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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone prtlan: Seneliği 700, aln aylığı 400 kuru~ 
Reemi Hünlıır için: l\lıınrif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
'"'8asıldığı yer: (ANADOLU) " Matbaası . 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Londrada 
iki tren birbirine çarpmıı, 
12 kişi ölmüş, 30 kişi ya • 
raf anmıştır. 
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Hatayda Zulüm Devanı Ediyor 
• x -------- > • 

Filistin tahkik heyetinin bir ispanya hükUmeti ltal-
Arap, bir Yahudi mıntakası yayı protesto etti 
ihdası teklifi kabul edilmiyor -lspa_!l_}'~a !talyan kıtaiarının mevcudiye~ 

kat'i surette sabit olmuştur ·-·-· Araplar:Filistine bir muhacir daha koymak için 
evvela iki Arabı imha etmek lazımdır diyorlar 

Paris 3 (Radyo) 
- Filistin tahkik 
heyetinin Filistini 
Yahudi ve Arap 
olmak üzere ikiye 
taksimi hakkın
daki planı Arap 
mahafilinde heye
can uyandırmıştır. , 

Araplar Filistin
de bir Yahudi 
ekseriyetinin veya 
bir Yahudi teka

süfünün tamamen Kudüs mü/tiisü katibi ile konuşurken 
aleyhinde oldukları için silaha mahrum kalan Araplar, sahil· 
sarıldıklarını açıkca bildirmek- !eri tutmuş olanların esiri ol-
tedirler. mağa mahkumdurlar. Biz böyle 

Projenin kabiliyeti tatbi- bir planın ciddiyetine inanma-
kiyesi olmadığı sanılmaktadır. dığımız gibi mevcut olsa bile 
Arap komitesi Akka<lan Tabe- İngiltere hükumeti tarafından 
riyeyc kadar bütün sahil Filis- kabul edilmesine imkan ver-
tinin muhaçirlere tahsisini ken-
dileri için bir zulüm teşkil Habeşistandaki 
edeceği kanaatindedir. Filistin mu"sfu"manlar 
talcsimi kabil olmıyan tarihi 

bir ülke olduğuna göre bu lçin bir meclis tesis 
karar haksız adedilmektedir. 

Arap komitesi namına nafiz edeceklermiş 
Araplardan birisi: Roma 3 (Radyo) - ltalya 

"Arapları sahilsiz bırakmak hükumeti, Habeşistandaki müs-
.ınümkün olamaz. Filistinin en lümanlar için bir korporatif 
rnamur ve imara en kabiliyetli meclisi tesis etmeğe karar 
Yerleri sahilleridir. Bunlardan vermiştir. 

----------~----·--~--~~--~ 

lJaQonyaidemir gümrük' 
resmini kaldırıyor -

~-~-----------Jlaıbakan Ayaşı,!bu~husustaki kararna-( 
meyi imparatora imza .. ettirdi 

vadın gümrükten af hakkın· 
daki kararnameyi imparatora 
imza ettirmiştir. ----·---

miyoruz. Maamafih, Fi listin 
mukadderatına herşeyden ev
vel biz hakimiz, bu lıakiıniye· 
timizi ila nihaye idame edece· 
ğiz. Filistine yeııideıı mu hacir 
gelmesine artık imkan yoktur. 
Bir muhaciri daha toprakları- , 
mıza sokmak içın t'vvela iki 
Arabı filen imha etmek lazım
dır.,, Demiştir . ---····---Monoplan 
Havanın muhale{ e- ' 
tinden gidemedi 
Tokyo 3 (Radyo)- Lon Iraya 

hareket eden Monoplan, ha
vanın muhalefe r ne binaen Gi
yoço adasına inmeğl! n ec')ur 
kalmıştır. 

Kö -.. -,-.. ---d Madridde tayyare bombardımanlarının yaptığı tahribat• 
pru u za eye Paris 2 (A.A) - ltalyanm edilmiştir. hile ltalyan ordusunun lspan· 

Otomobil çarptı 1 Bu nota burada büyük bir yada müdahalede bulunmakta idemi müdaha e anlaşmasını 
Ankara, 2 (Hususi) - Köp· teıir yapmı••ır . olduğunda kat'iyyen cüphe 

·1 d B F d b ihlal ettiğine dair Valans hü· r y 
riı Ü za e ay ua a ugün Londra, 2 (A.A) - ispanya kalmamıştır. İtalyanın bu ha· 
b. b·ı B kumetinin notası Fransız Ha· 1 ır otomo ı çarpmıştır. ay sefiri Bay Ozcarate dün öğle- reketi spanyada dahili hırbın 
Fuad, hafifçe yaralanmıştır. rıcıye Nezaretine de tevdi den sonra hariciye nezaretine devamına sebep olmakta ve 

~~ K M C 

it 1 k 1 b 
• • gitmiştir. erıdisinin ispanyada illetler emiyeti mukavele· a ya ra 1, ugun tay- ltalyan gönüllülerinin bulunma· namesinin 10 uncu maddesini 

sına protesto eden Valansiya Dewımı 4 üncü salıi/•d• 

Yareleri teftiş edecek hükumetinin notasını tevdi et- - •••• 
miş olduğunu tahmin edilmek- Romanya •• 

İta/yada tayyareciliğin temelleri, 14 
sene evvel bugün kurulmuı 

tedir. 
Londra, 3 (Radyo) - Roy· Ziraat partisi 

ter ajansına göre, ihtilalciler, toplanıyor 
v Bilbao cephesinde baskların Biikreş 3 (Radyo)- Roman· 

bütün mevzilerini işgal etmiş-
1 :ıer ve ilerlemeğe başlamış- -

lardir. _ .. ·-

ihtilalciler, Alavanda hava· 
lisini işgal ettikten sonra bask 
kuvvetlerini Piskay ovasına at
mışlardır. 

ya Ziraat partisi, yarın kongre 

halinde toplanacak ve umumi 

vaziyet etrafında tetkikatta bu· 
lunacaktır . 

•• 
Müracaatımız 
kabul edildi 

Norvec Kralicesi " ' ' ~==-Mfl'i,..,-.-

Valansiya, 2 ( A.A ) - is
panya hükumeti dün Fransa 
ve İngiltereye bir nota vermiş· 
tir. Bu notada Guadalajarada 
geçenlerde vukua gelmiş olan 
muharebelerde cumhuriyetçile
rin bu mıntakadaki hareketi 

idare etmekte olan ltalyan 
yüksek kumandanlığının bir 

Japon imparatoru 
Tokyo, 3 ( Radyo } - Ka

bine reisi general Ayaşi, dün 
inıparator tarafından kabul 
tdilmiş ve askeri fabrikaların 
ihtiyacı için hariçten gelecek 

·bi me-

Lo n dra ya vardı 
Londra, 3 (Radyo) - Nor

veç kraliçesi, İngiltere kralı
nın taç giyme merasiminde 
hazır bulunmak üzere dün 
buraya gelm iştir. 

Kraliçe Sandırgam sarayın· 
da misafir edilmiştir. ----··-----Feci bir infilak 

Paris, 3 (Radyo) - Mor
melonda yapılan askeri talim
ler esnasında bir top mermi· 
si patlamış, 28 nefer yaralan
mış ve beş kişi de parçalan· 
mıştır. 
----. •-+·----

T ataresko 
Kabinede tadilat 
yapmıyacak 

Bükreş 3 (Radyo)- Roman· 
ya başbakanı bay T ataresko 
kabinede tadilat yapmaktan 
ıimdilik vaz ıeçmiıtir. 

ltalya kralı tayyare kı'aatını teftiş ediyor 
Ronıa 3 (Radyo) - ltalya münasebetile bugün, tayyare 

kralı Viktor Emanoel, tayya· karargahını ziyaret edecek ve 
reciliğin, İtalyada 1 tesis edil- tayyare filolarını teftişten ge
diği tarihin 14 üncü yıldönümü çirecektir. ----------· ---------
Amerikada 420 bin kişi 

grev nan etti -Bütün Amerikada 30 gün 
yetecek kadar kömür var 
Nevyork, 3 (Radyo) - Ma-

den amelesinin grevi başla

mıştır._ 420 _ bin _f amele greve 

iştirak etmiştir. Ceaeral mo

tör tezgahlarındaki 12 bin 
amele de arev yapmıtbr. 

Bütün Amerikada otuz gün
lük ihtiyaca kafi gelecek mik-
tarda kömür vardır. Cumhur 
reisi bay Ruzvelt: 

- Otuz günlük kömür var· 
dır. Binaenaleyh grev çabuk 
bitecektir. Demiftir • 

takım emirnamelerini vesair 
vesaiki ele geçirdikleri zikre· 
dilmiştir. 

Bay Delvaponun imzasını 

taşıyan notaya şunlarda ilave 
olunuyor: 

"Evvelce 13 Martta Bay 
Avenola vermiş olduğumuz 

notadaEdermiyan ettiğimiz veç-

Yunanistan 
Harici borçlar için 
yüzde 40:tan~f az/af. 

vermiyor . 
~ Atinal 3-(R-Sdyo)- Yu~i°'nis-°" 
ı~~~~-h.arici, bÔ;çlar;-{hakkın-~ 
dakr müzakereler henüz bitme-_ 
miştir. Yunanistan, % 40 tan 
fazla vermek istememektedir. A 

Bay Numan Ri /at 
lstanbul, 3 (Hususi) - Bay 

Numan Rıfatın hastalığı m.ü· 
nasebetile Hatay yasasını tan· 
zim ile meşgul komitenin, iç· 
timaını 22 !Nisana talik et
mesi hakkı•daki müracaatımız 
muvafık görülmüş ve o suret· 
le hükumetim.zc cevap veril· 
mittir. 
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Zabıta Romanı: Elektrik tesisat Tarihi Vesikalar 
Kadın.;. H~n'i:r işlerinde A r asında---

s b t .. t k"I 1 k. 1. Çeşme,sebillerinnakkaşlığıbir Karter, kalabalığı güç bela şerrinden kurtulabilmek için 
yararak ölünün olduğu odaya defatla bana iltica etmiş ve 
girebildı. Doktor müteessif bir benim evimde kocasından 

er es 'mus a 1 ç~ ışına ıs 1 zamanlar büyük iş adolunurdu 
yenlere mahSUS tafımatname Padişah Üçüncü Ahmet za· ler sayıyoruz. Fakat zikrettiği· 

lehçe ile dedi ki: uzak olarak günlerce asude 
- Karterl Gaybubetin es- bir hayat içinde yaşayabilmiş-

Nafia Vekaleti tarafından 

serbest ve müstakil olarak elek 
trik tesisat işlerinde çalışmak 
istiyenlere birer ehliyetname 
verilecektir. Bu husustaki ta
limatnameyi aşağıya dercedi· 

Birinci sınıf: manında hayli mühim ve bil- miz devrin nakkaşı kimdir? 

nasmda gayet mühim bir işi tir. Ah ne çareki mel'un ko· 
keşfetmeğe muvaffak oldum. cası gene onu eline geçirmiş 

- Doktor rica ederim. Bi· ve itlaf etmiştir ha .. 
raz Minasto ile konuşup ya· Karter, asabiyetle: 
nına gelirim. - Çok gafilsinl. İnis gözü· 

- Hayır, hayır. Bir dakika müzden gizlemek için saklıyan 
olsun kulağını bana ver. siz mi idiniz? Hakiloaten mel'un 

- Ne var, ne oldu? hain karı vaktile oldukca gü-
- Sen, buradan gittikte.ı zel roller oynamıştı. İnisin 

sonra cesedi gayet dikkatle kocasını şahsen tanıyor mu-
bir daha muayene ettim. sunuz? 

- Netice?!.. - Hayır, hiç görmedim. 
- Cesedi Belfi hastahane· - Kendi familyan ile lnis 

sinin teşrih salonuna götürdük bir arada hiçbir zaman gördü-
etraflı bir rapor hazırlıyarak nüz mü? 
sana vereceğim. - Böyle bir hadiseyi ha-

- Neden beni beklemeden tırlıyamıyorum. 
cesedi naklettiniz? Karter, kendi kendine: 

- Zira cesed kokmağa - Mesele şimdi zahir oldu 
başlamıştı. ve katiyen hükmedebilir ki 

- Kokmağa başlamış. Bir Minasto ve lnis ayrı ayrı iki 
kaç saat evvel ölen bir cesed kadın değil, birdir. Vay şey-
kokar mı? tanların şeytanı mel'un kadın 

- Birkaç saat evvel mi?. vay!.. 
Aldanıyorsun? Evvelce öldüğü - Mister, Karter; zevceme 
müddeti nazarıdikkate alma· dair birşey mi söyliyorsun. 
mıştık. Halbuki dikkatli olarak - Minasto dinle. Hakika-
yaptığım muayene cesedin ten sen aldamlmışsın. inisin 
laakal bir hafta öldürüldüğü kocasını görmeden evli bulun
muhakkaktır. Bu kadın buraya duğuna nasıl inanıyorsun? Sa· 
ölü olarak ve muvakkat mum- niyen refikanın hemşiresini 
yalı olarak buraya getirilmiştir. kendisile bir arada görmeden 
Burada elektrik çarpması ile vücuduna ne suretle kail olu· 
i>lmüş değildir. yorsun? Hakikat inisin ne ko-

Karter, hayretten hayrete cası vardır. Ne de kendisine 
düçar oluyordu. Doktor: azap ve ezyet edeni.. Biz ken-

- Bu kadın öldürülmüştür. disini takip ve tarassut eder-
Zira hançer yarası vardır. En ken meğer size iltica edermiş. 
muvafık hareket benim ile be- - Aklım, fikrim perişan 
raber hastaneye gelmekliğin oldu. Keşke kanatlarım olsa 
lazımdır. Orada senin işini da uçup gelsem!.. 
kolaylaştıracak ip ucları vere- - Benim de arzu ettiğim 
ceğimi ümit ediyorum. Ka· budur. Siz, burada olsaydınız 
dının aslı, gördüğün gibi bu müşkülün halli daha kolay 
değildir. Bu hali sunidir. olurdu. Siz, gelinceye kadar 
Mina yağiyle yağlanmıştır. Bü- ben bu kadını - ister zevceniz 
tün bunları ameliyat masası olsun, ister olmasın • tevkif 
başında etraflıca ve kat'i su· etmem. Yalnız Nevyork'a av· 
rette öğreneceğiz. detinde evvela benimle görüş-

T elefon zili çalması üzerine menizi rica ederim . 
Karter heman koştu: Karter, doktoru görerek: 

- Alo, ben Nikola Karterl - Ne gibi şeyler keşfet-
- Ben, mühendis Mina·s- tiniz? 

toyum. Beni istemişsiniz. - Ben, müddeti hayatım-
- Evet, mühim bir iş var. da bu kadar acip ve hayreti 

Bu sebepten sizinle görüşmek engiz bir keyfiyete rast gel-
istiymum. medim. Bir hafta evvel ucu 

- Zevcanize benziyen ak· sivri bir bıçakla memesi al-
rabalarmız arasında bir kimse- tından aldığı yaradan ölmüş-
tanır mısınız? S 1 tür. aç arı ve yüz sun 'i bir 

- Evet, refikamın kız kar· boya ile boyanmış. Fransada 
deşi f nis Nafaro biri birlerine ve lngilterede boyamak ve 

çok benzerler. çeki düzen vermek san'atı 
- Çok güzeli Bu lnis Na- son derece ilerlemiş olduğun· 

faroya dair ne biliyorsan dan çirkin yüzlü kadın melek 
anlat. yüzlü olmuştur. Yüzünü kap· 

- Familyama söz vermiş· lıyan Mina yağı bir milimet· 
tim ki İn is' e dair hiçbir kim- re kalınlığındadır. Yüzünü 
seye birşey söylemiyeceğim · kaplıyan ecza kaldırıldıktan 
İnis'in kocası, şerir, cani ve sonra kadının hakiki çehresi 

a) bu sınıf ehliyetnamelil'!r hassa çok süslü çeşme ve 
1035 No. lı mühendislik ve sebiller yapılmıştır. Onun za· 
mimarlık hakkındaki kanuna manında yaptlan bu türlü 
ek 3077 No, lı kanun muci- eserlerin üçüncü Osman za· 
hince yüksek elektrik fmühen· manına kadar, sönük bir halde 

yoruz : disi veya elektrik mühendisi olsa bile, devam ettiğini gö· 
Madde 1 - Dahili elektrik unvanını taşıyan kimselerdir. rüyoruz. Üsküdarda İskele 

tesisat işlerinde serbest ve 
müstakil olarak çalışmak isti· 
yenlere Nafıa Vekaletince üç 
sınıf ehliyet vesikası verilir. 

Madde 2- Ehliyet vesikası 
alacaklara Türkiyede Türk va
tandaşlarına tahsis edilecek 
sanat ve hizmetler hakkındaki 
2007 ve 2249 No. lı kanunlar 
ahkamına ve bunlara istinaden 
neşir ve ilan edilen talimat· 
name ve tamimlere göre mu· 
amele yapılır. 

Madde 3 - Ehliyet vesi
kası almağa talip olacakların 
haiz olacakları başlıca şartlar: 

a) 18 yaşını ikmal etmiş 
olmak, 

b) Elektrikçilik sanatını ya
pamıyacak derecede sakat ol
mamak, 

c) Hüsnü ahlak sahibi ol
duğuna dair polisten verilmiş 
bir şahadetnamesi bulunmak. 

Vilayetden talip olar, yu
karıki şartları haziz bulunduk· 
larınr gösterir evrakı ve vesi· 
kaları istidalarına iliştirecek· 
!erdir. (Villayet nafıa müdür· 
lüklerince tasdikli birer ör
nekleri de kabul edilebilir). 

Madde 4 - Dahili elektrik 
enstalatörlerine mahsus olmak 
üzere Nafıa şirket ve müesse
seleri U. Müdürlüğünce bir 
( enstalatörlük ehliyet defterı) 
tutulur. Buraya ehliyetname 
sahipleri sınıfları itibarile bi· 
rer sıra numarası alarak kay
dolunurlar. Bu deftere ensta· 
latörleri, ellerinde bulunan 
vesaik ve talimatnamenin tat
bikine aid bütün vaziyetleri 
yazılır. Ehliyetnamelerin veril
mesinde veya geri alınmasın· 
da bu defterdeki kayıtlar esas 
ittihaz edilir. 

Madde 5 - Ehliyetname 
sahipleri yapacakları tesislere 
ait plan ve şemaları elektrik 
tevziatile alakalı müessese ve 
şirketlere tasdik ettirdikten 
sonra işe başlıyabileceklerdir. 

Madde 6 - Ellerindeki ve· 
sikalarla veya verdikleri imti· 
han neticesinde ehliyetname 
almağa hak kesbedenler örne
ği ilişik taahhütnameyi imza
layıp Vekalete gönderecekler· 

ldir. Bu gibilere pullu ve fo. 
toğraflı birer ehliyet vesikası 
verilir . 

Madde 7 - Üç sınıf üze· 
rinden verilecek ehliyetnameler 
berveçhiati tasnife tabi tutul-

Bunlara Vekaletçe ayrıca bir meydanında bulunan çeşme ile 
ehliyetname verilmez. Ayasofyanın arkasındaki diğer 

b) Yapabilecekleri işler: çeşme, Tophane çeşmesi ve 
Her türlü dahili elektrik bunlardan başka evvela kur· 

tesisat projelerini yapmak ve şunlarının sökülmesile başlanıp 
tatbikatını deruhde eylemek. sonra çatıyı teşkil eden keres· 

ikinci sınıf: teleri aşırılmakla ve nihayet 
a) Bu sınıf ehliyetname, bugünlerde de taşlan tahrip 
1 - Sanat mekteblerinin edilmekle devam eden tahri· 

elektrik şubelerinden mezun bata rağmen hala güzel bir 
olanlara; pırlanta gibi parlıyan Azap-

2 - Orta tahsil görüp de kapıdaki sebil, Direkler ara
ya ticaret odalarınca müseccel sındaki İbrahim Paşa sebili .. 
birinci sınıf ehliyetnameyi haiz ve saymakla tükenmez birçok 
kimselerin müesseselerinde ve abideler aşağı yukarı o devrin 
yahut Devlete aid veya Devlet mahsulüdür. 
sermayesile teşekkül eden mü- Denebilir ki on sekizinci as· 
esseselere bağlı atelye, fab- rın ilk yarısı Türk mimarlığın· 
rika, imalathanelerde veya da inşai olmaktan ziyade tez· 
imtiyazı vekaletçe verilmiş yini bir devir olmuştur. 
elektrik şirketlerinde bu sınıfın Türk mimarları arasında bazı 
yapabileceği elektrik tesisat isimler sayabiliyoruz ve bun
işlerinde laakal üç sene müd- lardan bazılarının eserlerini 
detle bilfiil çalışmış ve liyakat medeniyetimizin şahidi olarak 
göstermiş olduğuna dair mer· gösteriyoruz, fakat bu tezyi· 
but nümunesi mucibince vesika natçılara ait bilgimiz pek az· 
ibraz edenlere; dır. Bazı zatların mimar oldu-

3 - Üçüncü sınıf ehliyet- ğunu söyledikleri İlyas Ali biz· 
nameyi haiz olup da sanat deki nakkaşların en eskisidir. 
mekteplerinin gece kurslarına Onun zamanında çini üstadı 
devam ederek mezun olduğu· Mehmet Mecnun, ağaç oyma· 
na dair ~ahadetname getiren cısı Tebrizli Ahmet gibi isim· 
ve ayni zamanda ikinci fıkra· 
da yazılı olduğu veçhile mü
esseselerde çalışarak liyakat 
gösterdiğini mübeyin vesika 
ibraz edenlere; 

imtihanları yapıldıktan son
ra verilir. 

b) yapabilecekleri işler: 
15 kilovata kadar ve ençok 

mütemadi 600 volt ve müte
navib safhalar arası 400 volt
luk tevettürle işleyecek bil
cümle dahili elektrik tenvirat 
tesisatım yapmak, 15 kilovat 
takatında ve en çok mütema
di 600 volt ve mütenavib 
safhalar arası 400 votluk te
vettürle işler kuvvei muharri· 
ke tesisatını yapmah. 

Zil ve mümasili işaretleşme 
tesisatı, yangın ihbar tesisatı, 
radyo ahizderinin anten ve 
mümasili tesisatını yapmak. 

Ancak bu sınıf ehliyetna
meliler insan ve eşya taşıyan 
asansör tesisatını yapamazlar. 

Üçüncü sınıf : 

mütenavib cereyanlarda safha 
ile toprak arası 250 volt te· 
vettürle mütemadi cereyanlarda 
da 250 volt tevettürle işliyen 
bilcümle dahili elektrik tenvi· 
rat tesisatını yapmak. 

Bir buçuk kilovata kadar 

tek safhalı mütenavib veya 

mütemadi cereyanla ve yuka· 

rıki te:vettürler tahtında işliyen 
motör tesisatını yapmak. 

Zil ve mümasili işaretleşme 
tesisatını ve anten tesisatını 

yapmak. 
Madde 8 - Üçüncü sınıf 

ehliyetname imtihanlarında so· 
rulacak belli başlı sualler aşa· 
ğıda gösterilmiştir: 

1 - Dahili elektrik tesisat 
işlerinde kullanılan bilumum 
elektrik malzemesi ile alat ve 
edevata aid ma!Umat, 

2 - Nazari malumat: 
a) Jul, Kirşof, Ohm kanun

ları ve bunlara aid meseleler; 
b) Takat, makta hesapları, 

anahtar, priz, sigorta ve saire 
gibi elektrik malzemesile elek
trik cihazlarının hesaben veya 
ameli (ampirik) olarak tayin 
ve takdiri, 

kaçak herifin biridir. Bir mes· meydana çıkmıştır. 
keni olmadığı gibi iltica ettiği - Teşekkür ederim dok· muştur: 
yerler de gizlidir. Kimse bil- tor. Şi~?i diğer del~ileri .e~de IR)OktOr 

a) İlk mektep mezunu olup 
da ya ticaret odalarınca mü· 
seccd ve birinci sınıf ehliyet
nameyi haiz kimselerin mües· 
seselerinde veyahud devlete 
aid veya devlet sermayesile 
teşekkül eden müesseselere 1 bağlı atelye, fabrika, imalatha
nelerde veyahut da imtiyazı 
nafıaca verilmiş elektrik şir· 
ketlerinde bu sınıfın yapabi· 
leceği elektrik tesisat işlerinde 
laakal üç sene müddetle bilfiil 
çalışmış ve liyakat göstermiş 

olduğuna dair nümunesi mu
cibince vesika ibraz edenlere; 

c) Dahili elektrik tesisatı 

nizamnamelerine aid umumi 

mez. Bu sebeptendir ki zevce· etmek ıçın hemen ııtmelıyım. 
min akrabalarından hiç hah· * AJ• A ~ L 
sedilmesini istemem, Karter, Kar' ter"' t* akı·pte 1 gcuı 
sizden rica ederim. Zevcei Çocuk Hastalıkları 
meşruamın şeref ve namusun 87 numaralı caddedeki sa- mütehassısı 
muhafazası için bu sırrın kim- ray gibi büyük evde memle· lkinciBeylerSokağı No. 68 
seye ifşa edilmemesini namu· ketin zenginleri ve eşrafı ika· 
sunuza tevdi ediyorum . met ediyordu. Her dairenin 
. - Müsterih olunuz. Nev· kirası mahiye yüz dolardan 
yorka avdetinizde herşeyi si- aşağı değildi. Birgün öğle vakti 
ze bir tefsil hikaye ederim. büyük ticarethanelerin sattık· 

- Bu biçare kadın, namus- ları eşyaları müşterilerinin ika· 
suz kocasına kurban gitmiş- metgahlarına S?Öndermek için 
tir. Birçok defalar, kocasının tahsis olunan büvük araba· 

Telefon 3452 

lardan biri mezkur hanenin 
önünde durdu. içinden temiz 
kıyafetli bir genç indi. Gencin 
şapkası üzerinde müstahdem 
bulunduğu mağazanın ismini 
havi bir sırmalı şerit vardı. 

İmtihanları yapıldıktan son· 
ra üçüncü sınıf ehliyetname 
verilir. 

b) Yapabilecekleri işler: 
Bir buçuk kilovata kadar 

malumat ve şemalar, 
d) Keşifname tanzimi. 
3 - Umumi malumat: 
Boru işleri hakkında malu

mat, nakillerin döşenmesi, 

eklenmesi hakkında malumat, 
anahtar, priz, buvat, dirsek, 
te, sigorta tevzi tablosu ve 
benzeri alatın vaz ve tertibleri 
hakkında malumat. 

Yukarıda sayılı malzemenin 
filen montajının yaptırılması. 
Motörlerin rabıt ve tesisleri 
hakkında 

Metaı marifet gddi revacın 
bulduğu demler 

Mısraı bize bu 
fında da birçok 
yetiştiğini anlatır. 

lar kimlerdir ? 

zaman zar· 
nakkaşların 
Fakat bun· 

Üçüncü Ahmedin yaptırdığı 
binalar ve sebiller, ve çeşme· 
!erdeki taş üzerine hak işleri
nir. üstadını (Nakkaş Mustafa) 
olarak ortaya koyuyoruz. 

Nakkaş Mustafaya aid ola· 
kak şimdiye kadar neşredilmiş 
malumata rastlamadık. Bu zatı 
ancak Hazinei evrakta gördü
ğümüz vesikadan öğreniyoruz. 
Hayatının son demlerini fakir 
ve zaruret içinde geçiren bu 
ince ruhlu sanatkar hakkında 
olan bu vesikayı aynile neş· 
rediyoruz: 

"DevletlCı kerametlu meha· 
betlfi padişahi alempenah haz· 
retlerinin hak suphanehu ve 
teala vüudü hümayunların es· 
babı dı1t ve... muhafuz edlip 
hemvare adayi din üzerine 
galip kılıp ta ebet evrengi 
mülükanelerinde nasr ile daim 
eyleye amin. Arzıhali kulları 
budur ki merhum sultan Ah· 
met han aleyhi rahmet vel • 
gufran hazretlerinin zamanı 

devletlerinde binalar ve sebil· 
ler ve çeşmeler ihya ettikleri 
vakitte behemehal kasayid ta· 
rihlerin resmedüp asari celile· 
leri mahalleri nakşetmek hiz· 
metlerile memur olmuş idim. 
Oı vakittenberu bikes ve bi· 
behre ve ihtiyar ve ... Kudre· 
tim olmayıp bir yerden medar 
maaşım olmadığı ecilden biz· 
meti sabıkama merhameten 
ve ihtiyarlığıma mürüvveten 
aleme mebzul olan ihsanı fira· 
vanlarından mercudur ki güm· 
rükten bir miktar vazaif sadaka 
ve ihsan buyurulmak babında 

emrü ferman şevketlı1 meha· 

betli kerametlu padişahı alem· 

penah hazretlerinindir.,, 
"Nakkaş Mustafa,, 

Bu vesika yukarıda yazdık· 
larıma ve sarhoş İbrahim ile 
yazı üştadlarından Karahisari 
ve emsaline bir de Mustafa 
adlı üstad ilave ediyor. 

Dr. O. Ş. Uludal 

İzmir Sulh Hukuk hakimli· 
ğinden: 

Müddei İsparka karısı Va· 
reli vekili avukat Yusuf Ziya 
Çelikel tarafından müddeaaleyh 
ölü doktor Etem karısı Mar 
garit aleyhine ikame olunan 
izaleyi şüyu davasının cereyan 
etmekte olan muhakemesinde 
müddealeyha namına ikamet· 
gahı gösterilen Göztepedeki 
hanesine gönderilen davetiye· 
nin bulunamadığı ve ikamet· 
gahının meçhul kaldığı beys· 
nile bilatebJiğ iade edildiğin· 
den hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi 
mucibince ilanen tebligat ic· 
rasına karar veriimiş olduğun· 
dan muhakemenin muallak bu· 
lunduğu 29/4/937 Perşembe 
günü saat 10 da İzmir Sulh 
Hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil'gön· 
dermesi lüzumu tebligat ma· 
kamına kaim olmak üzere iliıl 
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Fratelli ~ sperco 
ROYAL NEDERLAND 

(Ulusal Birlik) 3 Nisan 917 
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;,~~tıır.'imanı.,. için yiik w. F. H. Van rekisı Limited lzmir Yün Mensucat. 

KUMPANYASI 
"BACCHUS" vapuru el· 

yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 

Yolcu ve yük kabul eder. Der Zee ru·. rk A şı·rketı·nı·n 
Daha fazla tafsilat için ikin- Vapur acentaSI • 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 1 & Co. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 
binası arkasında FRA TELLi 1 

yük alacaktır. 
SPERCO vapur acentalığma DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim do/ayısife yeni 
müracaat edilmesi rica olunur. G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES LTD. k d k f "HERCULES" vapuru 21 

Martta BURGAS, V ARNA ve 
KOSTENCE limanları için 

H b c, ı ar ığı umaş ar: Navlunlardaki ve harekd tn· am urg "LESBIAN., vapuru 19 mart· 
rihlerindeki değişikliklerinden .. ANGORA .. vapuru 29 ta LONDRA, HULL ve AN- Sagv lam 

yük alacaktır. acenta mesulı.yet kaLul etmez. Marta doğru bekleniyor. ROT- VERS' 1 k k 
ı.; TERD H BURG ten ge ip yü · çı ·ara-

T elefon: 4142/4221 /2663 AM, AM ve Zarı-f SVENSKA ORIENT LINIE 
.. AASNE" motörü 29 Mart· 

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
Of NA VY A limanlarına yükli· 

• BREMEN )imanlarına yük cak ve ayni zamanda LON-
alacaktır. ORA ve HULL için yük ala· 

yecektir. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

"SUÇEAVA., vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

E\hamra sineması arkasında 

No.: 55 yük alacaktır. 

"PELES" vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR-

Telefon: 3479 

... ._ ... ._. ________________ ..._.s 

Bundan böyle mutbak işlerinizi Ma .. 
zat ve mümasili yağlarla iş/iyen 

Heidenia 
YAKINIZ 

Tolumbasız, is vermez ses ve 
sedası yok, mavi alevle yanar, 
yüksek hararet randımanı verir ve 

Çok az }'ağ ~=ırleder 
Merkezi, satış deposu 

bulvarında Ziraat bankası 
sında OÜNLOP satış yeri 

Posta kutusu: No. 275 

Gazi 
karşı· 

tiu ocaklara mahsus Mazot ve mümasili "yağlar satılır ve 
evlere kadar gönderilir. 

iLAN 
Nakliyat acenlalığı (Ege) Türk Limited şirkefnin lzmir ikinci 

noterliğinden tanzim edilen 27 Şubat 937 tarih ve 1909 umu· 
tni ve 'l.;226 hususi sayılı mukavelename ile feshe karar veril
miş ve ikinci Kordonda 4172 numarada mukim Bay Maurice 
Dutilh tasfiye memuru tayin edilmiştir. 

Şirket alacaklılarının tarihi ilandan itibaren bir sene zarfında 
müracaatla alacaklarını isbat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Nakliyat acenteliği (Ege) Türk Limited şirketi 
müdürlerin imzaları 

okunamamıştır okunamamıştır 

'r.N. K 
lilÜVÜK 

~I Bir verirsen bin kazanabılirsin. Bir kaybedersen paran heba 
ltıamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 

>'Utdunun göklerine birkaç filo katm ış olursun. Bu yüzlerce 
~ginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORA TION 
"EXAMELIA,, vapuru 30 

Martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SE.YRI 
SEFERLER 

"EXCALIBUR" vapuru 9 
Nisanda B

11
0STON ve9 NEV

YORK için PIRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat miiddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PlRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 3 Ni-

caktır. Ve ucuzdu 
"GRODNO" vapuru 8 ni· 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
sanda LONORA, HULL ve s 
ANVERS'ten gelip yük çıka· atış yerleri 
racak ve ayni zamanda LON- Birinci Koraonda 186 numarada ŞAR 
ORA, HULL için yük ala· 
caktır. HAii T. A. Ş. 

"OPORTO,, vapuru lima· Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
nımızda olup LlVERPOOLve ıKANDEMJR Oğlu 
SWENSEA' dan yükünü tah· ' 
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 5 ni· 
sanda LIVERPOOL ve SVEN
SEA' dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

. ·: . - .. .- ... • t' -· . :' ~ - . ~ ~ _. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. sana doğru bekleniyor. KÔS· 

TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TUNA 
1imanları için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA- Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"DROMORE., vapuru 11 
Nisanda bekleniyor. LIVER
POOL ANVERS ve limanla· 
rından yükCçıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB· 
RAIL'e limanları için yük 
kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS" motörü 19 
Nisanda bekleniyor, ayni gün 
DIEBPE ve NORVEÇ liman
larına hareket edecektir. 

"SARDINY A" motörü 22 
Mayısta bekleniyor. PiRE, IS· 
KENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük ha
reket edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

j Numara : 34 
' - . • ;;f- . 

ı!!ooKTOR-
lsmail Ziya Tregull 

Memleket hastanesi Asa- 1 
1 biye ve Ruhiye mü-

' 

tehassısı 

Muayenehane ikinci bey
i ler sokak. 
1 Telefon No. 3990 

Pazardan maada hergün 
öğleden sonra hasta kabul 
eder. 

EE~ .................... .. 
M, 

VIGATION Co. LTD. 
"AD JUT ANT" vapuru ni

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

• 

catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayı·ak lzmir -

• Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 • • 

T C-

j!J~,;kAıJ 

Tesiri tabii e siz bir müshüdir. Okadar zararsızdır ki 



Hatayda hüviyeti meşkôk çeteler 
üç Türkü daha şehid ettiler 

• 

Hataydaki Arap tazyiki güı'l ğeçtikce tahammul edil
mez bir dereceyi bulmaktadır 

Istanbul 3 (Hususi ) - Antakya ve İskenderun mes' elesinin 
yeniden sulhü tehdit edecek bir şekle sokulması İçin çalışan

lar faaliyetlerini gene artırmışlardır. 

Çeteler halinde ve Fransız silahlarile faaliyet gösteren ça
pulcular köylerde üç masum Türkü de şehit etmişlerdir. 

Çetelerin bu faaliyetine Hatay Türkleri bilfiil mukabele ede
cek vaziyette olmakla beraber, siyasi terbiye ve rüştlerini 
gösteren bir Jahammul ile bu suretle hareket etmemektedirler. 

Yalnız milli infiallerini bu üç şehide yaptıkları fevkalade 

Hüviyet ve hedefleri meçhul olan bu iahrikatçılar, ne ha· 
haya olursa olsun Sancakta kanlı hadiseler çıkarmak istemek· 
tedirler. Reyhaniyedeki Türk mektebine cebren Arapça tedri
sat konması dikkate layık bir hadisedir. cenaze merasimi ile canlı bir şekilde göstermişlerdir. ........... 
Bay Norman Amerika Londrada vukua 

Davis Milletleri İspanya .. 
Avrupada ancak ik-harbine nihayet ter· gelen tren kazaS 
tısadi maksatla bu- mek istiyorlar 

l k d Vaşington, 2 (A.A) - Mek 
unma ta ır sikanın Amerika sefiri bay 

Vaşington, 2 (A.A) - Bay Napera, Meksika hükumetinin 
Hül Bay Norman Davisin Valans hükumetine manen ve 
Avrupaya beynelmilel iktısad madden müzaherette devam 
konferansına veyahud silahla- etmeğe hatiyen azmetmiş ol-
rın tah !idi konferansına mü- duğunu bildirmiştir. 
teallik bir plan teklif etmek Sefir tarafından bay Hule 
maksadile Avrupada bulunma- tevdi edilmiş olan nota ecne-
makta olduğunu beyan et- bi unsurların asilere yapmak-
miştir. ta oldukları yardımdan dolayı 

Bay Hül, Bay Davisin seya- Meksika hükumetinin duy-
hatının gayesi şeker konferansı makta olduğu infiah bildir· 
olduğunu beyan etmiş ve mektedir. 
Cenevreye seyahatı hakkında Havana, 2 (A.A) - Kiiba 
hiçbir karar ittihaz edilmemiş hükumeti ispanya lharbına bir 
olduğunu ilave etmiştir. nihayet vermek üzere bütün 

• • •' ... Amerika milletlerinin tavas· Katalonya sütüna dair olan Meksika no
tasını kabul etmiştir. 

Kabinesi teşekkületti Tavassut ihtimal Milletler 
Barselon 3 (Radyo) - Bay cemiyeti vasıtasile yapılacak-

Talavega matbuat mümessil- tır. 
lerine: 

- Evvelctde söylediğim 
veçhile hükumet dairesinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantı da bütün fırkalar ve 
sendikalar mümessilleri hazır 
balunmuştur. Öğle üzeri bazı 
müşküller çıkmıştır. Uzun mü· 
zakereler neticesinde vaziyet 
düzelmiştir ve bugün kabine 
listesini Bay Kompaniye vere
ceğimi ümid etmekteyim! De· 
miştir. 

Barselon 3 (Radyo} - Bay 
Talavega kabineyi teşkil etmiş 
ve listesini Kumpaniye ver
miştir. ----·. ~· ----İspanya hükumeti 
İtalyayı protesto 

etti 
Uu~ıarafı 1 inci sahifede 

ihlal eylemektedir.,, 
Notaya rabtedilen vesikalara 

gore: 

1- Efrad ve zabitanı, mal
zemesi, kumanda heyeti İtalyan 
olan İtalyan ordusu cüzütam· 
larının mevcudiyeti, 

2 - İtalyan cüzütamlarının, 
kendilerine hakiki bir işgal 
ordusu gibi tahsis edilmiş 
olan mıntakalarda icrayı haı e· 
ket ettikleri, 

3 - İtalyan hükumetinin 
ispanya toprağında kendi as· 
keri cüzütamları ıçın amme 
servisleri tesis ettiği, 

4 -İtalyan rejiminin mÜm· 
taz şahsiyetleri İspanyadaki 
İtalyan kuvvetlerini idare et· 
tiği bn· i ". şekilde görülmek· 
tedir. 

__ ___.. __ _ 
At yarışları 

Çok heyecanlı olacak 
Yarın Yarış ve Islah Encü

meninin ilk hafta At yarışla· 
rına Kızılçullu alanında başla
nacaktır. Koşular, saat 14 te 
başlıyacaktır. 

Birinci koşu: Üç yaşındaki 
yerli yarım kan lngiliz erkek 
ve dişi taylarına mahsustur. 
ikramiyesi 320 lira, mesafesi 
800 metredir. 

İkinci koşu: Üç yaşındaki 
Yerli halis kan lngiliz erkek 
ve dişi taylarına mahsustar. 

İkramiyesi 405 lira, mesafesi 
1000 metredir. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha 

yukarı yaştaki yerli yarım kan 
İngiliz At ve Kısraklarına mah· 
sus olup ikramiyesi 275 lira, 
mesafesi 1400 metredir. 

Dördüncü koşu: Dört ve 
daha yukarı yaştaki halis kan 

İngiliz At ve Kısraklara mah
sus, ikramiyesi 445 lira, me· 
safesi 1800 metredir. 

Beşinci koşu: Dört vt: daha 

yukarı yaştaki yerli yarım kan 
Arap ve halis kan Arap At 

'e Kısraklarına mahsustur. İk-
ramiyesi 170 lira, 
1800 metredir. 

••• 
lkrarpiye 

mesafesi 

Tekaüde çıkarılan Kemal
paşa kazası yukarı Kızılca kö
yü öğretmeni Bay Müslime 
30 yıldan fazla çalıştığı için 
900 lira ikramiye verilmesi 
muvafık görülmüş, havalesi 
ielmiştir. 

Kaza neticesinde 12 kişi ölmüş 
ve 30 kişi de yaralanmıştır 
Londra 3 (Radyo) - Dün hareket etmeseydiler ikinci bir 

birbirine çarpan iki tren, amele tren kazası daha: olacaktır. 
ile dolu idi. Vagonlardan altısı Son çıkan zabıta raporuna 
yoldan çıkmış, dördü parçalan- göre, bu kaza neticesinde 12 
mış ve biri yanmıştır. kişi ölmüş ve 30 kişi yaralan· 
Şimendifer memurları dikkatli mıştır. 

~~~~-------·~·~ ...... ----~~~~-
Elektrik tesisat 

işlerinde 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede) 
bilecekleri arızalar ile b·1 arı

zaların bulunması ve gideril
mesi hakkında sualler. 

Tesisatın muayenesi. göste· 
receği arızalar ve arızaların 
bertaraf edilmesi hususunda 
sualler-, 

Elektrik cereyanının tehlike· 
leri ve korunma çareleri hak· 
kında umumi malumat. 

4 - Anten, zil ve mümasili 
tesisata ait nazari ve ameli 
malumat. 

Madde 9 - İkinei sınıf eh

liyetname imtihanlarında soru· 
lacak belli başlı sualler : 

1 - Üçüncü sınıf ehliyetname 

imtihan suallerinden bu sınıfın 

yapacağı işlerin ehemmiyet de· 

recelerile mütenasip sorgular. 

2 • Nazari olarak : 
a) Tek ve üç safhalı elek-

trik tesisatı ve tevziatı hakkın· 
da maliimat. 

Üç safhalı cereyanlarda 

voltaj, amperaj, takat, muka

vemat, teceyp, tekerrür hak· 

kında malumat ve bunlara 

müteallik meseleler. 

b) Toprak ve sıfır 
ve noktaları hakkında 
mat ve hesaplar. 

hatları 
malii· 

b) Emniyet tertibatı hak· 
kında malumat. 

3 - Ameli olarak: 
Tek ve üç safhalı elektrik 

motörlerinin rabıtları, tertip
leri vaz ve tesis şekilleri ve 
tesis şekilleri hakkında malu
mat, motör tiplerinin intiha
bında nazarı dikkate alınacak 

Tarikat ayini maznunları 
Cumaovası nahiyesinin Bul

gurca çiftliğinde tarikat ayini 
yapmakla maznun Bay Halil 
ve arkadaşlarının muhakeme· 
lerine bugün şehrimiz Asliye 
ceza mahkemesinde devam 
edilecektir. 

hususat. 
Sıfır noktalarının ve toprak 

!anması hakkında pratik ma· 
!O.mat. 

Üç safhalı elektrik tenvirat 
ve tesisatına ait pratik malu-
mat. 

4 - Zil ve bilumum i,..a· 
retleşme tesisatı ile yangın 
ihbar ve radyo tesisatı hak· 
kında ameli ve nazari malu· 
mat.I 

Madde 10 - Vekaletçe 
bazı müesseselere mühendis 
kullanmak kayıd ve şartile ve 
ya bila kayıd verilmiş olan 
ehliyet vesikaları istirdad edi
lir. Bu gibi müessesatta ça
lışanlara bundan sonra ancak 
şahsa yazılı olmak üzere yu· 
karıki maddeler hükümleri 
dahilinde yeniden ehliyet ve· 
sikası verilir. 

Madde 11 - Evvelce ehli· 
yetname almış olanlar bu 
talimatnamenin meriyete vaz'ı 
tarihinden itibaren azami bir 
sene zarfında işbu talimatna· 
me hükümleri dahilinde imti
hanları yapılmak şartile yeni· 
den vesika alacaklardır. Bu 

müddetin hitamında eski vesi· 
kalar muteber değildir. 

Madde 12 - Taahhütna· 
mesi hilafına harekL t eden· 
lerin veya aldıkları işi sehepsiz 
olaraksürüncemde bırakmak 
suretile halkı izrar edenlerin 
veya yaptıkleri tesisatın dahili 
tesisat nizamname ve talimat
namelerine uygunsuz olması 
dolayısile enerji tevziatı umu
miyesile alakalı şirket veya 
müesseselerdeki komiserin ve 
komi5er bulunmıyan yerlerde 
nafıa mümessilinin malumatı 
altında üç defa ihtar almış 
olanların ellerinden ehliyetna· 
meleri geri alınır. 

Madde 13 .- fşbu talimat
name 1-4-1937 tarihinden iti-

3 Nisan ~37 

-Ali paşa ve kira Frosini 
~ _,,..,,,...__ ........... ~ ... ,....._ 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
- 93-

Ali paşa, oğlunun katli esba-
bını ihzara çalışırken kendisi
nin de gizli kalmasını istiyordu 

- Tedbirlerinize karşı mü
talea dermeyan etmek haddim 
değildir, paşam, Fakat. 

Söyle, ne düşünüyor-

sun? 
Muhtar aleyhine bir su· 

ikasd muvaffak dahi olsa, 
netice bizim için gene tehli· 
keli, hatta daha tehlikelidir. 

- Neden? 
- Muhtarın ordusu bütün 

hiddet ve şiddetile Yanya 
üzerine yürüyecektir! 

- Sen merak etme. Ben 
icap eden her tedbirı ittihaz 
etmiş bulunuyorum. 

- Kusurumu af buyurunuz. 
Bu tedbirlerin şekil ve mahi
yetini bana da bildirir misi· 
niz? 

- Öyle bir suikasd planım 
vardır, ki hiçbir kimse Muh· 

tarın katledildiğine ihti,mal 

vermiyecektir. Katledildiğine 

hükmeden olsa bile, bu işte 

benden hiçbir kimse şüphe

lenmiyecektir. Bütün şüpheler 
Edirnedeki asilerin reısının 

Kuzu derisi 
İhracatına başlandı 

Bu seneki deri istihsalatı· 

mızın sevkine başlanmıştır. 
Bu sene deri fiatleri 936 se· 

nesinin aynidir. Mahsul, evsaf 
ve temizlik itibarile geçen se
nekinden çok iyi ise de rekolte 
noksandır. 

Tüccar Bay Hulusi Zeral 
ve ortakları tarafından ilk par· 
tide 47 balya kuzu derisi, ltal· 
yan bandralı Filippo Grimani 
vapuruna yükletilmiş ve Av
rupaya ihrac edilmiştir. 

----. ••-.--<• ----

Öğretmenlerin 
Kıdem zamları 

Kültür Bakanlığından dün 
Vilayete gelen bir telgrafta, 
öğretmenlerin kıdem zamları 
için Vilayet Kültür büdçesine 
lazımgelen tahsisatın konması 

bildirilmiştir. ---····---Öğretmenler arasında 
İzmir öğretmenler birliği, 

öğretmenler arasında eğlenceli 

toplantılar tertibine başlamak 
üzeredir. Yakında danslı çay· 
!ar verilecek, seyahatler tertip 
olunacak, eğlencelerin fevka
lade nezih olması temin edi · 
lecektir. 

Fuarda yeni paviyonlar. 
Fuar sahasındaki bütün pavi

yonlar satılmıştır. Fakat pavi· 1 

yon için birçok müracaatlar 
daha vardır. Fuar komitesi, 
umumi antrenin sağ tarafın· 

daki sahada da paviyon inşa
sına karar vermiştir. Hatta 
hususi olarak paviyon yeri isti· 
yenlere de buradan paviyon 
verilecektir. 

üzerine yüklenecektir. 
Nasıl? 

- İzah edeceğim: Bana 
seçip getireceğin altı Arna· 
vuta başka elbiseler giydire· 
ceğim, içlerinden en kabiliyet· 
!isini kendilerine reis tayin 
edeceğim. Bu adamın çok 
zeki olması lazımdır. Bunları 

Edirneye göndereceğim ve 
bunlar sahne gerisinden Muh· 
tarı kollıyacaklardır. 

- Maksadınızı anlıyorum, 
paşam! 

- Muh~ar , harp cephesin· 
den ayrılıp <la gerilere istira· 
hat için g~·lirken bunlar pu-

sudan hücum edecekler ve 

Muhtarı katledeceklerdir. Her· 

kes bu suikastı Edirne asile· 

rinin bir tedbiri sanacaklardır. 

"Nasıl Tahir?. Bu usul 
iyi mi' I 

- Paşam, hayrete layik bir 
paşasınız! Vücudun ihtiyarladı, 
fakat aklın sene geçtikce genç
leşiyor!. 

- Ah Tahir.. İhtiyarlık 
beni [mahvetti, bu tecrübele· 
rime göre birazda genç ol
sam, cihan benim hükmüm 
altına girer, ne Osmanlı hü· 
kumeti kalır, ne lran, nede 
Nemçeliler ... 

"Haydi Tahir.. Sen bana 
bu işime yarıyacak altı tane 
Arnavud bul! 

Baş üstüne paşam. 
- Haydı oğlum. Çabuk! 

* . .,. 
Tahir, paşanın yanından 

çıktı. 

ihtiyar zalımın ne korkunç 

bir adam olduğunu bir daha 
anlamış olan Tahir, bu cani· 
yane iş için adam ararken, 
şaşkın gibi idi. 

Ne zalim ve kalpsız bir 
adamdı bu Tepedelenli Ali 
paşa? ihtiyar halinde, bir 

(Arkası var J ........................ 
Halkevi köşesi 
,... • m 

1 - 3/4/937 Cumartesi gü· 
nü akşamı saat 20.30 da Halk· 
evi salonunda Halkevi temsil 
kolu tarafından (Hülleci) piyesi 
temsil edilecektir. Bu temsile 
bütün vatandaşlar gelebilirler. 

2 - 314/937 Cumartesi gü· 
nü saat 15 de temsil şubesinirı 
komite toplantısı vardır. 

3 - 3141937 Cumartesi gü· 
nü saat 17 de Ar şubesi ko· 
mite toplantısı vardır. 

4 - Dün saat 17.30 da 
Üniversite rektörü ve Devletler 
hukuku ordinariyüs profesörii 
Bay Cemil Bilsel tarafındarı 
(Boğazlar anlaşması) mevzuu 
czerinde bir konferans veril· 
miş ve büyük bir alaka uyarı· 
dırmıştır. Dinleyicilerin adedi 
500 Ü geçmekte idi. 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 

Kıymeti 
Mazbut esnaf şeyhi 19/1 ev mekke yokuşu 350 

Yukarıda yazılı mülkiyeti satılan eve açık artırma ve temdit 
ıııiiddetleri 'çinde de istekli çıkmadığından bir ay müddetle: 
pazarlığa bırakıldı ı ilin olunur. 


