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Ankara konuşmalorı, Türk. Yunan dostluğunu bir kat daha kuvvetlendirdi 

Sayın misafirimiz G. Metaksasi dün 
gece memleketimizden ayrıldılar 

--- ------ · -~ 
8ir gün gelecek ki,~ Türk- Yunan diya·rları arasında:hudud kalmıya-

fışkırması, bir harikadır caktır. Bugünkü Türkiyenin, Ankaradan 
1 tnnbul, 22 ( IJusu •i) - Dost 

Yunani tan Başvekili Elı:- elana G. 
Metaksnıı, bu sabah huw •i trenle 
Arıkarad ıın şehrimize gelmi~, Hay· 
darpaşa ista yonıında merasimle 
ltar§ılann.ıştır: 

Ek elaDB Metak as ,.e re fika· 
ları bir m olörle 1 etanlnıla ı;•'çmişler 
ve Perııpalasa inmi~lerdir. Bıırada 
bir ıuüddct istiralı ıı t eden kwnıetli 
111 İ safirimiz, beraLerind e n~aiy,. ıi 
erkliuı , ın ilımanda rl un ' 'C Averof 

kuınaodanı oldıı~ u lıalıle. Kapalı 
Çarşı)ı , Suhıın Ahmed camiini \ e 
Ayaııl)fya müzesini gezmİ§, Vali B. 
Muhiddin Üstündağ• makamında 
2iyaret etmiitİr. \'ali , biraz sonra 
bu ziyareti iade eylemiştir. 

{_ \ 
ihracatçılara müjde 

Ankara, 22 (Hususi mu
habirimizden)- Hükumet, 
ihracat mevsiminde bulun
duğumuz şu sıralarda mal
larımızın kolaylıkla sa
tışını temin için kliring 
hesaplardan alacaklı mem
leketlere yapılacak satış
lar bedelinin Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca derhal 
finanse edilmesini karar
laştırmıştır. 

Cumhuriyet Merkez Ban
kası, bu gibi memleketlere 
yapılacak satışları hiç bir 
vesikanın vürudunu bek-

General Metaksas Dr. B. Tevfik Rüşdü Arasla lemeden derhal finanse 
li maroını çalını;, bu sırada Ekee· Türk· Yunan bayraklarile donatıl· 

Dost \'e miittefik devletin kıy· 
lnet)j Başvekili, saat 12 de Taksim J 
l:tıınhuriyet abidesine - bir çelenk 
koymu§tur. Yavuz zırhlımız ve 
Averof tan birer müfreıe ahiden in 
etrafını balelemişlerdi. 

Bu esnada, Tlirk· Yunan dost· 
hı~unuo bir ıezahüril halini alan 

G l "'I k y edecektir. Hine enera u eta sas unan hü· - Sonu 4 ncü sahifede -
kumeti ve Yunan bahriyesi namına _________ _: ___ _:~\..::::-=-::-::-::-::-::-::========:::.. 

bu IDe ' ' ' ' . b' rasıwı seyır ıçın otuz ın· 

den fazla halk Taksim meydanına 
loplanınıştı. 

Ekseliins G. Metaksaıı, maiyeti, 
Averof kumandam, lstanbul valisi , 
•miral Şükilr Okan ve İstanbul 
:~ınaodanı aaat on ikide otoıno· 
ılleıle Taksim rneydamna gel· 

IQ' l , 11 er ve alkışlar arasında abideyr. 
gt 1 ıniılerdir. 

Averof muzıkaeı İstiklal mar. 
~avuz bandosu da Yunan mil· 

milli renklerdeki krizanlemlerden 

yapdmıı çelenkleri abideye koy· 
muılardır. Milteak.ıben Yunan ga• 
zetecileri ve Yunan koloniei namı• 
na da birer çelenk konmuştur. 

Aziz misafirimiz merasimi mü· 
tcakıb defteri mahsusu imzalamıo· 
lar ve etraf ta toplanan halkı se· 
lamhyarak bir müddet yürümüoler, 

otomobille Perapalaea döonıilılerdir. 

Türk· Yunan bahriye müfreze· 
Jeri Laşla Yavuz ve Averof gemi· 
lerioio baodoları old.uğu halde 

Filistinde son vazi.ıet 

ikinci bir tahkik 
heyeti gönderilecek 

F'iliatin Müftüsü, memleketimize gelmek 
arzusunda bulunduğunu söylemiştir 

L k. udüste Arabi arın 
ter ~ 00dra, 22 (Hn<lyo) - İngil-

bir toplantısı 
Trablusgarb, 22 (Radyo) -

Bura Arabları, 1''ilislin meselesinde 
lıemırklarile beraber olduklannı ve 

e uiü llig stcmlekat .Naıın, B. Orz 
İçirıar, Filistin ahvalinin düzelmesi 
illi eea lı tertibat alındı~ını söyle· 

ı t ve norrn l . . .. .. 
ı e d a vauyetıo teessueun· 

b ' •ha i · b. k ' l · · ut yı ır şe · 1 ıçıo çare 
acak ;ı - · · b' hk'k h · gond . "ıucı ır la ı eyetı 

F;Jislinin taksimine nza gösterme· 
diklerini bildirmielcrdir. 

Kudüs, 22 (A.A.) - Fili9tin· 
deki tedhiş hareketleri devam et· 
mektedir. llüldlmet merkezinde erılece11 · • · ın 1 . . 

}( r;•nı 1 ve ey emıştır. ııükı1net hüküm sürmekle ise de 
@ırf ı... Udüe, 22 (Radyo) - Vaziyet, 

"'Udüste b' · ·ı· -ınu t ıraz ıyı ığe yu7. tut· 
t ur. Fa'- t F 'l' · · d ' rafı "a , 'ı ıetııııo ıger ta· 
8tınd . . 

ler . a asayıı yoktur. Cıoayet· 
ler'. ınfilAldar \'e tecavüz hareket· 

1
' biribl • · · A.rab} tını takıb etmekte ve 

'•d arla İngilizler arasındaki mü· 
eınel 

tad er, günden güne artmak· 
ır. 

l.ir Bugün, Yafadan Kudilse gelen 
\>(1 ,~lobns, yolda Arablanu teca· 

t~ııe ıı. 
~it' ueramıı \'e yolculardan 4 

1 Yaralanmıotır. 
fn ·u 1 '~ gı z er, Lugiln yeniden iki 

t ltiıi lıvkif etmiılerdir. 

bazı yerlerde ve billıassıı Filistinin 
eimalinde auikudlar )· ap11Jığı ha· 
ber verilmektedir. 

I.ondra, 22 (Radyo) - İngiliz 
polisinin en deıerli memurların
dan olan Sir Kadak Egerk, Filistin 
zabıtası şefi tayin edilmiot·r. Bu 
zat, Bingalda tiddetli tedbirlerile 
tanınmıo bir polis memurudur. 

lstanbul, 22 (rluausi) - Filis· 
tinden kaçan Kııdü!I müf tösü Hil· 
seynf, Beyruta gelmiştir. Burada 
gazetecilere beyadatta bulunan 
müftil, Ttırkiyeye citmık iıtedigini 

ıöylımiıtir. 

MÜESSiF BiR KAZA 

Beş tayyarecimiz 
kurban gitti 

Müessif kaza, Ankarada bü
yük bir teessür uyandırdı 
Ankara, 22 (Husuei muhabirimizden) - Bugiln ııaıt 16,30 da 

Türkkueu meydanındı paraıüt atlama talimleri yapılırken müesaif 
bir kaza olmu§lur. 

l~inde iki muallim vu iki pilot bulunan bir paraeüt talim 
tayyaresi, havalandıktan bir müdclet soora ııüratle sukuta baılawı§, 

tarassut mahallinden görüldüğüne göre pilotun doğrultmak için 
bütün gayretlerini earfettiği tayyar!', düımüo ve parçalanmıoıır. 

Tayyarenin içinde bulunan Türk kuşu muııllirnlerinden Tevfik 

Aytan, Ferid Urbay, para~ülçii Hikmet Özaltay Nureddin 
Umat Ak.hun vazife baoında parçalaooıı~lardır. 

B:ı~vekil \'ekili B. Celal Bayar, Dıtbiliye \'ekili ve Pıırıi genel 

sekreteri B. Şükrü Kaya, bıı milessif kaLadao lıaberılar ~dilincı• 
derhal kaza yerioe g<'lmişler \'e oraJa bulunan l'ürk Hava Kuru
mu ba~kaoı B. Fuad Bulcaya, Tiirkku~u üyelerine lt>e . lir \ ' f' • ~ · 
ziyetlerini bildirmi~ler; kazıt lıakkınıla tafsilat almı~l:mlır. 

Türkku~u üyeleri, kazada kurbao giden arkıula~larıııııı 
rını İ!Wlerinde taşıyarak, cesar~l "'~. kuv~eıleriııi bir nn i~iıı h i l~ 
kaybetmiycrck uçıı~ ve atlayış tulıııılı•rınc ıl r\8ın clnıişlc•rıl i r . K ı· 
zıı kurbanlarının ceoazcleri, yarın lcirt• rıle kulılırılacak , ~t· lıidli~e 
Jı·foı·dileccl..tir. ] 

,\lücs3if kaza, •Ankarada ~ahıılı.. ıluyıılrııu~ ve şe bir<lt• 
bir teessürü mucib olmuştur. 

A~ADOLU - Bu mücııeif ka7.adan nıiltc·vellid umumi teeısü· 
re iştirak ederken, 1 ürkkuşuna ,.e uiz ıehidlerimi'l.in ailderine 

arzeder. 

Avam ve lordlar Kamaralarında 
~~~~----~----------

1 n g iltere, Akdenlzde 
il 

emniyet istiyor 

Londrada At1am Kamarası binası 
- Yazısı 4 Uncu sahifemizde-• 

• 

Yeni kabine 
Pazartesi gününe kadar ta

mamlanmış olacak 

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

En güzel ve en zengin şekilde çıkarken~ 
'Y~ size dört yeni eser verecek: 

Yazan: .4yhan 

Yazan: Kadircan Kaf lı 

_ zıt itin 
Evet, yazan, bizzat Amerika Reisicumhuru M. 

Ruzvelttir. Mütercimi: Faik Ş. Benlio!)lu 

V c büyiılt bir nlacera romanı???? 

Bugünlerde bekleyiniz! 

Çin.Japon harbi 

Japonların umumi 
taarruzu kaldı 

General An-Fuço ile anlaşamazlarsa 

Şang-Tung cephesini bırakacaklar 

Japonlar Pekin 
Şanghay, 22 (Rad)o) - j ap :rn 

karargahının neşrettiği bir tebliğde; 
japonların, Çin ordusunun muka· 
vemeli yüzünden ilerliyemedikleri 
hakkk.ındaki oayialar tekzip edil· 
melı.te ve japon kıtaatının, bir kaç 
gün sonra Sarı nehri. tulmue ola· 
cakları ilave edilmekteJir. Hesmi 

tebliğde deniliyor ki: 

" japon ordusunun umumi ta· 
arruzu, bazı teknik cihetlerden 
geri. kalmıo bulunuyor. Bundan 
başka, Çin Geoeralleri.nden .. ang· 
Tung komutanı An-Jfoço ile japon 

ordusu umum komutanı arasında 

cereyan eden uzlafma müzakereleri 
henüz bitmemiotir. Bu müzakere· 
lerin müebet neticeler vermesi ih· 
limali kuvvetlidir. Aksi takdirde, 
Şang·Tung cebhesi şimdilik terke· 
dilecek ve jupon ordusu, k.at'i ne· 
tice almak için ba§ka yerlerdeki 

harekAta germi verecektir.,, 

Tokyo, !2 (A.A.) - Asabi ga· 
zetesinin bildirdiğine göre, bu ea· 
bah akdedilen kabine içtimaında 
biltün Nazırlar hilkı1metin Dokuz· 
lar konferanıııua İftirok etmiyeceği 
ümidini izhar etmi~Jerdir. 

Bu huıuııta ayın 26 B1nda kal'f 
bir karar ittihaz edilecek.tir. 

Brikeel, 21 (A.A.) - Avuıtur• 

kapıları önünde 
ya, Yeni Zelanda, Cenubi Afrika 
birliği, Felemenk ve Çin 30 ilkteo· 
rinde Brükselde içtima edecek olan 
Dokuz de vlet konferansına iotiraki. 
kabul etmekte olduklarını Belçika 

lıükı1metine bildirmiolerdir. 
Meksiko, 21 (A.A.) - Meksika 

hükumeti Brüksclde toplanacak 

Dokuzlar konferansına iotirak için 
vaki daveti kabul etmiştir. 
--~------~--~------
lran Hariciye Veziri 
Dolmabahçeyi ziyaret etti 

1stanbul, 22 (Hususi) -
Şehrimizde .bulun.~n lra~ ~a· 
riciye Vezin Samıı; bugun oğ· 
leden evci Topkapı sarayını 
ziyare~ etmiş, Boğazda .. bir 
gezintı yaptıktan sonra oğle 
yemeğini Tarabyada hususi 
olarak yimiş, öğleden sonra 
da Dolmabahçe sarayını zıya· 

ret etmiştir. 

Yurddaş! 
Türk hiç bir savaeta diğer 

uluslardan geri kalmaz. "Beynel· 
milel arttırma., gününde de öde· 
vini yap. 

!\..·--·------" 



Sayfa 2 ANAUOLU 

tJi=rti-Q 
Hindi dolması 

irfan Hazar 
Arelon \"e kaplanın et, k.o) un Vf' kuzunun ot yimeleri kC) r iyeti, ıılı· 

lôk. ölçülerine dayanarak insanlardan et yiyenlt>riıı a~lun yabud kap· 
lno: ot yiyenlerin de koyun yabud kuzu nl.ılıiklı.ırını aldıkları dü.ı;turu 

bilıuem sizce makbul müdür? 

GüıITTiik-te ----- -Belediye reisinin · 
modern na- tetkik seyahati 
kil cihazları --··· .•. ----- B. Behcet Uz, Londraya giderek Bir taLuk dolusu imam bayıldı ile, bir tabak dolu•tı hiudi dolma· 

sının; birinci indeki bilmümülayimet, ikincisiodt>ki crsarct ve b11şuuel 

ahlakı, bu taamlann hangi canihlerin dr. Jklıdır tlıyt't kaç defa parmak· 
lımmlo kaç imam LayılJıyı \e kaç lıindı doluıaaını param parça ettim 

bir bilseniz! 

Yedi elektrik vinci 
yakında işliyecek .. 

t 

,orada da tetkikatta bulunacaktır 

Rh·ayct olunur ki, romatizmin anası Alrnıın bira ı; ıenLolızmin 

llUll 1 da Fransız varubıdır. Bunlara ilave edılmesi lazım gelen Bamlelai· 

re in meolıuı "esrar,, IDl unutmı)alını. 
Öyle ya! eulb cisimlerde ahlaki bir vetire arayoruz da, niçin m~yi· 

terde ve duınaQla~du &yle bir nesne araınıyulını? Duuınu dedimuc ak· 
hmn geldi. Biliyorsunuz ki dedelerimiz, tillüııde de bir ablfikiyct sez· 

mi~ler; onlan gevşek \·e ert di}e ikiye ayırını~lardır. 
Dikkat buyurunuz! Gevşek } nni yn\·aş tütün içenlerin ekserisi ba

yandır. Şu halde yava~ türun içen erkekler koynn \ "C kuzu, ~ert tütün 
içenler ise aslan ,..e kaplıın abliıkı alun1ardır. 

Aneakları, yavaş tütün içen bayanlann içinde öyle nslan ve kaplan 

ahlaklı olan vnr ki, sormayınız di) cccksiniz. 
Dogru amma, her kaidenin bir i ti naeı yok muı1ur n aranını? 

..,..,_.......,........;;:~e:::::::::ı~=-~::::::::ıc:~~::::::::ıı:ı:::::::::ı<::::~~..........,. .......... w _.... www 

Piyerpon Morgan 
kitab muhibbi 

Maruf Amerikalı zengin Pi
yerpon Morgan kitab merak
lısı imiş; her sene kitab mü· 
bayaasına bir çok para ve· 
rirmişl 

Eski kitab satanlardan bi· 
risi bir gün Morgona bir ki
tab getirmiş, kitab oldukça 
ivi olduğundan banger: 

Bunun fiati kaçadır? 
Diye sormuş. 

- 600 doları 
Morgan kitabın yapraklarını 

karıştırdıktan tonra: 
Sen bunu kaça aldın? 

Diye sormuştur. 

- Eğer size 400 dolara 
aldım dersem inanmıyacağını
za eminim. Fakat Pariste bu· 
nu 10 franga aldım. 

Bu cevab üzerine Morgan 
600 doları vermiştir. 

Yine rekorl 
Amerikanın meşhur talak 

şehri •Jlan Renoda, talak çok 
kolay ve kısa zamanda elde 
edilmektedir. 

Buradaki talak süratini an
latabilmek için 19 dakikada 
79 talak intaç edildiğini gös
teririz 

Şimdiye kadar talak sürati 
rekoru 20 dakikada 52 talak 
idil.. 

KudUs mUftUsUnün 4 karısı 

dır; bu gölün 577,860,000 
metre murabbaı sathı olduk· 
tan başka en derin noktası 

312 metre, vasati derinliği de 
150 metredir. Şu vaziyete gö· 
re bu gölde 90 milyar metre 
mikabı su vardır. Saniyede 
180 metre mikab su aldığına 
göre gölün su ile dolması için 
60 sene İcab etmiştir. 

Bir köpeğin açlık grevi 
"Kedi ile köpek gibi ,, ge

çimsizliğin en büyük derece
sini ifade eden bir tabirdir. 
Ya bu söz yanlıştır, yahut da 
şu hadise bir müstesnadır: 

Çekoslovakya gazetelerine 
göre Slukemov kasabasında 

Bumyo adlı bir adamın evin· 
de bir kedi ve bir köpek var· 
mış; bu iki hayvan, carib bir 
istisna olarak iyi geçinirlermiş. 

Geçenlerde kedi ölmüştür. 
Kedinin öldüğünü anlıyan kö
pek açlık grevine başlamış, 
nihayet açlıktan ölmüştür. 

------------------------
Von Hep 

Alman müstemlekeleri 
için beyanatta bulundu 

Berlin, 22 (Radyo) - Al
man generallerindan Von Hep; 
lstokholmde matbuat miımes· 
sillerine vaki beyanatında, dün- 1 

yanın selameti için Almanya
dan alınan müstemlekelerin 
iadesi lazımgeldiğini söylemiş 
ve aksi takdirde btJgünkü va
ziyetin sona ermiyeceğini ilave 
eylemiştir. 

lzmir gümrüğünün modern 
naklıye vasıtalarile techiz edi· 
leceğini ve ilk iş olarak Liman 
f .,. letme müdürlüğünce Alman· 
yadan 10,000 liraya mazotla 
işliyen bir vinci~ satın alındı
ğını yazmıştık. 

Tanklara mahsus bir dişli 

tekerlek üzerinde seyyar şekil· 
de işletilen bu vinç, tahmil ve 
tahliye işlerinde fevkalade ko-
laylıklar temin etmiştir. Bu 
sayede işçi kullanmaktan ta· 
sarruf edilmiştir. Ayrıca yedi 
elektrikli vinç getirtilmiş ve 
bunlar için gümrük ambarları 
iç ve dışında yüksek tevettürlü 
elektrik tesisatı yapılmıştır. , 

Gümrük ambarları dahilin· 
deki elektrik vinçleri de yer
lerine konmuştur. Yakında 
gümrük dışındaki vinçlerin de 
yerlerine konulması için işe 

başlanacaktır. Bu işte iki mü
tehassıs çalışmaktadır. 

Gümrük dahilinde dört ve 
dışında da üç elektrikli vinç 
çalışacaktır. 

Liman işletme müdürlüğü
nün bu hususta gösterdiği bü· 
yük alaka, nakliyatın intizam 
ve sürati namına takdire şa
yandır. 

l 

Vali B. Fazlı Güleç 
Vali B. Fazlı Gülecin ikin-

citeşrin ayında vilayetin bazı 

işleri için alakadar Vekalet· 
!erle temas etmek üzere An
karaya gideceği söyleniyor. 

Fındıkçılık enstitüsü 
Ziraat Vekaletince Giresun· 

da bir fındıkçılık enstitüsü 
açılacaktır. Bu enstitünün te· 
sisi için çalışmak üzere İzmir
den mütehassis bir ziraatçi· 
mizin Giresuna gitmesi Ve· 
kaletçe tensib edilmiştir. 

Yabani zeytinlerin 
aşılanması 

Vilayetimiz dahilindaki zey· 
tin delicelerinin aşılanmas:na 
Urla kazasından başlanacağını 
yazmıştık. Pazar günü, ziraat· 
çılarden mürekkcb bir heyet, 
Urlaya giderek delicelerin a~ı
lanması ameliyesine başlıya
caklardır. 

1 

1 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz ve refakatindeki belediye 
mühendislerinin Avrupadaki 
tetkik seyahatleri devam et
mektedir. 

Dr. Behçet Uz, Duseldrof
tan Hollandaya geçerek Ams· 
terdama gelmiş ve burada be· 
lediyecilik bakımından faydalı 
tetkiklerde bulunmuştur. Tabi· 
atın bütün güçlüklerile daimi 
mücadele halinde bulunan 
Amsterdam halkı, burada Av
rupanın en güzel şehirlerinden 
birini kurmuştur. Yolların ek· 
serısı taş bulunamadığından 
tuğladandır. Bütün evleri de 
gayet sıhhidir. Büyiik stadyom· 
lar, şehir stadı, taksi otomo· 
billeri, ticaret limanı ve süd
yomlu lambalarla yapılan şehir 
tenviratı bilhassa burada tet-. 
kik edilen mevzular arasın

dadır. 

- Hollandada en fazla göze 
çarpan bir nokta da, halkın 
bisiklet kullanmasıdır. Diğer 

Avrupa şehirlerinin sokakla· 
rında görülen otomobil akı· 

ııına mukabil burada bisıklet 
akınları vardır. 

Amsterdamdan Laheyr: ge· 
çen Dr. Uz, orada Türkiye 

sefirini ziyaret etmiş, belediye 
dairesini, belediye hastanele· 

rini, hali, ekmek fabrikasını, 
çiçek serlerini, muhtelif park· 

!arı gezmiş, bu yerlere ait 
malumat almış, planlarından 

istifade imkanlarını tetkik et
miştir. Laheydeki büyük or· 
manlık ve at ile gezme parkı 
da gezilmiştir. 

Dr. Behçet Uz, Hollanda· 
dan Londraya geçecek, ora· 
dan da Paris, Berlin yolile 
lzmire dönecektir. 

Beş spOr sahası 
ve beş kulüp 

------------~---------_..;;....~ 
Karşıyaka spor sahasının açılma 

merasimi yakında yapılacak .. 
İzmir sporunu yükseltmek için kilatlandırılacak spor işleri, 
alınan esaslı tedbirlerin birin· gençlerimizin mütekasif bir şe

kilde uğraşacağı en tatlı meş· cisi ve en mühimi, şehrin beş 
yerinde normal spor sahaları 
tesis etmektir. 

ilk iş olarak Karşıyakada 
Osmanzade mevkiinde 11000 
liraya spor sahası inşa edil
miştir. Bu spor sahasının 

açılma merasimi, Cumhuriyet 
bayramında yapılacaktır. Kar· 
şıyaka spor sahasından sonra 
Eşrefpaşa, Tepecik ve Giizel· 
yalı semtlerinde de birer spor 
sahası inşa edilecektir. Bele· 
diye büdcesinden iki senedir 
yedişer bin lira ayrılmış ve 
spor sahalarının inşasına has· 
redilmiştir. Ayrıca vilayet büd
cesinden de on bin lira ay
rılmıştı. Her senenin büdce· 
!erine konulacak tahsisatla her 
sene İzmirde yeni spor saha· 
ları inşa ettirilecektir. 

Spor sahasının yanıbaşla
rında birer de spor kulübü 
yaptırılacak ve bu suretle teş· 

gale olacaktır. Gençler, yeni 
spor kulübü ve sahalarında 
kendilerine lazım olan hertürlü 
spor vasıtasını kolayca bula· 
bileceklerdir. 

"iyi spor, iyi spor sahala
rında olur.,, 

Otobüs sefer /eri 
Belediye, Konak • Alsancak 

arnsında işliyen otobüslerin 
seferlerini değiştirmiştir. Dün· 
den itibaren yalnız iki otobüs 
Konak-Fuar·Alsancak hattına 

tahsis edilmiş, diğerleri de 
doğrudan doğruya Konak-Al· 
sancak arasında işlemişlerdir. 
Konnk-Fuar·Alsancak hattına 
ayrılan iki otobüs, hiç dur· 
madan sefer yapacaklar ve bu 
hattın ihtiyacım karşılıyacak
lardır. 

Adliye binasmm tamiri 
Adliye binasında sıvaları 

dökülen bazı yerlerin tamirine 
başlanmıştır. 
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Kritik ve otokritik 

Frunsada kan
tonal secim • 

Fransada bu sefer, vilay 
ve kaza umumi meclislerin 
girecek azamn seçimi yapıld 
Bu seçimin şu itıbarla b 
ehemmiyeti vardır ki, almaca 
netice, Fransız milletinin şim 
diye kadarki "halk cephesi 
hükumetine itimadının deva 
ettiğini veya bu itimadın s'\ 
sılmağa başladığını tebarü 
ettirecekti, bu taayyün ed 
cekti. 

Seçim iki gün önce bitt 
v.., bazı lstanbullu arkadaşları 
biraz erken bir hükümle ifad 
etmek istediği hale aykırı bi 
istıkametle neticelendi. 

Fransız milleti reylerini 
hemen üçte ikisini "halk cep 
hesi,, ne vermekte tereddü 
etmedi. Demek oluyor ki 
Fransız sağ cenah partilerini 
iktidar sandalyasının civarın 
yaklaşmaları bir kere dah 
güçleşmiş bulunmaktadır. Fra 
sa, Avrupa içinde ve Avrup 
dışında devam eden politik 
fırtınasının ortasında, bu fır 
tınayı kimlere borçlu olduğun 
asla unutmamak niyetind 
değildir. Filvaki, eğer bugü 
Fransa için bazı tehlikele 
mevcud ise, bu, Ruhru işga 
kararlarını veren ve arkasın 
Versailles barışına dayayara 
Almanyadan astronomik ra-
kamlara baliğ tamirat haraç· 
lan tahsil etmeğe çalışan Fran· 
sız sağ cenah fırkaları saye 
sinde olmuştur. Şimdi ise, bu 
fırkalar, sanki bütün bu ahva
lin mesulleri kendileri değil
miş gibi, Fransız milletini 
tavizlere sürüklemek istiyorlar. 

işte Fransız milletinin reyin· 
den bir kere daha mahrum 
ettiği partiler bunlardır. 

Bu seçimden, iktidarda bu· 
lunan partiler grubunun daha 
kuvvetli olarak çıkması Fran· 
sanın gerek iç, gerek dış po· 
litikasında tesirlerini göstere
cektir. Burhan Belge 

• Kızılay, İnsani duyguları ya-
ratır, yaşatır, yükseltir. 

Kızıiay, Türkün ;ısil benli
ğinden doğmuştur. 

Kızılay, ulusun sosyal bek
çisidir. 

Zelzelenin, seylabın, tayfu· 
nun, yangının felaket durağı 
Kızılay kapısıdır. -Lise açılacağı 

asılsızdır 
Ancak bir başmua

vi n bekleniyor 
Kudüs müftüsü, firarından 

sonra gunun şahsiyeti oldu; 
şöyle zekidir, şöyle esraren· 
gizdir, şöyle azimkardır ve 
saire .. Diye kendisinden bahse· 
dilmektedir. 

,___________________ • !W-A' 
Bir sabahçı gazete, dünkü 

sayısında, bu sene şehrimizde 
Ege lisesi namı altında bir 
lise açılacağını ve buraya es
ki maarif müdürlerinden bir 
zatın direktör olarak getirile· 
ceğini yazmıştır. 

Son gelen Avrupa gazete· 
leri de Filistin Başmüftüsünün 
dört karısından ve... Garb fj. 
kirlerini sevdiğinden bahset· 
mektedirlerl 

Kudüs müftüsü dört karıya 
malık olmakla tam Şarklı imiş .. 
Fakat kadınlarınııı hepsini de 
haremine almamak ile Garb 
fıkirlerini benimsemiş bir adam 
oluyormuş ... 

Ne ala garblılıkl B.ışmüfıii 

hazretleri dört kaı ısıııdaıı iiçü
ı ii han minde )~payalnız bu· 
lundurur ve. . Kaı ılarının en 
genci ılc yaşarmış 

Bize kalırsa bu garblılığın 

tam Arabcasıdırl 
Garip bir hesap! 

lsviçrede Leman gölü civa· 
rında bir de Rodan gölü var· 

Bİrİ Seviye itıbarile yekdiğerlerinden farklı şahsiyetlerin tabiat ve mizaçlarile alay eden ve bunların 
içyüzlerini meydana vuran eğlenceli ve zevkli fılim ile 

Dı•gv eri Karımı ihmal ettim cezamdır diye feryad eden ve aşkı uğrına sinir buhranına uğrıyan bir 
kadının ıstırabı ve intikamını tasvir eden iki büyük filim 

Bugün TAYYARE Sinemasında 

Ayrıca: 

Görmek üzere şimdiden hazırlanamz 

1 ··Aşk Şükranı 
Yıldızlar filimi diye nam alan bu filim 

GABY MORLEY.El VİRE POPESCO.LEF A
UR. RA/MU. DUVAL. VJCTOR FRANCEN 

Gibi beş Fransız artisti tarafından temsil edilmiştir 

2 -- Operada bir gece 
Aile hayatınm inceliklerini musavver hissi ve içtimai aşk filimi 

Oynıyanlar: Güstav Frohlich - lida Bcirova 
PA·RAMOUNT JURNAL I, 

lllBl ......... m!!Emrım ........................... 11"31llmll"81 .... ~ ........ mm ..................... . 
SEANSLAH: Operada bir g"ce 3 ve i,20 de Aşk şükranı 4,50 ve 8,45 de curıııırlc.!iİ, patar 1,45 de A~J, şükranı iilr. baylar Fiatler: 30 40 50 Kr. 

Halbuki, bu sene için lise 
açılması mcvzubahs değildir. 
Esası:n mantıkan buna imkan 
da yoktur. Çünkü, bina yok· 
tur, derslere de başlanmıştır. 
Bittabi isim ve müdür kısmına 
aid haberler de aynı kıy· 
mettcdir. 

Bizim bildiğimiz şudur: 

Erkek lisesi müdürüne, ge· 
niş salahiyetle bir başmuaviıı 
verilecektir. Bu başmuaviıı 

aşağı yukarı müdür vazifcsı 

görecek ve lisenin, eski kız 
lisesindeki kısmında buluna· 
caktır. Gelecek yıl da burası· 
nın müstakil hale ifrağı dü· 
şünülecektir. 
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1 r-0 'Afırcezada: 

~ 11_~~~ .. ,Müyesseri.öldürmek isti-
•G .. .. 1-1 .. I h . · . llA d . 1 yen Hayatı mahkemede 

t <r.ıe enıye - -· 
ODU U er, CUfil UI tye ÇI ve müzik Maznun diyor ki: Karyolada ya-

Jspanyayı terketmiyor m~;::;p~:ı7ı~ri~~:n.::!:~:;: tıyorduha!'::::st~eı·.r. çakı ile 
raklarının tazeleşmiş, yenileş· 

---------------------l h til ci l c ile r, dün Madridi tekrar bombardıman 
miş rengile ufuklara, güneşlere, Karşıyakada kendisini öldür-

ef- rüzgarlara, mavi göklere açılmak mek maksadile çakı ile Bn. 
istiyen çiçeklere benzer ve bu Müyesserin buğazım kesen, 
sırada istediği en büyük şey güzelliğine halel verecek ŞP.· mişler ve birçok bomba atmışlardır 

Madrid, 22 (Radyo) - İh- - - ---- ----==-- -
tilalci.le~, bugün öğleden sonra Yunan Genel Kurmay 
Madrıdı tekrar bombardıman 

etmişler ve yüzlerce bomba Başkanı geldı· 
atmışlardır. Bu bombardıman· 
d ~~-a, halktan 12 kişi ölmüş ve 
birçok kimseler de yaralan· Rumen ve Yugoslav heyetleri de bekleni-
rnıştır. 

Salıımanka, 22 (Radyo) -
Asturyalılann; Gihon şehrinin 
zaptından sonra heryerde ka
file kafile ihtilalcilere teslim 
olmağa başladıkları söyleniyor. 

ihtilalciler, ortalığı temizle· 
rnckle iştigal etmektedirler. 

Son haberlere göre, general 
(Avilla) halka bir beyanname 
neşretmiş ve herkesin, işiyle 

gücüyle iştigale başlamasını, 

asayişin avdet ettiğini ilan 
eylemiştir. 

Paris, 22 (Radyo)- On üç 
aydanberi muhasara altında 
bulunan Ovi} Pdo, Gihon şeh
rinin zaptından ~·onra kurtul
muş ve iki şehir birleşmiştir. 

Madrid, 22 (Radyo)- Cum
huriyetçi ispanya komutanla
rından Madrid şehri muhafızı 
general Miyaha, beynelmilel 
gönüllülerin, Cumhuriyetçi is
panyayı terkctmek istiyecek
lerine ihtimal vermedığini be· 
yan eylemiştir. 

Sıvas - Erzurum 
Şimendifer hattı inşaatı 

ilerliyor .. 
lstanbul, 22 (Hususi) - Sı· 

\'as-Erzurum şimendifer hattı, 
.Sıvastan l 77 inci kilometreye 
~ardı. Buradan Erzincana ka· 
dar olan hat üzerinde de top· 
rak tesviyesile iştigal olun
rnaktadır. 

Yeni vapurlar 
alıyoruz 

lstanbul, 22 ( Hususi ) 
Karadeniz hattında işletil· 
rnek üzere Almanyaya beşebin 
tonluk üç vapur sipariş edile· 
tektir. Bu husustaki mukave
lenin yarın [bugün] imzası mu· 
karrerdir. 

Von Ribbentrop 
Romaya gitti .. 

Berlin, 22 (Radyo) - Al
rnanyanın Londra sefiri Von 
Ribbentrop, bugün zevcesi ve 
kızile birlikte Romaya hareket 
etmiştir. -.................... lllill .. 

ANADOLU 
-----

,_ Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baoyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı ioleri 

~tldürü : Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi : -
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi binıısı içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon : 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Beı yerde 5 kuruştur 

~Clna geçmio nu:fu.lar 25 kuruotu. 

ANADOLU MATBAASINDA -~ 
,.,, ........ B.ASiI.I.MmlmŞmTIR ....... ı 

yor. Atatürk heyetleri kabul edecek 
İstanbul, 22 (Radyo) - Yunan Genel Kurmay Başkanı Ge

neral Papagos, erkanıharbiye heyeti ile birlikte gelmiş ve as
keri merasimle karşılanmıştır. Dost ve müttefik diğer Balkan 
devleri heyetleri de bekleniyor. Heyetler, Ankarada büyük 
merasimle karşılanacaklardır. 

Genel Kurmay Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak, heyet· 
lere ziyafet vereceklerdir. Dost ve müttefik devletler Genel 
Kurmay Başkanları, Büyük Önder Atatürk tarafından kabul 
edilecekler ve Cumhuriyet bayramımızda Ankarada yapılacak 
geçid resminde hazır bulunacaklardır. 

Heyetlerin, Kırıkkaleye, Kayseriye ve Eskişehire giderek 
oradaki askeri fabrikalarımızı gnecekleri bildiriliyor. 

Pazartesiye kadar 
tamamlanacak 

Bulgaristanda 
Kadmlara da intihab 

hakkı verildi 
Belgrad, 22 (Radyo)- Bul

gar kralı Boris, Saylav inti-

istan bul, 22 ( Hususi ) - habı hakkındaki projeyi tas-
Riyaseticumhur Başkatibi B. dik etmiş ve proje bugünkü 
Hasan Rızanın yeni kabineye Resmi gazetede intişar eyle-

gireceği ve yerine B. Receb miştir. 
Pekerin getirileceği söyle· Yeni kanuna göre 21 yaşını 
nıyor. ikmal etmiş kadın · erkek her 

Yeni kabine, önümüzdeki Bulgar vatandaşı intibah hak-
pazartesi gününe kadar ta- kını haizdir. Bulgaristan 160 
mamlanmış olacaktır. intihab dairesine ayrılmıştır. 

\. ____________ ./ Her intihab dairesinden bir 

Şimali Çinde 
Müstakil bir hUkOmet 

teessüs ediyor 
Pekin, 22 (Radyo) - Mer· 

kezi Pekin olmak üzere Şimali 
Çinde müstakil bir Çin hüku
meti teessüs edeceği ve bu 
hükumetin, japonyanın hima· 
yesi altında bulunacağı söyle-
nıyor. 

Japon generallerinden Kita, 
bu mesele için bugün buraya 
gelmiştir. 

Balkan hüküm. 
darları 

Londrada siyasi temas· 
larda bulunacaklar 

Londra, 22 (Radyo)-Lond· 
ra gazeteleri; Yunanistan, Ro-

manya ve Bulgaristan hüküm
darlarının kısa fasılalarla Lond· 
rayı ziyaret edeceklerini haber 
verirlerken, yekdiğerini takib 
edecek olan bu ziyaretlerin 
ehemmiyetini kaydeylemekte
dirler. Londraya evvela Bul· 
gar kralı Boris gelecek ve 
seyahatinin hususi mahiyette 
olmasına rağmen lngiliz rica
lile müzakerelerde buluna
caktır. 

Bu ziyareti, Yunan kralı 

Jorj ve bir müddet sonra da 
Rumen kralı Karolun ziyaret· 
leri takib edecektir. 

Belçika kabinesi 
Van Zeliindın dönüşünde 

çekilecek .. 
Paris, 22 (Radyo) - Bel· 

çika Başbakanı B. Van Ze· 
landın; milli bankada görülen 
yeni suiistimal ınünasebetile 

mezuniyetten avdet eder et
mez istifa edeceği söyleniyor. 

mebus çıkacaktır. 30 yaşını dol
durmuş, askerliğini ikmal etmiş 
ve muayyen bir meslek sahibi 
bulunan her Bulgar vatandaş 
saylav seçilmek hakkına ma· 
liktir. Devlet menafii aleyhine 
çalışmış olanlar saylav seçile· 
miyece:klerdir. Nazırların me· 
bus olmaları şarttır. 

B. Kompani 
Niçin istifa etmiş? 

' 

Paris, 22 (Radyo) - Kata· 
lonya reisi B. ( Kompani) nin 
cumhuriyetçi ispanya payitah· 
tının Barselona nakledilmek 
istendiğinden dolayı istifaya 
mecbur olduğu haber veriliyor. 

Cumhuriyetçi ispanya Baş
vekili B. Negrin, payitahtın 
Barselona naklinden Katalon
yanın hukuki ve siyasi vazi· 
yetine halel gelmiyeceğini be
yan ederek B. Kompaniye te· 
minat vermiş ve hükumet re· 
isliğinden çekilmemesini, ist· 
tifasını geri almasını rica ey
lemiştir. 

Cumhuriye,tçi ispanya Baş· 
vekili R. Negrin, bugün öğle· 
den sonra B. Kompani ile bir· 
likte Madride gitmiş ve bu 
suretle, cumhuriyetçi İspanya 
ile Katalonya arasında bir ih· 
tilaf olmadığını ispat etmek 
istemiştir. 

Gerek B. Negrin ve gerekse 
B. Kompani, bu akşam; is
panya halkına hitaben radyo
da birer beyanname neşret· 
mişlerdir. 

Markoni 
Posta pulları çıkıyor 
Roma, 22 (Radyo) - 'ltal

ya posta ve telgraf nezareti, 
yakında müteveffa Markoni 
için bir seri posta pulu çıka
racaktır. 

de müziktir. kilde boynunda daimi bir iz 
Düşünüyorum: bırakan Hayatinin muhakeme· 
Düne kadar Anadolu kasa- sine dün şehrimiz Ağırceza 

balarında, hatta, İzmir, lstan- mahkemesinde başlanmıştır. 
bul ortasında senede bir defa- Müyesser adındaki genç kadın 
cık olsun, iyi bir saz takımım davacı mevkiinde oturuyordu. 
dinliyen bahtiyar zor bulu- istintak kararnamesi okunduk-
nurdu. Kafes arkasından gelen tan sonra Bn. Müyessere söz 
akortsuz ud seslerine karışmış verildi. Müyesser, vakayı şöyle 
bir kadın şarkisile, yoldan ge· anlattı: 
lip geçenler, durur, uzun uzun - Üç sene evel Hayati beni 
dinlerlerdi.. kandırdı, evli olmadığını söy· 

Ses ve müzik ihtiyacı, insa- liyerek beni evıne götürdü. 
nın ağzını açıp bağırması ve Bir ay bir arada yaşadık. Beni 
kulaklarının rüzgarın, denizlerin, her vakit dövüyor, işkence ve 
çağlıyanların seslerini işitme· tehdit ediyordu. Bundan mü· 
sile başlamış gibidir.. teessir olarak birkaç defa 

Sahile vuran bir dalgada kendisini terkettim, evime git· 
müzik vardır. tim, fakat her defasında Ha· 

Sıraya durmuş seıvilerin te- yati gelerek yalvardı, beni 
pesinde esen rüzgarı dinle· tekrar evine götürdü. Karısını 
yınız: 

Orada da müzik eser .. 
insanın; anormal doğmamak 

şartile, mutlaka ve mutlaka 
müziğe ihtiyacı vardır .. 

Radyoda, parmağımla kü· 
çük bir kavis çiz~rek iklimler, 
mesafeler aşıyorum .. Bazan bir 
operanın, bazan spiker mev· 
kiine gelmiş bir muganni veya 
muganniyenin şarkısını dinli· 
yorum. Bazan da, yakın şarkın 
birkaç istasyonundan Arap 
şarkılarını, lstanbul ve Arı ka
radan da bizim şarkıları din· 
liyorum .. 

Ruhumun derinliklerinden 
ağır ağır göz açan bütün zevk
lerimle neresini istersem ora· 
sını seyrediyorum ve onları 
dinliyorum. Mesafe, o istas
yonla benim aramda, bacak· 
]arını sokak ortasından çekmiş 
bir dilenciyi andırıyor. 

Medeniyet, mesafeyi, zaman 
ve mekan mefhumunu ağzı, 

burnu dağıtılarak tanınmaz ve 
hatta kavranılmaz bir hale ge· 
tirdikten sonradır ki, benim 
ruhumu, falan veya filan istas· 
yondaki müziğin yanıbaşına 
getirip bırakmıştır. Çok değil, 
bir parmak hareketile, mesela 
Moskovayı dinledikten sonra, 
Berlini ve Romayı da alıyorum. 

İnsan yaratılışının mutlaka 
"Allah" mefhumunu hatırlatan 
harikulade bir genişliği vardır. 
Bir tahayyülün enginliğini ve 
ve bir ruh alemi içinde olup 
bitebileni düşünecek olursak, 
bu insan denilen mahlukun 
kafatasındaki emsalsiz kudretin 
eserlerinin de ona muvazi ola· 
cağına iman ederiz. 

Bu satırları yazdım; düğ
meyi çevirdim: 

Bükreşte gayet güzel bir 
müzik var .. Miisaadenizle Bük· 
reşe gidiyorum.. Allah~ısmar· 
ladıkl. Yarın gene lzmirdeyim .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Kızılay Cemiyeti Cumhuri
yet devrinde yoksullar için 
3,717,208 lira harcamıştır. 

Kızılay, çocuklara sevgi, var
lık ve benlik aşılar. 

Kızılay düşkünlerin kara gün 
dostudur. 

boşayacağını, benimle evlene· 
ceğini söylüyordu. Nihayet da
yak meselesi tekrarlandı, ben 
de tekrar bırakıp kaçtım. 

Vak'a günü, karakolda bir 
işimiz vardı. Annemle birlikte 
karakola gittik. Dönerken yaya 
yürüyorduk. Hayat' önümüze 
çıktı. Bana: 

- Haydi eve gidelim. Di· 
ye teklifte bulundu. Kabul 
etmedim. O sırada evinin önü
ne kadar gelmiştik. Birden
bire boğazıma sarıldı, beni 
evine soktu. Bıçakla boğazım· 
dan yaraladı, sonra ne oldu· 
ğunu bilmiyorum. Davacıyım. 

Mahkeme reisi, maznun Ha
yatiye ne diyeceğini sordu. 
Hayati, vak' ayı tamamen baş· 
ka bir şekilde ve tevil ede
rek anlattı, dedi ki: 

- Vak'a günü evden çtk· 
tım, yolda giderken Müyes· 
serle annesine rastladım. Mü· 
yesser: 

- Beni evine al. Diye ri
cada bulundu. Birlikte eve 
gittik. Karyola üzerine uzan· 
mıştım. Müyesser, çantasının 

içinden uzun bir çakı çıkardı 
ve üzerime atıldı: 

- Karını bırakıp beni hala 
almıyacak mısın? 

Diye bağırdı. Çakıyı tutan 
elini kavradım, boğuştum. Bu 

· esnada kendi elindeki çakıdan 
yaralanmış olacak. Ben yara· 
lamadım. 

Hayatinin komşularından 
Bn. Rukiye şahid aıfatile din

. lendi. 
- Öğle yemeği yiyordum. 

O sırada Hayatinin evinden 
bir gürültü aksetti, baktım; ......................... 
9 lar Konferansına 
iştirak etmiyecekler .. 
Tokyo, 22 (Radyo) - Ja· 

ponya Nazırlar meclisi, bu sa· 
hah toplanmış ve Belçikanın, 
Japonyayı 9 lar konferansına 
davet eden notasına ret cevabı 
verilmesini kararlaştırmıştır. 

Mimar B. Necmed
din Emre 

Avrupadan döndü 
Bir buçuk aydanberi Avru· 

panın muhtelif şehirlerinde 
mesleki tetkikiklerde bulunan 
mimar B. Necmeddin Emre 

ıehrimize dönmüttür. 

Hayati kapıyı açmış, elleri 
kan içinde çıkıp gitti. Birkaç 
dakika sonnı da boğuk boğuk 
sesler duydum, Hayatinin evi
ne girdim, Müyt-sseri avluda 
kan içinde bayg n yatarken 
gördüm. O sırada Hayatinin 
akrabasından Naci de geldi 
ve polisler yetiştiler, tahkikata 
başladılar. Dinlenen diğer şa· 
hitler de vak'ayı bu şekilde 
anlattılar. 

Bazı şahitler gelmemişlerdı. 
Onların celbi için muhakeme, 
başka bir güne bırakıldı. 
~---"---------------~-

U zü m fiatleri 
düşüyor 

incirde iş var .. 
Üzüm piyasasında son gün· 

lerde başlıyan durgunluk dün 
de devam etmiş ve hemen he· 

men bütün numaralar üzerinde 
onar paralık bir düşüklük kay· 
dedilmiştir. 

Alakadarlar, bugünlerde ha· 
riçten yeni teklifler gelmesinin 
beklenmekte olduğunu, Alman 
idhalatçılarının vaziyetleri te· 
bellür etmemiş olduğundan ve 
diğer uevletler tacirlerinin mü· 
tereddit davrandıklarını söyle· 
mektedirler. 

incir üzerine işler daha faz. 
ladır. Alman idhalatçıları da 
dahil olduğu halde hariçten 
müsaid teklifler alınmaktadır. 

Üzüm tipleri ayrıldı 
Üzüm nizamnamesinin on 

dokuzuncu maddesi mucibince 
standard tiplerini tesbit et· 
meğe başlıyan heyet mesaisini 
bitirmiş ve 7 numaradan 12 
numaraya kadar, 17 numara· 
dan 21 numaraya kadar ol
mak üzere 11 standard tipi 
ayırmıştır. 

Teşrinisaninin on beşinden 
itibaren ihracat bu tipler esas 
tutularak yapılacak, kontrolör
ler, ihraca hazırlanan malları 
bu tiplere uygun olup olma
dığı bakımından da muayene 
edeceklerdir. 

iktısad Vekaleti kontrolör
lük dairesi ihracatçılara birer 
mektub göndererek, ileride 
müşkülatla karşılaşılmaması 

için tesbit olunan tipler üze· 
rinde şimdiden çalışılmıya 
başlanmasını tavsiye etmiş ve 
bu tiplere aid nümunelerden 
tstifade edebileceklerini bil· 
dirmiştir. 

Beraat kararı 
Denizyolları işletme müdür· 

lüğü İzmir şubesinde bilet 
memuru B. Dursunun zimme· 
tine para geçirmek suçundan 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde cereyan etmekte olan 
muhakemesi neticelenmiş, şuç 
işlediği sabit olmadığından 
beraetine karar verilmiştir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Ara~i-1356 
ilk teşrin 1 O :;>aban 16 

- /Lkteşrin -
i 23 ~ 
7 7 

Cumartesi -
Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan V.aeat 

Günea 9,26 .i,'54 ~am 12 18,44 
öıle 4,51 12,20 yataı 1,36 20,19 
· "ndi 8,48 16,17 im11&k 8,iS 3-' 



Avam ve Lortlar 200 lirayı 
kamaralarında .. zorla mı almıf? 

••• 
Londra, 22(Radyo)-Avam 

ve Lortlar kamaraları, bugün 

müflerek bir toplantı yapmtŞ· 
lardır. Bu toplantıda, kralın 

açılma nutku tetkik edilmiş ve 
bilahare okunmuştur. 

Kralın söylevi, bütün bey· 
nelmilel ahval ve siyasetten 

ve Jnıilterenin, dünya devlet· 
lerile olan münasebetlerinden 
bahistir~ 

Avam ve Lordlar kamara· 
ları, ayın 26 smda tekrar 

müştereken toplanacaklardır . 
Kral, o gün bizzat nutkunu 
okuyacakbr. 

Londra, 22(Radyo) ·- B. Etli· 
nin talebi üzerine dün, sırf 

Çin · Japon ihtilafını müzakere 
etmek üzere toplanan Avam 

kamarasında Hariciye Nazırı 
Eden, ahvali bulisa ederek 
demiştir ki: 

- Uzak Şarkta ve Akde
nizde, resmen ilin edilmeksi· 

zin ilci harp başlamış bulunu
yor. ispanya ihtilafı, son za· 

mantarda beynelmilel ticarete 
de tesir etmeje baıladı. Ak-

denizde, bitaraf devletlere 
menmp poa vapurlan, kor· 

aaaea tOt'pillendi. Bu bal, şüp
heıiz ki devam edemezdi. Bu 

aebepten dolayı, Fransa ile 
mutabık kalarak bir konferans 

akdettik. Alilcadar Akdeniz 
devletleri arasında n ibtilif 
şimdi ıörütiilüyor. Biz, 1..,... 
yada harp edenlerle münue
betta detiliz. Bizim iıtedili

mis, Alrdenizde 1eyrü1efer Ye 
mi•abliba emniyet altında 
bulun masadır. 

Nyon kon ........ da ahun 
tedbirler sayesinde ltotunea 
hareketler sona erdi. Bu neta
yici, Nyon konferansana işti· 

rak eden devletlere medyunuz. 
ln,Utere, bu meselede her 

devletin çevirditi rolü kaydet· 
mekteo ıeri kalamaz. Biz; la· 

ıilteft için bayati bir mesele 
teılril eden bdtclenil yolunun 
emniyetini imyoruz. 

lnıihere; bütün devletlerle 
anlqarak, ispanya ihtilifınan 
hallinden sonra Alcdenizde 
YHiyetin aormal bir tekil al· 
muını iatibdaf etmektedir •• 

Mat.elif pertiler adma ık 
IÖyliyen Meior Etli ile Arti· 

bald Sinlder. hükumetin ıiya· 
setini tenkid etmişlerdir. 

Batbabn 8. Çemberlayn, 
her iki hatibin sözlerine cevap 

vermiı ve 111 mahalife karşı 
220 ~yle miiukereoio lcila· 
yetine m• v~lmi~tir. 

Karııyakada pazar 
yerinJe B. AhmeJita 

önüne geçmişler .. 
Evelki gece Karşıyaka pa

zar yerinde bir vak'a olmuş 
Devlet 'demiryolları memurla· 
nndan B. Abmedin 200 lirası 
zorla alınmıştır. Parayı zorla 
alan Ahmed adındaki şahıs, 
zabıtaca tutulmuş, adliyeye 
verilmiştır. 

Paranın sahibi 8. Ahmed, 
başından geçen vak'ayı şöyle 
anlatmıştır: 

-Karşıyakada Pazaryerinde 
bir yere gidiyordum. O sırada 
arkama bir şahıa takıldı. Para, 
Cakctimin iç cebinde idi. Ar-

kamdan takib eden adaman, 
paranın yerini bildiğini düşü-

nerek tomar halinde bulunan 
200 lirayı elime aldım, panto-

lonumun cebine sokacaktım, 
beni takib eden şahıs, birden· 

bire yetişti, paraları, henüt 
pantolonumun cebine yerleş

tirmeden elimden zorla aldı 
ve kaçtı. Ben de zabıtaya mü· 
racaat ettim. 

Zabıta, aradan vakit ıeç· 
meden maznun Ahmedi yaka-

lamıı ve üzerind~ çıkan lgg 
lirayı almıı. sahibine teslim 
etmiitir. 

Ahmed, çiftçidit, vak'ayı en· 
latttına ıöre hidisede ıenç 

bir kadın aliltadardar. Memur 
B. Ahmed, bir ev satın aiti· 

cakmış. Bu e•, çiftçi Ahmedin 
alikadar oldutu bir evdir. 

Aralarında pazarlık ettikten 
ıonra memur B. Ahmed 200 
lira parayı çılcanp vermittir. 
Fakat çiftçi Ahmed, eve daha 

yüksek fiatle talib bulundup 
nu söyliyerek bu parayı iade 
etmiı, memur B. Ahmed de: 

- Peki öyle i-.. Ben fazla 
fiat veremem. Demit, çekilib 

ıitmiştir. Çiftçi Ahmed, neden
se memur 8. Abmedi takibe 
koyulmuş, pazaryetinde 200 
lirası~ı elinden almııtar. Bu 
hadiseye karışan genç kadı
nın da şahit 11Fati1e zabıtaca 
ifadesi ahnmışbr. Genç icadın 
demiştir ki: 

- Memur 8. Abmedi bir 
ıahıs takib ediyordu, yetiıti, 
aralannda botuşma oldu, ta· 
kib eden adam, bir ıey aldı 
ve ıonra kaçb. Benim başka 
bir şeyden haberim yoktur, 
kaçan adamm, ne aldıtmı da 
bilmiyorum. 

Genç kadmın bldisedeki 
alakası ne derecededir, bu 
nokta belli değildir. 

Cihangir 
-81-

yere yatınrken. hemşiresi de 
su ıetirmelı için koştu. 

SOiuk H sa7esinde Lidya 
;evaı )'&Vat kendine geldi. 
Gözlerini ıöldere dikti ve 
aunca bir zaıı.atı bu halde 
lmlch. 

Bir müddalt tobra Lidya: 
- Sul. 
Diye inledi. 

Hellfeft -lı:endiıine 1U .Yerdi· 
in . .ı.w,. bu ...,.. ..... "•• 
içti. 

Lidya tözleri Okyanusla .. 
tlildl.._ oldutu halde u.ıtin 
dir mGbclet düıündü, kaldı. 

Bir müddet sottra T•lıaıa: 
- Bayan, dedi, artık ıi· 

delim. 
Ha•a, yanrının dum•n ve 

koblarile bozulmuttu. 

ua,a, hizmetçisine, ıörO· 
yormuı gibi baktı, ve: 

- Evet, fideliml 
Uedi. 
iki yerli kadın Lidyayı kal

dırdılar ve yürümesine yardam 
ettiler. 

Lidya: 

- Beni küçük röle .aötü· 
rünüzl 
Dedi. 

ANAOOUJ 

Bozdofanda Ortafını v ..... • OOBSA bir cinayet ren lıadın 
Bu adamı 
karısı mı 6ladrclü? 

Bozdoğan, (HU9U1i) - Bu
rada feci bir cinayet olmuş, 
Kübra isminde bir kadın, ma· 
halle bekçisi ile birleşerek 
ihtiyar kocası Mebmedi gece 
uykusunda tahra ile öldür· 
müştür. 

Yapılan tahkikata ıöre hi· 
dise şöyle olmuştur: 

Mehmet, gece evine dön· 
dükten sonra kar11ından ayrı 
bir od.da uykuya çekilmiş. 
Kübra ela mahalle bekçisi ile 
anlqarak adamcağızı uyurken 
öldürmüşlerdir. 

Cinayeti müteakıb bekçi 
oradan uzald•tnlıf, Kübra da 
feryad ederek komşularını 
kaldırmıı; kocuının öldürül· 
müş olduğunu, kendisinin ıü· 
rültii ile uyananca kocatmı 
ölü bulduğunu söylem ittir. 

Hidiıeden derhal zabıta 
haberdar edilmiı, tahkikat ne
ticesinde cinayeti kadımn ifle· 
diti teabit edilmiı, bekçi Meb• 
medin de kaçarken baraktıtı 
ayak izleri meydana çıkanl· 
mıfttr. Kübra ve bekçi Mela· 
met derhal tevkif edilmişler· 
dir. Cinayetin pçinuizlik yü· 
zünden vukuagelditi anlaııl• 
mald.dar. 

Dilıkatıistilı 
ydziinden 

Otomobil babaya ta"Pl• 
Din gece, saat 21 ....,_. 

da, Betpma INledi,elincle 
yazılı ve şoför 8. Neatinin 
idaresi altutcle b.ltu.-. 26 •· 
yılı triezzil. otomobili, içinde 
ilci ,_,ae. oldtltu Wde K....ls 
iıtikiUnetmden BMntildwdotte 
takiben Alsancağa doğra IÜt· 

atle yol alırken, şoförün dik· 

katsizliti yüzünden Puaport 
ile Kar'şıyab iskeleıi arasın
daki babalardan blrihe çarp· 

hnlmış ve malcinenin ön kıs
mı parçalanmııtar. 

Otomobildeki yolcular, ha
fifçe yaralandıjandan Memle· 
ket hastanesine nakledil miı 
ve ıoför 8. Necati hakkında 
da tahkikata başlanmııtar. 

Yaral8nan çocuk 
Evelki alqam Güaelyala 

tramvay aaGdelinde bir kaza 
oldtltımu. şoför l.lce1uılerin 
idareeindeki ka.,oau, Molf 
ojla 10 yawlannda Sümere 
çarparM •tir •rette y•ala· 
dıpu yazmafbk. Memleket 
hutaneaine kaldanlan Sümerin 
ıılabi vaiyeti çok tehlikeli 
ıörühnektedir, yarMI bqın· 
dadar. 

Gölün yolunu hittular. 
Gölün kenarına vardıklan 

zaman Lidya: 
- Ben burada kalmak İt· 

tiyorum. 
Dedi. 

Yerli hizmetlclrtar, 1.idyaya 
orada ottan •e daldan 'bır 
kulüb'e yaptılır. Bu adaafın 
munis iklimi, ya ve kıt bir 
inanın b8yle bir kulübede 
b•nmnblrte 1116..wcti. 

• •• 
Lidya llendiainde .çok prip 

bir hal bimtti. Ne mazi, ne 
iıtikb.I için hiçbir ŞtJy dü
şünmüyordu. Boria veya Ro· 
zun adım bir defa olaun at
zından ifiten olmadı. 

Görmüyordu, fakat pnaek 
~-İIJl!M- .... ! .... ., ..... 

~ 

Sopa için bir clok
tot ne dedi 

Urla kazasının Gördence 
köyünde ortağı Meleği sopa 
ile öldürmekten maznun Emi· 
nenin muhakemesine dün şeh
rim iz Ağırceza mahkemesinde 
nakzen devam edilmiştir. 

Eroine, bundan evci Atır· 
cezada on beş yıl ağır hapse 
mahkum edilmiş, fakat Tem· 
yiz mahkemesi bu karara boz· 
muftll. Dünkü muhakeme cıel
sesinde şahid sıfatile dinlenen 
Urla belediye doktoru B. Ta· 
bir demiştir ki: 

- Ben, ölen Meleği mua
yene etmiştim. Sana zabıtaca 
gösterilen sopalar bir insanın 
başına ıiddetlice vurulacak 
olursa o insan ölebilir. Fakat 
suçlu kadın, bu sopalan Me· 
lep öldürmek maksadile mi, 
yoksa yaralamak için mi vur
muflur; bu belli değildir. Bel· 
ki öldürmek mabadile vur· 
mamııtır da Melek ölmfittür. 
Bu buauata ltat'i bir kanaat 
sahibi detilim. 

Mahkemece dinlenecek bat· 
ka şahit kalmadıtından mü· 
daf aa ic;in muhakeme, batka 
bir güne bırakıldııttır. 

Sayın miaalirimiz 
dAn memleAetimiz. 

elen DJ1rılclılar 
- B111ı 1 inci salıi/«le -
IDlf lıtulanu .. brin blytt C8dde
leriaden geçerek gemilerine d~n· 
mitler Ye 70Uarda hinlen:e hail: 
tanlı.._ lhNede alkJtLmm11· 
lardw. 

V.U 8. lhbicLHa 011Gadal. 
11a.,ua .. , ıuo da mabaenm 
.U..firimis Qee)lne Geaeral • . 
.,-, " Htlka1an ..,.tlM P• 
a~tta Mr &il• dyaleti •er
mfthnlir. 

Gmeral Jletabu, öiledea IOD• 

ra Feaerd~ Patriki ai7are& e&mit 
Te geee •ali7e, latubal kamanda· 
maa. Amiral $Gktr Obna •ea 
.ı.~ Aftl'Of baTaı&rbe ldu-
mip. ı 

AWIOf. pee 7111Ut Pireye e8• 
teftedh•n hareke& eımiftir. 

1 

l&nbul, 22 ( Hususi ) -
Kıymetli misafirimiz General 
Metakaas, barelcetindetı evel 
kabul ettiii matbuat mlines· 
ıillerine ıu beyanatta bulun· 
muştur: 

• - Allahın dünyayı bal
ketmesi nasıl bir harika ise, 
bupnkli yepyeni, mod«n ve 

OzDm salışları 
ç. Alıcı K. S. K. S. 

298 Alyoti bira. 13 7 S 18 ıs 
249,S inhisar ida. 13 14 75 
220 O. Kurumu 12 50 15 25 
160 s. Etkin 14 so 20 so 
129 Vitel 14 16 
66 Beşikçi o. 12 50 16 SO 
55 P. Klark 14 75 15 
50 N. Çolak o. 14 75 15 50 
48 Ş. Remzi 14 16 50 
48 K. Taner 14 25 14 25 
46 J. Koben 14 625 17 
36 Şınlak o. 1 S 25 18 501 
27 F. z. Mehmet ıs 50 16 50I 
18 A. R. Üzüm. 18 18 
3 Kaptan Hu. 13 13 50 
2 Kadri Akyi. 13 50 13 50 
1455,5 

114909 
116364,5 

incir satıtları 
Ç. Alıcı K. S. 

1059 Ş. Remzi 7 
863 Tilts6 ile t. 7 
SOO 8. S. Alazra. S SO 

SO Ş. Rıza H. 7 
2S S. Beyazıt 6 1S 
2497 

96842 
99339 

K. S. 
11 
ıs 

s so 
7 
6 7S 

ZaytlnyaGı sat19ları 
Alıcı K. S. K. S. 

10000 s. f.rıes 32 32 
Zahire aatıtları 

Ç. Onai K. S. K. S. 
195 Bakla 4 
18 B. Pamuk 36 SO 36 75 
6 H. ,, 36 SO 36 75 

Plıaaa flatlari 
No. 7 12 00 13 SO 
" 8 13 75 14 25 
" 9 14 50 15 00 -Oatetmenter arasında 
lınür Erkek Iİlelİ Tl1'a;e 

ötretmenliiine 2S lira ayhltta 
Safranbolu-Karacap1nar okulu 
öğretmeni 8. Fua~ Edip Balcsı 
tayin edilmif. Bana • Mu.ufa 
Kemalpqa merkez oblu öğ· 
retmeni Bayan Fala~ Ôder 
lzmir ili emrine verilmiftir. 

Bir mektebi su ba81yor 
Menemen Şehit Ke .. ı (Bey) ' 

mektebi geçen yatmurlaıdan 
ıu baskınına utramıfhr. O• 
rada mektepte bulunan talebe, 
çok zorluk çek1Dişler4ir. 

Mektepte su baıkınına mani 
olacak tedbirlerin ahnma11 için 
Menemenliler vilayete müra
caat etmişlerdir. 

ileri Türkiyenin, Anlcarantn 1n1paoak ve iki millet bir
ortuından fışkırması da öyle leşecektir. 
bir harikadır. Talihin, bana böyle meıut 

Ankarada konqtuklanmız, bir poü idrik ettirecejini 
bizi bir 'kat daha baj'lamlfbr. ümit ederim. O mesut günleri 
Muhtemeldir ki, bir .pn Alla· idrak edecek Türk ve Yunan 
inaye,ile Türkiye • Elen di· milletlerini ıimdiden tebrik 
yarlara arumda budut kaJ.. e~erim.,, ----------di.cleri yiyeceklerle karnını 1 görmete 'başlamıştı. 
doyuruyor, Ö)'lece pnünü ıe· Ve pe bir pn, -1'a,ıilk 
çiriyordu. Ne ditşfiniiyor, ne bir sevinçle Talkeraya: 
de en küçük bir emel üzerine - Ben gebeyim, sana bir 
bir söz söylüyordu. Yalnız iki ÇC)Cuk doturac4ı"ml. 
yerli kadının 1Ukıla11 oDda Dedi. 
derin bir haz uyandırayordu. 

Lidya, bir fÜD Tukua ile 
birlikte yalnız kaldı, bemtirai 
civ• bir köye fitmifti.1'ub
ra, tatlı bir ıea ile çok tüzel 
bir fU'kı söylüyordu. Bu aes· 
te ıarib bir cazibe vardı. 
Lidya bu cazibeye kapıldı, 
ellerini uzattı, Tasuıayı ken· 
disine çekti. 

Tabra, bir kı dtn ClefilCli. 
Kendisini uzun ulnanlar ah· 
Hyf'bilmiş yet!i, dinç ve laıv
vetli liir erkeltti. 

V" ... Ltdyı bupnden iti· 
baren, lcendiıini en mesud 

• • • 
Kadın, her zaman kadındır. 

Kadın, her zaman ihtinsın 
esiridir. Lidya, senelerce ıü· 
ren atk ve zevk ihtirailanna 
rapen tatmin ecfilmemiı bir 
kadmdt. O, şimdi .ıözlerinen 
mahrum, fakat Taskara ile, 
ta.karanın karnındaki çocutu 
ile tatmin edılmiş bir kadmdı. 

tabiat, herıeyin fevkinde
dir ve her zaman galebe eder. 
Cihana asıl hakim, Boris, o 
bedbaht cihan bakimi Boris 
delil, tabiatbrl 

-'lTIN-

lz.lllld~-----
1 - Cam•ariJtt DMJd 

.. da, 1--.t Pata buharı 
zile Tevfik Rltcli Altas c 
desi arasında ve yeni 
lan bna1izas,ana batfanma 
üzere yetmiş metre azmi 
da yapılacak kanalizasyo 
2/11/937 salı günü saat o 
alttda &Çlk eksiltme ile ihal 
edilecektir. işin keşif bede 
iki bin beş yüz otuz liradır 
Ke~if, şartname ve projesi o 
üç kuruş mukabilinde başmü 
hendiılikten alınır. iştirak içi 
yüz doksan hralık muvakka 
teminat makbuzu veya bank 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene i C· 
linir. 

2 - Senelik kirası iki yü 
lira bedeli muhammenli Bey
ler sokatında 50 sayılı i•ra
jın bir senelik kirası baş ka
tiplikteki şartname veçbile 
2/11/937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ih8'e 
edilecektir. lttirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinİT. 

3 - Mezarhkbaşında Hay
reddin paşa sokağındaki beş 
sayalı banın enkazı müteahhide 
aid olmak here yapılma11 iti 
2111/937 sah günü uat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Kqif bedeli yiz 
altmlf sekiz lira elli altı ku
ruştur. lttirak için on &ç lira· 
lak mu•akkat teminat mak· 
buzu ile söylenen pn ve ta· 

atte encümene ıelinir. 
4 - Birincikordonda 194/3 

sayılı Şehir ıazino ve bahçe
ainin bir senelik kirası başlca
tiplikieki tartname veçhile 
2/11/937 salı poÜ aaat OD 

altıda aça.k arbrma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira be
deli muhammnei iki bin lira
dır. l,tirak için J1z elli lir.tak 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat •ethıbu 
tle söylenen gln ve saatte 
enc6mene gelinir. 

S - Bahnöaba parla mecl
laali kenanndalci benıin satış 
yerinin bir tenelik kirası bat· 
kitip1iktelci tartname veçhile 
2/111937 sah günG uat oft 
albda açık artırma ile ihat" 
edilecektir. S.adik lVa i>e
deli muhammeni dört yüz elli 
liradar. Jştirak için otuz dört 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün v.e 
saatte encümene gelinir. 

23 26 3653 
Belediye Havagazı fabrikuı 

için tek tes'bin jeneratörlü ve 
kavi gazla iliveli teshin 
cihazını hawi 24 lalltte .,pri 
yedi bin bet,,üs .metN 111ikib 
gaz istihsal edebilecek kabi
liyette altı şakult vertikal ka-
marab bir bavaıazı istihsal 
ocajl malzeme ve montajı iti 
için 19/10/1937 tarihinde ya
pılan kapah aarfh ekailtmede 
ihale -yapılmadıtımlan meılkdr 
tarihten itibaren it hir ay 
pazarhja bırakılmııtar. Şat 
namesinin fenni ktamında ya· 
zıh olduju veçbile ocajın mü· 
teabhıde ait m4ioa alil: ve 
malaememe montaimın bedeJi 
muhammeni yetmiş bin beı 
yüz liradır, Ş.rtamnelİ 176 
kun11 btd~ ınübblliftde ha
vagazı müdlrlQünden altııır. 
T aşr adao iatiyenler ayrıca 
posta ücretini de gönderme· 
liairler. lttirak için dört bin 
yedi yüz yetmif bet liıaWc 
muvakkat teminat nttltbuzu 
veya banka t~minat mektubu 
ile encümenin tophrnchtt Cume 
ve Sah ıiialeri .. at on altıda 
encümene • ...._. edilir. 

:mı 
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~rbest sütunlar: 

Şehirde belediye 
azasile bir gezinti 

l~m.irin kenarı~-da başarılması lô.. 
zım bir iş bekliyor! 
---------~ Sa,qm Belediye Meclisi buraya bir fidan bile dikılme-

oıa/arına: diğinin sebeblerini düşünürken 
Siz muhterem azalarımız ki, Manş denizi gibi dalgalı bir 

~~lruz belediye meclisine değil, boğaza rast gelirsiniz. Burası 
Utü ıı memlekete şe ref veri- Kemer istasyonu geçididir. 

Yorsunuz. Sizin ... zamanınızda- Artık nisbi bir sükun başla· 
dır kı - her ne kadar Vekalel· mıştır . Bir iki yüz metre kadar 
leri11 ve bütün memleketin gider, üzerindeki haşeratı, 
Ya d tozları def'e başlarken yeniden 
S t. ımıle de olsa - fuar açıl<lı . bir toz. vadisi le tozdan mamt.I 
bızın zamanını dadır ki, ·paras ı bir tunele dalarsınız ki, artık 
elediye büdçesinden veıil-

trı bunun ucu bucağı bulunmaz. 
ese bile - paraşüt kulesi inşa ed Bu esnada eğer gözlüğüniiz 

k~ ıldi. S:zin zamanınızdadır ki var ve gözlerinizi kullanabili -
h ultürparic kabili zer ve gars yorsanız, hayal gibi seri bina-
alc getirildi, kordona palmi· lara rast gelirsiniz. Bu Eşref-

~atlcr dikildi, gözle görünen paşa hastanıo:sidir. Biraz daha 
er taraf bahçe haline geti- ilerlerseniz; yağmurlu havalar-

tıldi, sokak başlarında yeşil da yeşillenen, mavilenen, ku-
adacıklar, zümrüd gibi çayır- rak zamanda kül rengi alan 
lıktar da hep sizio ver- Emrazı sariye hastanesi ağaç-
diğiniz kuvvet ve kudretle ha· Jarını ve parmaklıklarını gö-
tcket eden belediyemizin işleri rürsünüz. Ve biraz daha ile-
d ~ risi Halkapınar membaıdır; se· 
e~;ı midir? 
K yahat yeter, fazla yorulmayı-
ayalıklar üzerinde Dcğir-

llt nız. 
entepe mesireleri yaratmak, işte şehrin en mühim üç 

Yangın yerlerinde mamureler müessesesi ki, ikisi şehrin bü-
Röstermek sizin eserleriniz tün marazi kirliliklerine sinc-
~eğil mi? Bununla ne kadar sini açmış, onları alıp temiz-
ıff h 1 ar etseniz azdır. leyip size temiz olarak iadeye, 

Sizin ne kadar kudretli ol- yani bulaşıcı hastalıklı vatan-
d~ğunuzu gösteren bütün bu daşlan sizin aranzıdan, sizi 
'~ksek işler karşısında, size korumak kasdiyle alarak te-
ıtap etmek cür'etini mazur davi edip memlekete, şehre 

2Örmeniıi rica ederim. Maa- İşe yarar halde iade etmeğe 
tnafih samimiye.time itimad uğraşıyor, diğeri ise bütün 
ed k şehrin can damarı olan suyu 
d 

ere af gözile göreceğinize 
e eminim. veriyor. Belediyemiz bunlardan 
M ikisinin itlerini teshil, üçüncü-

uhterem Baylar; sünü de temiz tutmak mecburi· 
tGkAk~ımda ve birçok görüş- yetindedir. Ve Kanun da bu· 
. lerunin akıllannda daima nu amirdir zannındayım. Ayni 

Çıvi 'b · 
b· gı ı saplanan birşey var, zamanda sizlere bdediye azası 
ır sual: olmak itibarile hastanelerin 

i l - Acaba bu çok güzel ne gibi şartları havi yerlerde 
~er neden hep kültürpark olması lazım geldiğini tabii 
tı~arına inhisar ediyor? lzmir olarak idrak buyurmakta oldu-
~e ri Yalnız burası mıdır, yoksa ğunuzu biliriz. 
v Unda başka bir hikmet mi Şehrin veremli veya sair bula-
•r? "'N "b' · d' ? şıcı hastalıklı fertlerin bir toz lJ e gı ı mı" ıyorsunuz 

G tu
1
.n izaha kalkıımıyayım. yuvasma atmak istemezsiniz. 

,.... c ın bir gün felekten bir za- Sizler ki fuarda toz olmasm 
"411ln ı diye beton yollar yapılmasmı 
l~ ...... ı .Ça arak benimle beraber 
...... rı h emretmiştiniz. Buraya idi bir 
trı f n emen en kalabalık, kaldırım olsun yaptarmakta, 
~e a~l caddesini gezelim. Ge- her halde aciz olamazsınız. 
büc':_iırniz bu cadde sizi üç Bunu kabul edemeyiz. O bal· 

Yulc .. • I d 
tckr muesseseye ısa e e- de buna bir sebeh olacak, 

ır. 
N nihayet düşüne düşüne bula-

flıah eresi mi; uzak değil, Bas- bildim: 
oto •nede bir arabaya binin, Muhakkak evelki sene ka-
ıa, rtıobille değil zira süratlen bul olunup yalnız Kültürpark 
~i ':eıainiz, yayan ise hiç maddesi tatbik olunan bq 
~~ e~il, zira kıymettar aza· senelik programa dahil değil 
lbt1 ' bız seyri seferi gayet olacak .. 
~-~lazam olduğundan dolayı Bu maruzatımdan ve ıizi 
bit Ya utraması melhuz böyle böyle yormaktan maksadım 
b,ld Yerde gezdiremeyiz. O ve r.icam fU ki: 
~ fe araba iie .. Eğer aranız- Bu sene gene beı senelik 

•hk1 programın mevzuubahs olaca-
~U"b ... 1 olanlar, apandisitten ,.. "s 1 ğını gazetelerde gördüm. Bu 
~esin 1 0

• anlar da varsa gel- proırama muhterem belediye 
~ld ' caız değil, maazallah reisimizin otuz şu kadar şehrin 
bit lrttalann bozukluğundan ağdalı bir hulasası da konu-

N:r~'l..a çıkarırız. lacağına eminim. Muazzam iş-
J)ala ıse, sallana, sallana, hır- ler başarılacakbr. 
tij8 •. na, hırpalana "Kemer köp· Bu işler arasında lütfen şu 
teç~lk narnı boğazı selametle ufak yolculuğu da koyunuz da 
'>'tıl len sonra önünüze ikiye her ne kadar çok ufak, nazara 
&ıa1111lılf bir geniı cadde gelir. biç çarpmıyacak yerde amma 
"-tır~rın her ikisi de, tarihini - orada oturanlar bir şehirde 
~ti ıyaınadığımız zamandan· tozsuz yaşamak zevkini saye-; 
tltl. bozuktur, bir türlü ya- nizde duysun ve siz de ciğeri 

'8 rtıaz. yaralı Yeremlilere yeni bir fu-
~~ lb'ada siz sallanır boca· vayye ilave etmekten mütevel-
tt\i:"' hayvan pazarı namı lit bir hazzı ruhani duyunuz 
•kt,n ~rduğunuı meydan· ve içtiğimiz, kullandığımız su-
tUbtc kalkan sinek ölüleri, yun emniyetini temin ediniz. 
~ ve balgam kurularile Bu, şerefinizi, zaten yüksek 
~ ... u bir toz tufanı size sr.· olan oamınızı bir kat daha 
Y '"ı~ ıtolunuzu ~bettirir. iy.~i edecektir .emin olunuz .. 
~ fidanhk oldutu halde ..M.ltılis 

AN~OOLU 

Çin-Japon 
hadisesi __ _.. ....... -.--

1 z vest i ya gazeteai
nin bir yazısı 

İzvestiya gazetesine göre, 
Çindeki Japon tecavüzü mü
nasebetile Milletler Cemiyeti 
tarafından kabul edilen karar
lar Şanghayın resmi ve nim 
resmi mehafilinde ho~nulsuz· 

luk uyandırmıştır. 
"Shanghai lnformation Ser

vice., gazetesinin bildirdiğine 
göre, mahalli Çin mehafılinde 
bu kararlar, Milletler Cenıi
y~tinin bazı azalarının crmi
yct nizamnamesi mucibince 
uhrielerine düşen vazıfe 1 e ri 
ifa etmek istemed ı klerin e hir 
del il olarak kabul edilrniş!İr. 

"Liabo" gazetesi isr, 23 ler 
komitesinin hadiseleri birer 
birer isimlerile yad etmekliği 
lüzumsuz gördüğünü ve bun
ları "mütecaviz,, ve "abluka,, 
gibi umumi terminlerle kay
dedip geçtiğini ve bilhassa 
lngilterenin Japonya ile Çin 
arasında "vasıtacılık,, yapmak 
rolünden bir türlü vazgeçme
mekte bulunduğunu İşaret 
etmektedir. 

Gene ayni a-azete Çinin 
kendi kuvvetlerile mütecavize 
karşı koyması ve bu suretle 
cenubi Çinde menfaatlerini 
temin maksadile şimali Çinde 
Japonlara serbest harekat 
bahşetmet arzusunda bulunan· 
lann ayaklan altına karpuz 
kabuğu sıkıştırması lazımgel
ditini ilive etmektedir. 

Yıldırım 
Bozdotan, (Hususi)-Kurd· 

alam mevkiinde bir binaya 
yıldmm düşmüş, damda bağla 
bulunan bir merkebi öldür
müştür. 

Son günlerde yatan ı6rekli 
yağmurlar, zeytin mahsulü için 
çolc: faydah olmuştur. 

Deve çlçeOI 
Torbalı ve Tire kazalarında· 

ki aygır depolarım teftiş eden 
vilayet baytar müdürü B. Adil 
Y ergök şehrimize dönmüştür. 
Tirenin dört köyünde deve· 
lerde çiçek hastalığı görülmüş 
ve lazımgelen tedbirler alın· 
mıştır. . 

Kontrolörler tayin 
edildiler 

Palamut kontrolörlüğü kur
sunu bitirmiş olanların tayin· 
leri lktısad Vekaletinden ali· 
kadarlara tebliğ edilmiştir. 
Kontrolörlerden B. Alaeddin 
Dikilide, B. Edib Antalyada, 
B. Enver Fethiyede, B. Necati 
Çanakkalede vazife görecekler 
ve bir Teşrinisaniye kadar 
tayin olunduklara mahallerde 
bulunacaklardır. 

Sıhhat, yol ve 
kültür iı leri 

Vilayet Umumi Meclisi 1938 
senesi hüdcesini hazırlamak 
ıçın 17 ikincikanunda top· 
lantılanna başlıyacaktar. Bu 
seneki vilayet büdcesinde sıh
hat, yol ve kültür işleri için 
mühim miktarda tahsisat ay
rılacaktır. 

Aydın mektubu: 

Nazilli ortamektep 
ihtiyacı içindedir. 

Aydın bataklıkları kurutuluyor, 
yeni mektep binaları kuruluyor .. 

Maarif Vekili Nazillide orlamektep muallimleri 
ile konuşurken .. 

Aydın, (Hususi) - Kültür Şoseler tamir ediliyor 
Bakanı B. Saffet Arıkan, Na· ilimiz mükellef ameleleri 
zilli basma fabrikasının açılma Aydın - Çine, Yenipazar - Boz-
merasiminde bulunmak üzere doğan, Söke - Ortaklar, Na-
Nazilliye geldiği zaman, istas· zilli - Ortaklar şoselerinde ça-
yonda yer alan okul talebe- lıştırılmakta, bu şoselerde esaslı 
lcri ile meşgul olmuş ve öğ- tamirat yapılmaktadır. 
retmenlerle de Kültür işleri Yeni mekteb binaları 
üzerinde konuşmuştur. Vekil, yapıhyor 
ortaokul öğretmenlerine geçen Aydın merkez Dalama ka-
yıl Nazillide halk tarafından mun merkezinde Söke Serçin 
bir ortaokul binası yapılmak k" - d k" 1··1 · · t f _ oyun e oy u erımız ara ın· 
uzere vaki teşebbüsün canla- dan Kültür Bakanlığınca ka-
ınp canlanmadığını ve ne ne- ' . _ 
t. d'ııc.; · - 't bul edılen esaslara uygun bır 
ıcc ver ·~·nı sormuş; musaı . . _ . 

arsa bulunamadığı ve halkın şekılde bırer ılkokul bınası 
yardım işini tamamlanmadığı ce- yaptınlmakt~dır. • • 
vahı verilmi~tir. Bu alakadan Koo~er~t~flerın faahyeti 
haberdar olan Nazilliler Na- lzmır Üzum Kurumu ken· 
zillide çok ihtiyaç olan ~rta0• dine bağlı satış kooperatifle· 
kul binası yaptırmak için eski rine kooperatif harici müstah· 
teşebbüsü canlandırmağı ka· sillerden de incir satın alın· 
rarlaştlrmışlar ve faaliyete geç- masını bildirmiş, kooberatif-
mişlerdir.. ler de mübayaata bcşlamışlar· 

Ayd1nda batakhklar dır. Bu karar, elinde incir ka-
kurutuluyor.. lan müstahsili çok sevindir-

Aydının içinden geçen ta- miştir .. 
bakbane çayı daha Aydın şeb· 
rinden çıkmadan mecrasını 
kaybeder, Aydın önünde bü
yük bir bataklık yapar; bu 
bataklık binlerce dönüm pa-
muk tarlasını istifadesiz bir 
halde bıraktığı gibi, eski de
virlerde Aydın halkanın sıtma· 
dan kırılmasını intaç ederdi. 
Bu bataklığın kurutulması için 
büyük bir kurutma kanalı 
açılması kararlaştırılmış, proje 
yapılarak Onuncu Cumhuriyet 
bayramında ilk kazma vurul
muştu. O zamandanberi sıtma 
mücadele kanunlarına tevfikan 
mükellef amelelerle açılmağa 
çalışılan bu kanal, Nafıa Ve
kaletince ele alınarak projesi 
yeniden yaptırılmış ve eksilt
meye çıkarılmışlar. Kanalın 
kurutulması için tahmin edilen 
para 48 bin liradır. 

Aydm belediyesinin 
varidat. 

Aydın belediyesinin 936 
Mali yılında, Tanzifat vergi
sinden geliri 6960 lira, tanzi
fat işlerine harcadığı para ise 
10963 liradır. Tenvirat vergisi 
geliri de 561 1 lira, masrafı ise 
9802 liradır. Belediye bu işler 
için geçen yıl gelirinden 8196 
lira fazla para ödemiş ve bu-
nu başka gelirinden telafi} 
etmiştir. • 

AEVUIE ·aaatını iatevınıa. 

_, _____ _ 
Mühim bir keşif 
Zeytinyatı yerine 

Mazot 
İzmir civarmdaki portakal 

ve limon bahçelerinde görülen 

kabuklu bit hı.şeresine karşı 
açılan mücadeleye ehemmi· 
yet le devam ediliyor. Ziraat 
mücadele memurları, Balçova 
portakal bahçelerinde çalışır

ken mühim bir keşifte bulun
muşlardır. Haşerelere karşı 

kullanılan ilaçlarda şimdiye 
kadar mayi olarak zeytinyağı 

ve su kullamlırdı. Zeytin· 
yağı, ilaçlarda üstte kaldığı 

için bazı filizleri yakardı. Por
takal bahçelerinde yapılan 

mücadelelerde zeytinyağı ye· 
rine mazot kuJlamlmı1, fev· 
kalade iyi netice alınmıştır. Bu 
ilaç, Ziraat mücadele istasyonu 
mütehassıslannın önünde de 
tecrübe edilecek ve elde olu
nan muvaffakıyet gösterilecek, 
sonra Vekalete bildirilecektir. 

Ticaret Odası 

Cİr\i, . model ye fiyat hueueunda dlier yUkMk 

hrka eaatıerı•~ mukav••• edlnl•· 
•uıaananlard&f' blr4 ftklr .. ecllnlnl•· 
t.- o -"" nlOll\ ~ke.A'!J 

Azalarını seçti 
Ticaret ve Sanayi Odası, 

borsa idare . heyetinde odayı 
temsil edecek iki azayı seçmiş 
ve keyfiyetten kendilerini ha· 
budar etmiştir. Odanın B. 
Şerif Remzi Reyent ve pala-

; mutçular şirketi müdürü B. 
Fuad fğmendir. 

REVUE Borsa idare heyeti, oda 
azalarının da iştirakile bugün
lerde iUc toplantısını yapacak, 
aralarından borsa reisi ile reiı 
vekiHerini seçecektir. 

Kanunlara küf
reden adam ---·----

Etem, adliyece tev-
kif edildi 

Şehidlerde şayak fabrika
sında ustabaşı Romanyalı B. 
Etem, hükumetin manevi şah· 
siyetini tahkir eden sözler sarf 
ve kanunlara küfrettiğinden 
zabıtaca tutulmuş, adliyeye 
verilmiştir. Etem ikinci sorgu 
lıakinıliğince isticvab edildik
ten sonra hakkında tevkif ka-
' an verilmiştir. 

· Yangın başlangıcı 
Üıücülcr çarşısında B. Saııto 

Rusoya ait 9 sayılı şişe depo· 
stırıtırı duvarı dibindeki sÜp· 

rüntü kasasına herhangi bir 
şahıs tarafından atılmış siga· 
radan süprüntüler ateş almış 
ve deponun, açık bulunan 
penceresi yanmağa başladığı 
sırada itfaiye yetişerek yangını 
söndürmüştür. 

IVlahkOm oldu 
Müslime adında bir kızı 

zorla kaçıran Abdullah Ağır
ceza mahkemesinde on ay 
ağır hapse mahkum olmuştur. -Halkevi köşesi 

1 - Halkevi ar şubesi ko
mitesinden musiki öğretmen
lerinden B. F erıt, B. Aclan ve 
B. Hamdi tarafından ) bu Pa
zartesi, Salı, Çarşamba gün
leri saat 17,30 dan 18,30 a 
kadar milJi marşlar istiyenlere 
tekrar ettirilecektir. Halkımızın 
teşrifleri. 

2 - 1/ 11/937 tarihinde 
derslere başlamak üzere Arap
fırmında Dumlupınar, Değir· 
mendağmda Halitbey, Tepe
cikte Şehit Fazıl, Karşıyakada 
F evzipaşa, Keçecilerde Yetim 
ve Karataş okuJlarile cezaevin
de halk dershaneleri. 

3 - Arapfırınında Dumlu
pınar okulunda Almanca, 
Fransızca, lngilizce lisan 
kursları. 

4 - Halkevinde usulü def· 
teri ve şoförlük. 

5 - Yukarıda adı geçen 
kurslarla dersaneler için kaY.t 
ve kabul ay sonuna kadar 
devam edecektir. 

6 - Bu dersanelere hiç oku 
mak ve yazmak bimiyenlerle 
tahsilini ikmal edemiyen yurd
daşlar .alınacaktar. 

7 - Kayıt ve kabul için 
her gün sabatan akşama ka • 
dar, Cumartesi ve Pazar gün
leri hariç, Arapfırınmda Dum· 
lupınar, Tepecikte Şehit Fa· 
zıl, Değirmendağmda Halitbey 
Karşıyakada F evzipaşa okul· 
ları başöğretmenliklerine mü
racaat edilmelidir. 

8 - Yabancı dil ve usulü 
defteri kurslanna kayıt ve ka
bul için de Aarapfırınında 
Dumlupunar ilkokulu başöğ
retmenliğine müracaat edil
melidir. 

9 - Motör ve otomobil 
sevk ve idaresi kursu için de 
kayıt muamelesi Halkcwinde 
devam etmektedir. 

10 - 261101931 tarihinde 
evimiz salonunda Kızılay haf
tası münasebetiJe saat 16,30 
da Kızılay ve Salibiahmerin 
kuruluşu mevzulu bir koferans 
verilecektir. Evimiz herkese 
açıktır. 

12 - Bugün saat 17 de 
Halkevi Ar komitesinin mutat 
toplantısı ve müze, sergi ko
mitesinin umumi toplantısa 
vardır. 

• 



iz mir 

Miktarı 

Kilo 
224000 

56000 
12000 
12000 
15000 
9000 

24000 
66000 
66000 

36000 
44000 

216000 
212000 

ANADOLU 

iz.mir Levazım dmirfilf; ilanları 
Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

ı Tahmin Muvakkat 
Tutarı edilen fi. teminatı Müddeti Tarih 
Lira K. Kuruş San. Lira Kr. Ay 
29120 13 2184 12 9/11/937 
11200 20 840 12 9/11/937 

2640 22 198 12 8/11/937 
960 8 72 12 8/11/937 

2250 15 168 50 12 8/11/937 
1980 22 184 50 12 10/ 11/937 
2880 12 216 12 10/11/937 
3300 5 247 50 11 11/11/937 
3300 5 247 50 11 11/11/937 

720 2 54 11 12/11/937 
ı~~') -4 50 148 50 11 12/11/937 
4320 2 324 12 12/11/937 
2650 1 25 198 75 12 12/11/937 

------------------------

Gün 

Salı 

Salı 

Pazartesi 

" 
" 

Çarşamba 

" Perşembe 

" 

C\lma 

" 
" 

Saat 

16 
17 
16 30 
16 30 
16 30 
16 30 
16 30 
15 
15 

16 30 
16 30 
16 30 

Münakasanın 

şekli 

Kapalı 
,, 

Açık 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

,, 16 30 " 

Cinsi 

Un 
Sığır eti 
Pirinç 
Nohut 
Kurufasulya 
Makarna 
Bulgur 
Arpa 
Yulaf) hangisi uygun gö· 

rülürse onun mukavelesi 
Saman yapılacaktır. 

Kuru ot 
Odun 

1 - Kırkağaçta kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan iki kapalı on bir açık olarak şarnamelerinde 
konmuştur. · 

Maden kömürü 
yazılığı gibi münakasaya 

2 - ihale gün, tarih ve saatleri hizalarında yazılı olmakla Kırkağaçtaki piyade alay satın alma komisyon b ·rıasında 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamelerini her gün komisyonda bedelsiz olarak görülür yalnız kapalı zarf usulılile olanlar 250 kuruş mukabilinde 
gönderiliyor. 

4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermeleri mecburidir. . . 
5 - Eksiltmeye iştrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerindeki ve~ıkalarıle kapah 

1 

zarf usulür.e tabi olanlar ihale saatinden bir saat evel kapalı zarflarile teminat makbuzlarını ve tekhf mektuplarını 
mühürlü olarak, açık eksiltmesi yapılacakların teminat mektup veya makbuzlarını ihale zamanından evel komısyona 
vereceklerdir. 13 19 23 29 (3570) 

Orman koruma genel komutanlığı satın al. ko. nundan: dağından pazarlıkla satın alınacaktır. 
Orman koruma genel komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 2 - ihalesi 25/l.teş/937 pazartesi günü saat 16 da İzmir · 
3500 adet battaniye ile 6500 çift erat fotini kapalı de kışlada Levazım amirliği satın alma komisyonun-
zarf uıulile 7000 çift yün çorap açık eksiltme ile da yapılacaktır. 
ihalesi 1. 2.incitesrin 937 pazartesi günü, battaniyenin 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5508 liradır. 
saat 10 da, yün çorabın saat 11 de, fotinin saat 14 4 - Teminat muvakkate akçesi 413 lira 10 kucuştur. 
de Ankarada Yenişehirde Komutanlığa merbut satın 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

2 - Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira, muvakkat 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
teminatı 2362 lira 50 kuruştur. ları ve teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatin-
F otinin muhammen bedeli 30550 Lira, muvakkat te· den evvel komisyona müracaatları. 3769 
minatı 2291 Lira 25 Kuruştur. lzmir Lv. Amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Yün -çorabın muhammen bedeli 2520 Lira, muvakkat 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 149 bin 150 lira olan 
teminatı 189 Liradır. 130 bin ila 157 bin metere ekmek torbalık bez kapalı 
Battaniyenin şartnamesi 158 Kuruş, Fotinin 153 Ku- zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ruş mukabilinde, yün çorabın bila bedeli her gün ko- 2 İhalesi 9 Birincikanun 937 perşembe günü saat 15 te 
misyondan alınabilir. M. M. V. satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 3 İlk teminatı 8707 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 746 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Komis- kuruşa M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. 
yona vermeleri ilan olunur. 14 - 18 - 23 - 28 3627 4 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğidden: kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle bir-

3 

4 

5 

6 

1 _ Çerkf!z köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon in- likte teklif mektuplarını ihale saatından behemehal 
şaası kapalı zarfla ihalesi 2 - 2.inciteşrin - 937 salı bir saat evvel M. M. V. satınalma komisyonuna ver-
günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif be- meleri. 3741 23 14 25 4 

deli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ· İzmir Kışla Levazım Amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
leden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 2282 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 155 bin 100 lira olan 
liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 120 bin i'a 141 bin metre arka çantalık • .. bez kapalı 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi- zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
kalarile berat>er ihale saatinden en az bir saat evve· 2 ihalesi 9 Birincikanun 937 perşembe günü saat 11 de 
line kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık M. M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır: 
satın satın alma komisyonuna vermeler. 3 - İlk teminatı 9005 liradır. Şartnamesi 776 kuruşa M. 

13 19 23 28 3616 M. V. satınalma komisyonundan alınır. , 
İzmir Levazım amirliği satın alma ko, reisliğinden: 4 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

1 - Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için açık kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle bir-
eksiltme usulile eksiltmeye konulan 250.000 kilo odu- likte teeklif mektuplarını ihale saatından behemehal 
nun beher kilosuna ikinci eksiltmede teklif olunan bir bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. Ko: nuna ver-
kuruş yetmiş beş santim pahalı görüldüğünden 2490 meleri. 3736 23 16 25 4 

sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihtiyaç İzmir Lv. amirliği satın alma ko. rs. den: 
bir ay zarfında pazarlıkla temin olunacaktır. Cinsi Mikdarı Teminatı 

2 - Malın tahmin bedeli 3750 liradır. Lira Kr. 
3 - Muvakkat teminatı 281 lira 25 kuruştur. Yulaf 325 Ton 1462 50 

İhalenin şekli 

4 - İhale 9/2. teş/937 çarşamba günü saat 15 de Bergama Yulaf 535 Ton 2406 50 
askeri alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. Yulaf 

132 
Ton 579 25 

Pazarlık 

Pazarlık 

5 - Odunun evsafile teslim mahal ve şartları şartname· İhale tarihi Günü 
sinde yazılıdır. 

Pazarlık 
Saat 

6 - istekliler muvakkat teminatlarını ihale saatinden evvel 
Bergama Maliye vecnesine teslim etmiş bulunacak
lardır. 

7 - Evsaf ve şartnamesini bilmek istiyenler için kazartesi, 
çarşamba ve cumartesi günleri komisyonun açık oldu· 

1 

ğu ilan olunur. 23 26 2 5 3765 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için açık 
eksiltmeye konulan 13500 kilo patatesin beher kilo-
suna ikinci eksiltmede teklif olunan sekiz kuruş kırk-
beş santim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 
43 üncü maddesi mucibince ihtiyaç pazarlıkla temin 
edilecektir. 

2 - Malın tahmin bedeli 1215 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
4 - ihale 9ı2.teş/937 çarşamba günü saat 14 de Berga· 

ma alım satım komisyonu binasında yapıladaktır. 
5 - Patatesin evsafile teslim mahal ve şartları şartname· 

sinde yazılıdır. 
6 - istekliler muvakkat teminatını ihale sııatinden evvel 

Bergama Maliye veznesine teslim etmiş bulunacak
lardır. 

7 Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için pazartesi, 
çarşamba ve cumartesi günleri komisyon açık olduğu 
ilan olunur. 23 26 3 5 3768 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden : 
1 - lzmir Müst. Mevki kıtaatının kapalı zarfla münakasa

da bulunan 45900 kilo bulıur ihtiyacma talip çıkma· 

8/2.Teş./937 

8/ " il 

8/ " " 

Pazartesi 

" 
il 

11 
11 
11 

1 - Edremit mıntakası kıtaatı hayvanatının yukarıda cins 

2 

ve miktarı yazılı üç kalem yulaf ihtiyacı pazarlık su
retile satın alınacaktır. 
ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Ed
remitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

5 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evel komisyona gelmeleri. 23 26 28 2 3742 

oevlet Demiryollarından: 
Eğirdir istasyonu istimlak hududu dahilinde açık arazide 

bulunan 100 adet ceviz kütüğü 2-11-937 salı günü saat 15 te 
lzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında işletme · komisyo· 
nunda açık artırma suretile satılacaktır. isteklilerin 1238 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla işe girmeye 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen 
vakitte komisyona müracaatları lazımdır. Muhammen bedel 
165 yüz altmış beş liradır. 

Şartnameler ko111iıyondan pıruız ahnar. 

23 hktflfl'İa 911 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış No. 

1013 Tamaşalıkta eski 89 taj 117 No. lı evın 
8 de 3 hissesi nakitle. 

Lira K. 
78 75 

1030 Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde 208 dekar '13762 50 
arazı dahilinde 2500 ila 3000 ağaç zeytin 
vesaire eşcar ve kule kuyu ve havuz 8 sene 
taksitle ödenmek üzere nakitle kapalı 
zarfladır. Kapalı zarfın ihale günü saat 
14 de kadar tevdi edilmesi lazımdır. 

1031 Karşıyaka Alaybey Mimarsinan S. ada 
35 parsel 7No. 3613 taj 117,50 metre arsa. 

60 

1032 Karataş Dokuz Eyh'.il S. dan 12 No.dan 71 40 
Bayram oğlu S. tan 7 No. lı 178,50 
metre arsa. 

944 1. inci Gaziler Sinekli C. No. 132 taj 
249,30 metre arsa. 

50 00 

1033 Şehitler Sepetçi S. No. 122/124/126 182 00 
kapı 31 taj No. Jı 2595,50 metre evvelce 
arsa şimdi bahçe dıvarlı. 

1034 Şehitler iğdeli sokaktan 20/22 kapı ve 272 00 
Avcı sokaktan 11 kapı No. lı ve Avcı 
sokaktan 20/22/24 taj No. lı 545 metre 
evvelce arsa şimdi bahçe. 

1036 Şehitler Şişe S. 1, 3, 5 kapı No. h 8515,92 425 75 
metre evvelce arsa şimdi bahçe. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakitle ya· 
zılı olanlardan gayrisi 2. inci tertip tasfiye vesikasile ödenmek 
üzere 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Alıcıların Milli 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3760 

Bayındır ilçebaylığından: 
1 - Bayındır kazasına bağlı 41 dönüm istihdam ettiti köY 

bekçisi için şartnamede yazılı evsaf ve miktar elbiseler iliP 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya vaz' olun· 
muştur: 

2 - Münakasa Bayındırda Hükumet konağında J. kom&ı· 
tanlığı odasında münakasa komisyonu tarafından 3 1111 1931 
çarşamba günü saat 14 te icra olunacaktır. 

3 - Taliplerin terzi, tüccdr, tüccar terzi olmaları şarttır. 
4 - Teminat makbuzları komisyonun müteşekkil olduğıl 

günde komisyona ibrazı mecburi olup ibraz edemiyenler iha· 
leye kabul edilemezler. Taşradan vaki olacak müracaatla! 
ihale gününden evvel teahhütlü mektupla Bayındır J. komutan· 
lığına gönderirler. Ve elbise nümune parçası konur. Gösterilell 
münakasa haddi komisyonca haddi layik görülürse ihale icr• 
olunur. lstanbul, lzmirde maruf olan bu gibi müesseselere 
birer şartname gönderilmiştir. 3684 
Münakasaya konulan Bedeli muhammen Timinat miktar 
şeyin cinsi ve miktarı Lira Ku. Lira Ku. 

56 takım bekçi elbisesi 560 41 

Manisa Vilayeti Daimi Encü 
meninden: 

1 Vılayet Nafıası ıçın Bakırköy bez fabrikasının 70 
No.lu bezinden onbeş çadır satın alınacaktır. 

2 Şartnamesi parasız Manisa Nafıa Müdürlütünd 
alınabilir. 

3 - Muvakkat teminatı 78 Lira 75 Kuruştur. 
4 - ihale 4/11/ 937 Perşembe günü saat on birde Mani 

Vilayeti Daimi Encümeni önünde yapılacaktır. 
19 23 27 31 3 

lzmir memleket hastane 
baştababetinden: 

İzmir Memleket ve Eşrafpaşa hastanelerinin bir yıllık ihti 
cını karşılıyacak olan "220" ton ve "5335" lira kıymeti ııı 
hammeneli Kok kömürü 19/10/937 tarihinden 4/ 11/937 t 
hine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltm 
çıkarılmıştır. isteklilerden şeraiti münakasayı görmek istiyePI 
hergün lzmir Memleket hastanesine müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edecekler münaksanın icrasınden e 
bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk nisbetinde "410" Ji 
\ık teminatı muvakkatesini muhasebei hususiye müdürlüğiİ 
yatırmağa ve yahut ta muteber bir banka mektubunu bir 
derununa, bir zarf derununa da teklifnamesini ve bu iki 
da bir zarf ıçine konularak ~ve üstü mühürlenerek zarfın .. 
rine ne iş için olduğu yazılmesı ihale günü olan 4-11-937 
hine raıtlıyan Perşembe günü saat 9 dan 12 ye kadar lı 
vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

19 23 26 30 

ilin 
Bergama Vakıflar memurl1' 
ğundan; 

Mülhak 
Kazası Köyü Mevkii Cinsi Vakfı 

Bergama Bergama Bağlar yolu Zeytinlik Hacı Yakub 1 

,, Zeytin dağı iskele civarı ,, Manisa vakfı J 
,, ,, ,, Çeşme civarı ,, Küçük Mehmet ef 

Bergama vakıflar idaresine ait yukarda müfredatı yazıla ı 
tinliklerin 937 senesi mahsulü açık arttırmaya çıkarılnıı~ 
İhalesi 27/ 10/937 çarşamba günü saat onbeştedir. Talipl 
Bergama vakıflar idaresine müracaatları. 19-23-27 369.S ~ 

Izmir ziraat mektebi müdürl 
ğünden: 

Mektebimizde mevcud zeytin mahındü kötürü olarak ~ 
lakla satılacağından alıcıların 25-10-937 pazarteıi günU 
on beıte mektepte hazır bulunmılan. 3754 



""ayfa 7 

·cili Ti
caı·et memur
luğundan: 

(Savel Limited] ticaret un· 
Vanile izmirde Birinci Kor
donda Rıhtım Hanında 22-24 
numaralarda tütün, palamut 
Ve her türlü toprak mahsul
leri üzerine ticaret yapan işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şir
ket mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici· 
lin 2096 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 
lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 

resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1: Mukavelename 

SA VEL Ltd. 
Esas mukavelena-

• 
mesı 

Şerikler-Ünvan·Maksat-Ser
maye·Müddet 

Madde 1 - Bu mukavele· 

'

namenin altında imzaları bu· 
Unan: 

a) Halen lzmirde Karşıya· 
kada F ahrettinpaşa caddesin· 
de 148 numarada mukim Fey
Yaz M. Savut 

b) Halen lzmirde Karşıya
kada Fahrettinpaşa caddesin
de 68 numarada mukim Ka
zım H. Gürel 

c) Halen lzmirde İkincikor
donda Mühendis Ferruh apar
tımanında mukim Kazım Musal 

d) Halen lzmirde Karşıya
kada Fahrettinpaşa caddesin· 
de 142 numarada mukim Ke· 
mal Gencal 

e) Halen lzmirde Basmaha
nede mukim Torbalılı ibra· 
him Buğday aralarında mah· 
dut mesuliyetli bir limited şir
ket tesis edilmiştir. 

Madde 2 - Şirketin ünvanı 
~S~ YEL Ltd.) dir. Merkezi 
Zınırdir. lcab eden yerlerde 
şubeler açabilir. 

terden dördünün kararı ile 
şirketin feshi caiz olduğu gi
bi müddetin sonunda bütün 
şeriklerin ittifakile bunun tem· 
didi de mümkündür. 

-2-
Müdürler - idare meclisi -

Umumi heyet 
Madde: 8 - Şirket, şerik

lerden Fayyaz M. Savut, ve 
Kazım H. Gürel tarafından 
idare edilir. Müdürler, resmi 
ve hususi dairelede şirketi 
temsile, her türlü alım satım 
ve sair akitleri yapmağa, şir· 
ket namına para ahzü kabzine 
ve ibraya, memur tayin ve 
azline ve bazı husuat ıçin 
ahari dahi tevkil ve azle, vel
hasıl şirketin idaresinin iktiza 
ettirdiği bilcümle muamelatı 
ifaya salahiyettardırlar. Heriki 
müdürün müşterek imzaları 
şirketi ilzam eder. 

Madde: 9 - Müdürler, her 
iki senede bir yapılacak inti
hapta umumi heyetin tayin 
edeceği üçüncü bir şerikle 

birlikte çü kişilik idare mec· 
!isini teşkil ederler. 

Madde: 10 - işbu muka
velename ahkamına muhalif 
hareketlerinden dolayı müdür· 
ler şahsen ve idare meclisi de 
müteselsilen mesuldür. 

Madde 11 - idare meclisi, 
gerek kendisi ve gerek umu
mi heyet tarafından ittihaz 
edilecek kararları zapta mah· 
sus müntazam bir defter tut· 
mağa mecburdur. Bütün ka
rarlar bu deftere kayt ve her 
defasında altları hazır bulu· 
nanlar tarafından imza edilir. 

Madde 12 - idare meclisi 
toplantıları için aıaya yapı]an 
tebliğatı müş'ir ~e imzalarım 
muhtevi hususi bir dosya tu· 
tulur. idare meclisi tarafından 
karar ittihaz edilebilmek için 
azadan en az ikisinin hazır 
bulunması ve bunlarm her 
hangi bir kararı ittifakla itti
haz eylemeleri lazımdır. 

Madde 13 - idare meclisi 
Madde 3 - Şirketin mak

sadı başlıca tütün, palamut ve 
h azasının davet ve cem'ine İm-er türlü zirai mahsuller üze· 
tin 1 kan olmadığı takdirde müdür-
h 

e a ım, satım, ihracat ve ı 
er türlü ticari muamele yap- ler en fazla hisseye sahip di· 

hıaktır. ğer şeriklerle istişare va davet 
Madde 4 - Şirketin ser· ı ve cem'i imkansizlığını tesbit 

~ayes~. T~. 33,000 (Otuz üç I ettikten sonra bunlarla bera-
b· n Turk lırası) olup beheri her her türlü karar ittihazına 
h •n liralık otuz üç name mu- salahiyettardırlar. Hissedarla· 
h~rter hisseye ayrılrr.ıştlt'. Bu rın kısmen veye umumen tah-
ısselerden on iki adedi F ey· riri reylerini almak zarureti 
~z M. Savut, on iki adedi hasıl olursa bunlara taahhütlü 
1(~ Zım H. Gürel, üç adedi mektuplar ile veya noter va-
rn azırrı Musa!, dört adedi Ke- sıtasile tebligat yapılır. En çok 
lb~I ~encol ve iki adedi de yirmi gün içinde reyini bildir· 
i rahım Buğday tarafından meyen şerik sorulan suali ka · 
tş ıra ve yarı bedelleri şerikler bul etmiş sayılır. 
arafından tediye olunmuştur. Madde 14 - Umumi heyet 

i bGeriye kalan yarı bedellerin senede bir defa ve bilanço-
İ:'bu rnukavelename tarihinden nun tanzimini müteakip mut-
ş~ .aren nihayet üç ay içinde laka içtima eder. Senelik bi-
0;1kler tarafından tamamen lanço ve şirket mnamelatı bu 

erımesi lazımdır. umumi heyet tarafından ekse· 
rn Madde 5 - Şirketiıı ser- riyetle ittihaz edilec'!k karar· 
rn ayesi Ticaret kanunu ahka- lara tevfikan tadil veya tasvib 
rı(ırıa. tevfikan icabında artı· edilir. Şerikler umumi heyet 
ra 

1f 1ndirilebilir. Artırma ka- içtimaına idare meclisi tara-z: arında kanuni nisaba na· 
1 
fından hazırlanan bilançonun 

Se r~n akal!iyette kalanlar, ek- kendilerine tebligini müş'ir 
tıy t' Yah e ın kararını kabulde ve- va içtimaın gün, saat ve ma-

k l ut sermayelerini alarak şir- hallini mübeyyin bir tebliğ 
eten k'I <!akı çe ı mekte muhtar ola· vesikasile davet edilirler. U· 

ardır. mumi heyette şerikler adedi· 
1 ~adde 6 - Bütün şerikle- nin yarısından fazlası hazır 
erı il itf f k ie . 1 a ı ile şirkete yeni bulunmadıkça karar ittihaz 
bi;ık_ alınabileceği gibi diğer edilemez. 

d. şırketle de teşriki mesai Madde 15 - Umumi hey-
e ılebilir. etin içtimaını müşkül kılan 

rıc 1'.ia.?de 7 - Şirket on se-
1 

ahvalde şeriklere idare meclisi 
lşb rrıuddetle tesis edilmiştir. tarafından gönderilecek taah· 
've~~ m~kavelenamcnin lktısat hütlü mektuplara cevap alın· 
8<> aletınce tasdiki tarihinden ması suretile dahi karar itti· 
d,~.ra tescil ve ilanı bu müd· haz edilebilir. Bu mektuplara 
dct~rı başlangıcı sayılır. Müd· en çok yirmi gün içinde ce· 

•rı h' d ıtamın an evel şerik- vap vermiyen şerik sorulan 

ANADOLU 

suali kabul ve bila·nçoyu tas· 
i vib etmiş addedilir. 

Madde 16 - Umumi hey· 
etin içtimaından en az onbeş 
gün evet şirket bilançosunun 
iktisat Vekaletine tevdi edil
edilmesi · lazımdır. 

Madde 17 - Müdürler ve 
ya idare meclisi lüzum gör· 
düğü zaman umumi heyeti 
fevkalade olarak içtimaa da
vete salahiyettarJır. 

-3-
Bilanço-Kar ve zararın taksimi 

Madde 18 - Şirket, kanu
nun tarifatı dairesinde munta
zam bir muhasebe ve munta
zam bir dos} a tutmakla mü
kelleftir. 

Madde 19 - Her sene Bi· 
rincikanun ayının sonunda şir
ket alelusul bilançosunu tan· 
zim eder. Bilanço ancak Umu
mi Heyetin kabul ve tasdi· 
kinden sonra muteber olur. 

Madde 20 - Sermayeye ilk 
temettü olarak yüzde altı ve
rilir. 

Madde 21 - Şirketin her 
sene tahakkuk edecek safi 
hasılatından evel beevel yüzde 
beşi ihtiyata ayrıldıktan sonra 
yüzde yirmisi, aralarında mü· 
tesaviyen taksim edilmek üzere 
müdürlere idare hakkı olarak 
verilir. Müdürler, İdare hak
larına mahsuben şirket kasa
sından senede en çok iki bin 
Türk lirası çekebilirler Şu 
kadar ki bilanço neticesinde 
zarar hasıl olursa çektikleri 
parayı derhal şirkete tesviyeye 
mecburdurlar. 

Madde 22 - Şirketin safi 
kar veya zararı hisseleri nis· 
betinde şeriklere taksim edilir. 
Şerikler, hisselerinden fazla 
zararla mesul değıldirler. 

-4-
Müteferrik 

Madde 23 ......ı. Şirket hisse
lerinin ahere devri ve satılması, 
şeriklerden en az dörtte üçü
nün muvafakatine bağlıdır. Bu 
keyfiyetin zabıt defterinde dev· 
re muvafakat eden seriklerin 
ayrı ayrı imzaları altında tes· 
bit edilmesi lazımdır. Devir 
vukuunda yeni şerikin bu mu
kavelename ahkamını kabul 
ettiğine dair beyanname ver
mesi mecburidir. 

Madde 24-Şirket bir hisse 
için yalnız bir sahih tanır. Ve· 
fat halinde müteveffa şerikin 

müteaddit varisleri bir hisse 
üzerinde ayrı ayrı hak araya· 
mazlar. Usulen veraset hakla· 
rını isbat mecburiyetinde bu· 
lunan varisler, şirkete karşı 
müşterek bir vekil veya mu· 
messil göstermiye mecbur· 
durıar. 

Madde 25 - Ştriklerden 
birinin vefat veya iflası halin· 
de şirket münfesih olmaz. Di
ğer hissedarlar arasında de· 
vam eder. Mütevaffanın veya 
müflisin haklarını istihlaf eden· 
lerin sermayelerini istirdat ve
ya ahere devredebilmeleri, bu 
mukavelenamede muayyen şart
lara bağlıdır. 

Madde 26 - Şirketin fes· 
hine karar verildiği takdirde 
idare meclisi tasfiyeye memur 

olur. Ticaret kanunun 451 -458in ci 
maddelerini nazara alarak tas· 
fiyeyi mümkün mertebe kısa 
bir zamanda yapmağa ve icap 
ettikçe şeriklerin reylerini al· 
mağa tasfiye meclisi namını 
alan idare meclisi mecburdur. 

Madde 27 - Şerikler ara
sında zuhur edecek her türlü 
ihtilafların halli İzmir ticaret 
mahkemesine aiddir. Bununla 
beraber şerikler, bu nevi ıhti· 
lafları hakem usulü iL h31lct· 
meği ve hakem vasıtasile hal· 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

c. v. 
2/33 

217 

2/21 

1/52 

2/15 

ismi 
Mustafa Üğ. Mehmet 
Ali 
Ali Oğ. Fehmi 

Mustafafa Oğ. Ali 

Hüseyin Oğ. Ha
san Fehmi 

Ahmet O. Yusuf 

1/96 Bohor O. Refail 

Raşit O. Memet 

2/48 Mehmet O. Mehmet 

1/73 Sadık O. İbrahim 

1/16 Destan O. Sabri 

1/87 Mustafa O. Hasan 

1/98 Hasan 

1/26 Sadık O. Mehmet 

Adresi 
Yusuf Dede caddesi 
No. 93 
Ballıkuyu M. 2 çeş· 
melik cad. Yeldeğir
men so. No. 38 
3 ncü Sultaniye M. 
No. 34 
Ôrhaniye M. Halil 
ağa so. 50 N. da 339 
N. tek yük arabası 
sahibi 
Eşrefpaşa kavaklı pı
nar cad. 47 N. 
2 çeşmelik Han H. 
Süleyman so. No. 8 
470 No. tek yük arabası 
Birinci kahramanlar 
M. Şehitler 63/1 N. da 
Kahramanlar M. 3 ncü 
sokak 
Şehitler Sepetçi so. 
No. 71 bahçede 
Çayırlı bahçe kahra
manlar mektebi ya· 
nında No. 42/3 de 
Naldöken köyünden 
11 No. araba sahibi 
Birinci kahramanlar 
meydan so. No. 4 de 
508 No. lu tek yük 

Senesi 
937 

" 

" 

" 

it 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Cinsi 
Eşek 

Kıl keçi 

At 

Eşek 

At 

Eşek 

" 

Katır 

Eşek 

At 

Maaceza hay
vanlar vergisi 

Adet Ura Kr. 
1 75 

l 75 

4 4 80 

1 1 80 

1 15 

1 l 80 

1 75 

l 75 

1 1 80 

1 75 

1 1 80 

arabası sahibi ,, At ı 1 80 
Şehitler Sepetçi ku· ,, 2 3 60 
yu 10 numarada. .. Eşek 1 75 

ikametgahlarını tebdil etmiş olmalarından dolayı namlarına tahakkuk ettirilen cezalı hayvan· 
Jar vergisi ihbarnamel_e~i tebliğ. edilemiyen 13 mükelle~~n ~dları ile ikametgah mahalleri ve 
namlarına tahakkuk ettırılen vcrgı ve cezaları yukarıda gosterılmiştir. 

Tahakkuk ettirilen işbu vergi ve cezalara itirazı olanların 30 gün zarfında Basmahane şube
sine müracaatları ilan olunur. 

------ı·~~----~lmll!!'-.. ~~~--~--~------------------letm ek çareleri tamamen akim ılzmir Cumhuriyet Mu··ddeı·umu-
kaımadıkça mahkemeye müra· 
caat etmemeği şimdiden ka- mı·ı•gv ı·nden. 
bul etmişlerdir. ihtilaf halinde 1 • 
bulunan şeriklerden her biri Urla mahkemesinde on lira maaşlı bir zabıt katipliği açıl· 
birer hakem ve bu hakemler mlştır. Bu katipliğe talip olanların memurin kanununun 4 cü 
de bir üçüncü hakem tayin maddesinde sayılan vasıf ve şartları haiz olmak ve 1 Teşrini-
ederek meseleyi bunlar ve.sı· sani 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te imtihan· 
tasile hallederler. ları icra kılınmak üzere lzmir Adliye Encümeni kalemine mü-

Madde 28 - Şirket işle- racaatları ilan olunur. 3764 
rine aid hususatta işbu mu
kavelename ahkamı dairesin· 
de ve bu mukavelenamede 
sarahat olmıyan ahvalde de 
ticaret kanunu delaleti ile 
amel edilecektir. 

Madde 29 - Şirket, iktı· 
sad vekaletinin tasdikini ve 
tesçil ve ilanını müteakıb 
kat'i surette teşekkül etmiş 
addolunacaktır. işbu mu
kavelenamede yapılacak her 
türlü tadilatın tekemmülü de 
gene iktısad vekaletinin tas
dikine bağlıdır. Evvela me
murlar için vekaletten ayrıca 
müsaade alınır ve yıllık blan· 
ço ve karu zarar hesaplarile 
diğer vesikalar vekalete on 
beş gün içinde gönderilir. 

Savel limitet şirketinin 29 
maddeden ibaret olan bu esas 
~uk~_velenamesi muvafık gö
rulmuş olmakla ticaret kanu· 
nun 505 inci maddesine tev· 
f ikan tasdik kılındı. 

Pul üzerine imza 
E. Z. 

imza okunamadı 
lktısad Vekaleti N. 

imza okunamadı 
Damga kanununun 2 inci 

maddesi delaletile 12 inci 
maddesine tevfikan istifası 13· 
zım gelen binde iki nisbi re
sim vekalette saklı esas mu
kavelenameye "66,, altmış al
tı liralık pul yapıştırılmak su· 
retile tahsil olunmuştur. 

Mühür 
lktısa<l Vekaleti iç ticaret 

umum müdürlüğü imza 
okunamadı 

16 teşrinievel 1937 
Genel sayı: 10316 
Özel snyı: 12/123 

İşbu 27 /9/1937 tarihli mu-

kavelename altındaki imzaların 
zat ve hüviyetleri dairece ma
ruf lzmirde Karşıyakada Fah· 
rettin paşa caddesi 148 No. da 
Feyyaz M. Savut, ayni cadde 
63 ~..Jo. da Kazım H. Gürel 
ve lzmir ikinci kordon Mü
hendis Ferruh Apartımanında 
mukim Kazım Musal İzmir 

Karşıyaka Fahrettin paşa cadde
si No. 142 de Kemal Gencal ve 

lzmirde Basmahane semtinde 
mukim ve İzmirde Rıhtım ha
nın 22 No. da bulunur Tor· 
balılı lbrahim Buğday'ın olup 
münderecatını aynen ve tama· 
men kabulden sonra huzurum-
da bizzat vazettiklerini tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı Eylül ayının yirmi 
yedinci Pazartesi günü. 

27/9/1937 
T. C. lzmir ikinci Noteri 

resmi mühür ve Noter 
E. Erener imzası 

Genel sayı: 10344 
Özel sayı: 12/128 

işbu mukavelename sureti
nin dairede saklı 27/9/1937 
tarih ve 10316 genel sayılı 
aslına mutabakatı tasdik kı· 

lındı. Bin dokuz yüz otuz yedi 
yılı Eylül ayının yirmi sekizinci 
Salı günü. 

T. C. fzmir ikinci Noteri 
resmi mühür ve imzası 

Genel sayı: 11647 
Özel sayı: 2/221 

işbu mukavelename sureti
nin dairemizden tasdiki yapı· 
lıp lktısad Vekaletinin nazarı 
tetkikine arzedilen ve mezkür 
Vekaletin tetkikinden sonra 
yapılan çıkıntılarda beyan olu
nan tashihat ve tasdikini muh· 
tevi bulunan işbu mukavele
name mübrez aslına ve dos-

yamızda hıfzedilen mübrizinin 
imzasını havi nushasına muta-
bakatı tasdik kılındı. Bin do· 
kuz yüz otuz yedi yılı T. Evci 
ayının yirmi birinci Perşembe 
günü. 21/10/937 

T. C. lzmir İkinci Noteri 
resmi mühür ve 
E. Erener imzası 

80 kuruş harç pulu 
40 kuruş tayyare pulu. 
30 kuruş damga pulu. 

1 Göz Hekimi ·ı 
Mitat Orel 

1 Adres: Beyler Numan so- , 
kağı No. 23 

lKabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

İzmir tramvay ue 
elektrik şirketinden: 

Bilet ücretlerini vermek için 
tramvaylarımız müşterilerini 
ufaklık tedarik etmek kaygu· 
sundan kurtarmak maksadile 
25/10/1937 tarihinden itibaren 
sureti muvakkatada olarak 
şirketimizce tramvay güzergi· 
hının bütün kısımlan için 
mer'i tramvay tarifesi ve mev· 
ki fiyatlarına tekabül eden 
yirmi beşer biletlik karneler 
satılığa çıkarılacağı sayın müş· 
terilerimize bilinmek üzere 
ilan olunur. 

Bilet ücretlerini vermek için 
bilet~iye karnelerinden vere
cekleri bir bilet mukabilinde 
sayın müşterilerimize ayni 
fiyatta bir tramvay bileti ve
rilecektir. 

Bu karneler şirketimizin Bah
ribabadaki gişelerinde, Konak 
bekleme salonundaki planton 
ile kontrol memçrları nezdin
de satılmaktadır. 
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... 111!1!!! ................. . 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay cad· 

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de
nize nazır ev satılıktır. Ta· 

4 
liplerin mezkur Pve müra· .

1
• 

caatları ilan olunur . 
..... dm .. ~..., ....... 

Olivier ve 

Eşrefpaşa .hastanesi başta
bibliğinden: 

Eşref paşa hastanesi için alınacak olan 3715 liralık 53 ka· 
lem alat ve edevatı tıbbiye 14-10-937 günlemecinden itibaren 
on beş gün müddetle eksıltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin ek
siltmeye çıkarılan alat ve edevatı tıbbiyenin sartnamesini gör-
mek üzere her gün Hastane baştababetine müracaatları ek
siltmeye iştirak edenlerin ihale gününden bir gün eve) % 7.5· 
nisbetindeki 287 lira 63 kuruş pey akçesini Hususi hesaplar 
d irektörlüğüne yatırmaları veyahut bir banka mektubu ile ihale 
günü olan 1· 11-937 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar 
Encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 14-19-23-27 3642 Şürekası 

Limited lstanbul Nafia müdürlüğünden 
Vapur Acentası J 10/ 11/937 Perşembe günü saat 15 de fstanbulda Nafia mü· ...................................................................... : .. 

lirinci kordon Rees binası · DEUTSCHE LEVANTE "EXHIBITOR" vapuru 19 reket edecektir. dürlüğünde 32074,06 lira keşif bedelli Kandilli rasa thanesi 
TeL 2443 LINIE lkinciteşrin<:fe bekleniyor. NEV· SEYAHAT MÜDDETi nııknatis ayar ve yazıcı daireleri inşaatı ile diğer muhtelif 

THE ENLELERMAN LI- G. M. B. H. YORK için yük alacaktır. PiRE _ BOSTON 16 gün yerlerdeki inşaat ve tamirat işleri kapalı zarf usulile eksiltme· 
S LTD. "SPARTA,. vapuru 31 Bi- "EA'.PRESS,, vapuru 26 PiRE - NEVYORK 18 gün ye konulumuştur . 

B
. :A~GE~ldAN" l~apu~?k 20 rinciteşrinde bekleniyor. ROT- lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- SERViCE MARITIME Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
ırmcıteırın e ge ıp yu çı· şartnamelari, proı' e keşif hulasasile buna mütefcerri <li""er ev· TERDAM, HAMBURG ve YORK · · ··k t kt ROUMAIN 5 karak ayni zamanda LON- ıçın yu a aca ır. rak 161 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

ORA ve HULL için yük ala- BREMEN için yük alacaktır. " OGONTZ 11 vapuru 28 B U C A R E S T Muvakkat teminat 2406 liradır. 
ktı "ANKARA., vapuru 5 İkin- İkinciteşrinde bekleniyor. NEV· "DUROSTOR" vapuru 26 1 

• r. citeşrinde bekleniyor. ROT- YORK için yük alacaktır. Birinciteşrinde bekleniyor. steklilerin teklif mektuplarım ve en az 20,000 liralık btJ 
"CITY OF LANCASTER,, KôSTENGE, SULINA GA· işe benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış oldu~u 

1 · d TERDAM, HAMBURG ve THE E.APORT STEAM· 5 
vapuru 15 kinciteşrın e ge- müteahhitlik ve ticaret odaı:ı vesikalarını havi kapalı zarfı 
1• -k k k · a BREMEN için yük alacaktır. SHIP CORPORATION LATZ ve GALATZ aktar-
ıp yu çı araca aynı zam n- AMERICAN EXPORT LJ. 10-11-937 Çarşamba günü saa 14 e kadar lstanbul nafia mü· 

da LONDRA ve HULL için NES PiRE AKTARMASI maksı TUNA limanları için dürlüğüne vermeleri . 19 23 28 2 3578 
yük alacaktır. SERi SEFERLER yü alacaktır. 
THE GENERAL STEAM The EXPORT STEAMSHIP "EXACAMBION,. vapuru STE ROYALE HONGRO-
NAVIGATION CO LTD. CORPORATION 23 Birinciteşrinde PIREden iSE DANUBE MARITIME 
"ADJUTANT,, vapuru 5 "CARLTON" vapuru 26 BOSTON ve NEVYORK için "DUNA" motörü 23 Bi· 

lkinciteşrinde gelip LONDRA Birinc iteşrinde bekleniyor. hareket edecektir. rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
için yük alacaktır. NEVYORK için yük alacaktır. "EXCOHORDA" vapuru GRADE, NOVISAD, COMA· 

DEUTSCHE LEVANTE "EXMINSTER .. vapuru 2 5 Birinciteşrinde PIREden RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 
LINIEN lkinciteşrinde bekleniyor. BOSTON ve NEVYORK için TISLAVA, ViYANA ve LINZ 

"ITHAKA,, vapuru ikinci- NEVYORK için yük alacaktır. hareket edecektir. için yük alacaktır. 
teırin ibtidaaında HAMBURG " EXTAVIA ,, vapuru 11 "EX CALIBUR,, vapuru 19 DEN NORSKE MIDDEL· 
8REMEN ve ANVERSten lkinciteşrinde bekleniyor. NEV lkinciteşrinde PIREden BOS- HAVSLlNJE 
ıelip yftk çıkaracaktır. YORK için yük alacaktır. TON ve NEVYORK için ha· O S L O 

"BAY ARD" motörü 25 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. Pi
RE, DIEPPE, DÜNKERK ve 
NORVEÇ limanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT SCHLDT 
HAMBURG 

" DUBURG ,, vapuru 22 
Birincitcşrinde bekleniyor. 
ANVERS (Doğru) ve HAM· 
BuRG için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki deyişiklik· 

lerden acente mesuliyet kabol 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DERZE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaıt 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: No. 200712008 


