam bankası ida
re meclisinden: 

Esas nizamnamemizin 79 uncu maddesine göre hissedarlar 
umumi heyeti alelade olarak 29/Mart/1937 pazartesi günü sa
at on birde Ankara' da Bankamız merkezinde toplanacağından 
hissedarlarımızın mezkur tarihte toplantıda bulunmalarını dileriz. 

Gene nizamnamemiz hükümlerine göre kendi namlarına ve
yahut başkalarına vekaleten en az yirmi hissesi olan hissedar
larımızın bu toplantıya iştirakleri ve vekaleten bulunacak olan
ların kendilerinin de hissedar bulunmaları gerektir. 

Buna hakkı olanlann toplantı gününden en az beş gün önce 
hisse senetlerini merkez veya şubelerimize makbuz karşıhğın
da vererek giriş kartı almaları ve başkalanna vekalet vermek 
istiyen hissedarlarım1zın da birer örneklerini bankamızdan ala
cakları vekaletnameyi doldurarak gene beş gün önce giriş 
kartı ile birlikte merkezimize vermiş bulunmaları lazımd1r. 

Müzakere olunacak işler: 
1 - idare meclisi raporu 
2 - Mürakipler raporu 
3 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki ve idare 

·meclisinin ibrası 
4 - Murakiplerin intihabı 
5 - Murakiplerin ücretlerinin tayini 
6 - Müddeti biten " B 11 tertibi üyelerin yerine iki azanın 

intihabı. 561 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen üç senelik kira bedeli 400 lira olan Buca istas

yonu yanında 5 harita No. lı büfe ve önündeki bahçe pazar· 
lık usulile kiraya verilecektir. isteklilerin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalar 
ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair be
yannamelerle 8/3/937 pazartesi günü saat 15 te lzmir Alsan· 
cak 8 inci işletme komisyonuna başvurmaları lazımdır. Şart· 
nameler komisyondan parasız alınır. 27 2 551 

il Daimi Encümeninden: 
6506 lira 64 kuruş keşif Ledelli bulunan Kemalpaşa ilk 

okuluna yapılacak pavyon yapısı açık eksiltmesi görülen lü
zuma binaen 1/Mart/937 pazartesi saat 11 e bırakıldığından 
isteklilerin o gün saat 11 de İl daimi encümenine gelmeleri 
ilan olunur. 

inhisarlar Çamaltı Tuzlasın:
dan: 

Çamur ve toprak işlerinde çalışmak üzere yüz ameleye ih
tiyaç vardır. isteklilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte Tuzla 
müdürlüğüne müracaatları ilan olnnur. 27 2 4 552 
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A I • R edebilecek bir daktiloya ihti-1 ıza yaç vardır. 

Talip olanların iş bankası 
Yeni Kavaflar müdüriyetine müracaatları ilan 

çarşısı No. 34 olunur. D. 3 

• u 11111111111111111111111 il 111111111! u 1111111 il 111111 

Ds. N. 937·356 
Bozdoğan icra ve iflas M. 

luğundan: 
Bozdoğanda Yahya oğlu 

Ali Nazmiye ipotekli borçlu 
o!ub, işbu borcun temini is· 
tifası için bilmüzaycde satışa 
çıkarılan, Kakkalan köyünde 
Emin oğlu Ahmed'e aid incir 
bahçesinin hudud ve evsafı ve 
şeraiti aşağıda gösterilmiştir. 

1 - İşbu bahçe tapunun 
nisan-1930 tarih ve 33 No. 
sında kayıtlıdır. Tapu kaydına 
her ne kadar tarla gösteril· 
mekte ise de halen içinde 
yedi senelik incir fidanı vardır. 

Keşifte hudud ve evsafı 
kayda uygun olub içinde 300 
incir fidanı ve garbinde bir 
çatma kulübe ve 10000 M. 2. 
olup muhammen kıymeti ağaç 
ve toprağile 1000 liradır. 

2 - ikinci sıra ve ikinci 
derecede ipoteklidir. Bozdo-
ğan çarşısında ilan ve daire
de ihalesi ifa edilecektir. Bi-
rinci açık artırma 23-3·937 
salı günü saat 15-16 dadır. 
Bu sefer kıymetin % 75 şini 
ve birinci dereçedeki ipotek 
tutarının mecmuunu geçmediği 
takdirde ikinci defaya talik 
edilir birinci kerrede pey sü
renlerin hakkı mahfuzdur şa-
yet her iki şart husul bulma
dığı takdirde mahallin icaba-
tına göre gene salıya tesadüf 
eden ·6·4-937 saat 15-16 ya 
talik edilecektir bu sefer de 
derece lşartı yani birinci de· 
recedeki ipotek tutarının mec· 
muunu geçmexi lazımdır eğer 
bu bede elde edilmişse ihale 
en çok artırana yapılacaktır 
müzayede peşin para iledir 
ancak yedi gün mühlet veri
lebilir. 
3 - İşbu şartname 15-2-937 

tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açıktır 937-356 
No. sındadır ilanın yapıldığı 
tarihten itibaren 20 gün için
de bu bahçe üzerinde bir 
hak iddia edenler hamil ol· 
duk1arı vesaikle birlikte icra 
dairesine müracaat etmeleri 
ve tapu siciliyle hakları sabit 
olmıyanların bu müddetten 
sonraki talep ve iddialarının 
dinlenmiyeceği ve paylaşma-
dan hariç tutulacakları. 

4 - Bu bahçeye aid resim 
ve dellaliye müşteriye aid 
olup müterakim vergi borçları 
mal şahibine aittir müzayede· 
ye iştirak edenler işbu ilan 
ve şartnamesini okumuş ve 
öğrenmiş addedilirler. 

5 - Talip olanlann 37-356 
No.lı ile gösterilen gün ve 
saatte Bozdoğan icra memur· 
luğuna müracaat etmeleri ve 
gelecek müşterilerin gayri 
menkulün muhammen kıyme-

tinin 'lo 7 ,5 çuğu nispetinde 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ha
milen gelmeleri ve daha fazla 
izayat almak istiyenlerin icra 
memurluğuna müracaat etme
leri keyfiyeti ilan olunur. 555 

Bozdoğan icra ve iflas me
murluğundan: 

Dosya No. 937156 
Bozdoğanın Kamışlar kö· 

) ünden Ahmed çavuş oğlu 
Mehmedin Emine borçlu olup 
işbu borcun temini istifası 
için ayni köyden Ahmed ça· 
vuş oğlu Mustafanın aşağıda 

hudud ve evsafı yazılı bir 
ıncır bahçesinin bilmüzayede 
sablmasına karar verilmiştir . 

1- Bozdoğan tapu dairesi· 
nin şubat 1329 tarih ve 4-5 
numarasında kayıtlı olup Ks
mışlar köyünün Uzunkır mev· 
kiinde üç dö. ( 3000 M. 2. ) 
ında ve içinde 35 senelik bü
yük ve sağlam 58. tane incir 
ağacı ile kenarlarında 20. ta
ne asma üzümü ve şimali gar-
bi köşesinde altlı ve üstlü 
kerpiç ve taştan yapılmış iki 
odalı ve üstü kiremitli bir evi 
olduğu ve bütün teferruatile 
(400). dört yüz lira muham
men kıymetli olup etrafı. Kö· 
senin H. Ali, yol ve Mol. 
Mehmet ve borçlunun diğer 
bir bahçesile çevrilidir. 

2 - Birinci açık artırma 

Bozdoğan icra dairesi salo
nunda 23/3/937 Salı günü sa
at 14-:S tedir. Bu sefer kıy
metin % 7 5 şini bulmaz veya 
müşteri ç1kmazsa ikinciye talik 
edilecektir. 6/4/937 Salı günü 
saat 14·15 te ifa edilecek olan 
işbu ikinci artırmada en fazla 
pey sürene ihale edilecektir. 
Bedeli müzayede peşin olup 
kanunun verdiği selahiyete bi
naen azami bir hafta mehil 
verilebilir. İlan tarihinden 20 
gün zarfında işbu gayri men-
kul üzerinde bir iddia eden
ler evrakı müsbitelerile bera· 
ber icra dairesine müracaat 
etmeleri aksi takdirde hakları 
tapu sicilile sabit olmad1kça 
paylaşmadan hariç bırakıla-

cakları. 
Resim ve delliiliye masrafı 

müşteriye aittir. Yalnız vergi 
borcu mülk sahibine ödetti
tilir. 

3 - Talip olanların gayri 
menkulünün muhammen kıy-
metin ~o 7 5 şi nisbetinde pey 
akçesile veya milli bir banka-
nın teminat mektııbile veyahut 
dahili istikraz tahvillerile bir· 
likte daireye müracaat etme
leri lüzumu ve daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin gene 
icra dairesine müracaatları ilan 
olunur. 554 
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Fratelli Sperco il 
Vapur Acentası 

ROYAL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 
SiS 11GANYMEDES,, va-

0/040 
işçi - Esnaf Kurumları Birli
ğinden: 

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

Kurumların idare heyetleri senelik seçim günleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

puru 2Ö şubatta limanımıza 

Her kurum üyesinin seçime iştirak etmek üzere kendilerine 
tahsis edilen gün ve saatte Birlik salonuna gelmeleri ilan olu-

gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KÔS
TENCE için yükliyecektir. 

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

SiS "CERES,, vapuru 4 
marta doğru bekleniyor. Yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAZ, V ARNA ve KÖSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORİENT LIE
NYE KUMPANYASININ 
SiS "NORRUNA,, vapuru 

27 şubatata doğru beklenmek-
te olup ROTTERDAM, HAM 
BURG, BALTIK ve SKAN
DINA VY A limanları için yük
leyecektir. ---SERVİS MARITIM RU-

MEN KUMPANYASININ 
SiS "PELEŞ,, vapuru 20 

~ubata doğru beklenmekte 
olup PİRE, MALTA ve MAR
SİL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS 11ALBA JULIA,, vapuru 
26 şubatta gelerek PİRE, MAL 
TA ve MARSIL YA limanla
rına yolcu ve yük alacaktır. 

S/S "SUÇEA VA,, vapuru 
21 marta doğru bekleniyor. 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanları için yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

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

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 41421422112663 ....................... 

W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE. HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru 3 

martta beklenilmektedir. HAM 
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"ACHALA,, vapuru 3 

Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LİNES 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 ibtida
sında LIVERPOOL ve SV AN-
SEA' dan gelip yük çıkara

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"TURKIA,, vapuru 28 şu· 

batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 

Metallum 
''D" 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telefonn Evi 

-tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır . 

"ARYLENSEN,, vapuru ni
sanın onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

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

EXPORT SS. CORPORA
TlON NEVYORK 

cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASKOV ıçın r 

"BRETGNE,, vapuru mar- ___ , 
lzmir Yün Mensucatı yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 
" EXPRESS ,, vapuru 26 martta LONDRA, HULL ve 

şubatta beklenilmektedir. Nev- ANVERS'ten gelip yük çıka· 
york için yük kabul eder. racnktır. 

REEDEREI H. SCHULDT THE GENERAL STEAM 
"MARITZA,, vapur~ 25 şu- NAVIGATION LTD. 

batta beklenilmektedir. ROT- "ADJUTANT,, vapuru 25 
TERDAM, HAMBURG ve şubatta gelip LONDRA için 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafmdan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

BREMEN için yük kabul eder. yük alacaktır. Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

nur. 
S.No. Kurumların Federesi Toplantı 2 nci 

isimleri Günü ve saatı top-
Jantı 

·1 Ayakkabıcılar Kundura ustaları 
terlikçi, makineci, 1131937 20 
tacirler, kavaflar, 
ökçeci, kalıpçı ve 
işçileri. 

2 Bakkallar Bakkallar, pastır-
macılar, manavlar, 2/3/37 20 
kömürcüler, leble-
biciler ve seyyarlar. 

3 Binek araba- Binek araba sahip-
cılar. leri. 3/3/37 21 

4 Berberler Ustalar ve kalfalar 513137 20 
5 B. araba sürü- Binek araba sürü-

cüleri. cüleri. 513137 21 
6 Çarşı hammal- Çarşı ve mağaza 

Jarı ham malları. 613137 18 
7 Deniz işçileri Deniz işçileri 613137 19 
8 Eczacı kalfalan Eczacı kalfaları 11/3/37 19 
9 Ekmekçiler Fırın sahipleri 813137 16 

10 Fırın işçileri Fırın işçileri gev-
rekçiler. 913137 14 

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

12 Güzel san'atlar Çalgıcılar, hanen-
deler, çiçekçi, fo-
toğrafçı lar. 1113137 13 

13 Gümrük ham- Gümrük hammal-
malları. ları. 12/3137 13 

14 imtiyazlı şir- Elektirik, telefon, 
ketler. su. 913137 21 

15 incir işçileri incir işçileri 12/3/37 18 
16 Kahveciler Kahveciler, meyha-

neci, otel işçisi, ha-
marn sahip ve iş-
çil eri. 113137 20 

17 Kasaplar Kasap, celep, böb-
rekçi, sakatçı, bar-
sakçı, tavukçu ve 
işçileri. 13/3/37 20 

18 _ .ı. Kolonya ha- Kolonya baharat-
har atçılar. çılar. 1513131 20 

19 Lokatacılar Lokantacı, börekçi, 
20 

20 
kebapçı ve seyyarlar 16/3/37 

Motörlü vesait Otobüs, kamyon, 

21 M. bedesteni 

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 

k. kaçtı ve taksi 
sahipleri. a.113121 
Koltukçular, ma-
halleciler. 18/3/37 
Ticarethane me-
mur ve müstah-
demleri. 1113137 
H. pınar, şayak, 
Ş. sanayi,· Türkmen, 
Turyağ, palamut. 19/3/37 
Süt, yoğurtçular, 
peynirci, helvacı, tü· 
tün bayileri, seyyar 

14 

14 

20 

sürücüler ve sucular 18/3/37 18 
Şoförler biletçiler 19/3/37 21 
Ustalar, hazır elbi-
seciler, kadın şapka-
cı, kasketçi, kolacı 
ve ütücü, elbise bo-
yacısı, tuhafiyeci, 
kadın terzisi, yor-
gancı, gömlekçi kal-
falar, işçiler. 2113/37 18 
Tütün işçileri 22/3/37 18 
Kutucular ve üzüm 
işçileri. 18/3/37 14 
Seyyar yapıcı, taşçı, 
marangoz, demirci 
tenekeci. 18/3/37 19 
Yük araba sahip-
leri. 18/3/37 20 
Yük araba sürü-Tarih ve navlunlardaki de- S B · k d 

S. M. R. BUGAREST .ki.ki d , atış yerlerı••. irincı or onda 186 numarada g .. işı ı er en acenta mes u- ŞARK HALI T A Ş su"rücüleri. cu··1erı' "DUROSTOR,, vapuru 5 · · · · 
martta beklenilmektedir. KÖS- livet kabul etmez. Mimar Kemalettin caddesinde FAHRi KANDEMIROGLU 32 Balıkçılar Balık avcılan, sey· 

1813137 20 

TENCE, SULİNA, GALA TZ DEN NORSKE OSLO • yar balık satıcılar. 23/3/937 9 

için yük kabul eder. GALATZ "SARDINIA,, vapuru 16 - 21 26 27 

3 ncü 
top· 
Jantı 

aktarması olarak ta BELGRAT martta beklenilmektedir. Pi- SIHHAT BALJKY AGJ - Ucuz Satılık Fidan/ar 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, RE, ISKENDERIYE, HAYFA ) 
BRATISLAVA, VİYANA ve DIYEP ve umum NORVEÇ Noncçya halıkyağlanoın en lııılisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa liizülmüt:ı ı En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10 
LINZ için yük alacaktır. limanların yük kabul eder. Hamdi N~zhet Çançar çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruşt,ıJ 

Vapurların isimleri gelme S hh t E • satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıcı 
D. T. R. T. BUDAPESTE tarihleri ve navlun tarifeleri 1 a czanesı % 10 tenzilat yapılacaktır. İstiyenlerin lzmir'de Başd~· 

·szEGED,, vapuru şubat l tı· 
bakında bir taahhüde girişi- Bıı~ılurak Büyük Salepçio&:lu hanı karşısında rak'ta marn hanında Sebze ve Meyva~atış koopera 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVIZAD, BU- lemez. Telefon No. 2007 2008 - fine müracaatları. 

DAPESTE BRATISLAVA ip•• • ş h T · · b.,. · b. ii h.ld. Ok -' d k. b f k f b6t 
ViYANA 've LINZ limanlar: 1 u rıen a ap esırı .ta ıı, eşsız ır m S ı. ır. acıar zararsız ı~ ı ge e ere, a p, 
i in ük kabul eder. reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler . 

' 

,. 

g 


