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Romanya Hariciye Nazırı memleketimizden ayrıldı Bay Numan Menemencioğlu Ankaraya geçti 

ismet lnönü ve R. Aras, ni-Fransa ile ar~mızda noktai 
sanda Bükreşe gidecekler. nazar ihtil8fları var. 

--·--B. Antonesko, Büyük Şefimizin harikulade bir şah- Viyanada 
ıiyet olduğunu söyliyerek hayranlığını beyan etti. darbei hüku
kulüpçiilük, Baıoekilimiz. Rado~ ~janaına beya?atta met hazırlanmıf 
fehircilik, ba!andalar. Küçü~ ıtıldf, Hababarg lar~n B. Şaınig, Peıteden 

ul k 
Vıyanaya ddnmesıne mümaneat edecektır Viyanaya döndii. 

Sporc U •• tııtanbut, 25 Avustu..va, kralhGın iadesi 
N. Baydar 

laınirdeki aper kulüplerinin 
birleımeai, 'Üzerinde ısrarla durula· 
eak bir bidiae iken gazeteleri· 
.We lıyık oldugu akialeri bula· 
8lamıtbr. Halbuki etrafa kulak 
•erineaia çefit çeıit tealer itilecek· 
llldr, mınldanaa, bolltardanan, Tu· 
.w. lıiaybNll teller: 

- ~alaltlmla tariW ae olacek? 
- KıalObilm, kul4bClm, benim 

klllabtım1 
- KulflbClmiln bapa&uıa MI'· 

llD1ar beııi ... 
Fakat b.tırlanamz ki dilimiM 

t.gilheffa iiMI edilmif olan 
tcılU. keli=Mi, -~ cao...ı.r 
-.irti.t demektir. · 

Spor yapmak i~ kallp P.n" 
~ •cakt kull~ilk bir ,....,. 
.... . ı..u.. ptirlUDoe .., -
• tilke > ol•. Dikkat .-...: 
,...._ mi ..... is ufteW. 
... ,..,11Ws1a ıı.clilertDe .... 
... illeılikleri kaltlplerin ..... 
......._ dkeumes baaserlikler 

hlun111111S. 
Hakikat ıudur ki, leDİI kalttbtı, 

latbol ku1übtl •ey• hokey, hentbol 
}'lıhat ragbl kullb6 gibi bir tek 
..- fUMiİlain tetbiki pyfilille bir 
..,. gelip eemlrt kanam Wle 
.. tla kllfetlerini oaa ~aralar 
pa~mek l&nmcbr. Fakat cape>r 
knl4b1> ...... bir DDTAD albnda 
._ deTtet lııllvMIMeıa yudım bek· .,_.k ...... tefelltlller, birer 
~ mlle11ueai oJ .. k ...,.,... 
lile b6ylıe dar çe•"1• İGİM 
kendilerini bapectmek ulibiyetimi 
haia olamnler. 

Bil' b.fb nokta: Gneteleri· 

--- biri •••İr •aıepledaia 
hiılepaelbıi ıtelüJcdigia k.....-· 
Jlte p1ebeai ,eklinde teUW etli. 
lu gö~n kaynaJ• milU kim• 
tutbol maçlanndadir. Ayni fikir
tlen ilham alanlar 9ana da iddia 
ediyqtlar: 

- Milli k.4me mıubablan 
nihayet bulunca etki kalipler birer 
birer aubur edecektir. Bu difiD· 
celeri, biarat birlefme blclileaiaio 
l"ukuu taru tebibe Uf i de&il 
•idir? 

İamltde federe olan •e olan· 
)a •OD mu, yinni Jnİ, .belki de yir· 
nıiden fala· ~ulüpk• 6ç tane ye~ 
)'eni cemiyet doğmuttur. Bunu 
~hireililin kulipçıilüge dqil, f,• 
Dit maoalile epor fikrinla dar 
g6r6ılere, mesbep ws hisb teltk· 
lıileriee plebeal teklinde iı&m•· 
byıa. 

Meuketin faaliyet •• 11.are
kt"t halinde balanaa biti• çoeak· 
lanoın aiade kalmalanm temia 
edecek o• ..-pon , idare aııaar· 

lannı, binlerce 9J>0rt:a genci, 'her 
Uultı ... taıan •• Dihayet gelir " 
... rar yat\aJan kab.nk- bir b6d· 
teyi Wr -araya getirmelidir ki p· 
7.U. erifehillia 

Şaye& ........ a.cıe bir e&Jeace; 
..... ..... ... heyecanlarımm 

..... .. iiôlii; l8Clece 
.. .,.,,. •iatlll- .. 

tdl/flde -

(Huıolf mu~abiri· • J 

misdea: Telefonla) için Macaristanı kandır-
Romanya :hariciye m•G• çahşıyormuş 
nasın B. Antone• İataubul, 20 
ko, bu aababki (Hutud) - Bu· 
Ankara ektpreai ile 
~hrimlı gelmiı •e 
Haydarpatta- •• 
reaimle brplaa. 
m•ttır. 

Doat Te mdl· 

tefik Rumen na· 
Dn Porapalaaa in· 
ıaiş. b1r müddet 
iıtirabat ~ttikteo 

ıonra t~brin pya· 
m le•aıa yerleri· 
at gnmiı; Peaere 
gidenk patrlklaa· 
Defi si.yare& etmit-
tir. B. Antoıaeako, 

öğleden eonn Ro· 
nway• T•p-1• ~· ~ • ...,.:a: .Alli~sko 
memleketimisdea ayrılant. 'Te :GWt 
ta nhbmaada Hal u 1 1 M • 
ft merulmle aam--ıt11r· 

Romanya .lwlcıir ._.,, ı.. 
reketiadea enl gue&ecileri kabul 
ederek beyanatta bulwamut. Ro
manya bap·ekili M. Tatarakonan 

Resmi tebliğ 
hkan, 19 t.A.A) - R .... ya '111 bakam Ekle)iu B. Antoa•o

nan ıriyareti milnuebetile ~ tehlil nepedilmiflir. 
oEtaeıa .. B. Aato....u Aplr~ siyanti emumda Cambar Bet-

kaliı .Atat6rk tarafaaclm bbal edilmif " Bapekil t...eı inini " 

Dit itleri Bekaa• Tmik a.,ae AnıM asma .. doeaane &6rilfmelerd• 
Wafll!P. .. lU. - Sona 4 bel ..tdfede -

Filutin'de ıır6etleler 6aıladı 

Arap--Yahudi gerginliği 
vahim bir safhada 

• • 
lngi(u fevkalade komiseri isken· 

deriye yolile Kudi1.s'e döndiJ 

KıuM. •luılılerınıl• ..,_,, l111Uu-"'* •••lillm 
Kada., 49 (A.A) - ANp • Yalaacli pllialili ,...._ Mr •baya 

pnniftir. Din bir Arap Ye Wr de Yalaaıli ~- Tela9iw •• 
.Kudl• ticari ....Welleri ..ı1et le6lbirled ....... a-kıeclider. 

PoU. mllrwleri Kadla -*Ülmada denife ~· 
Kudll, 19 (A.A) - Y.._ k..u. ı.,u...t. .._ llı9a ..... 

lliyetiai ....... - ............ .,. JOI• a. ...,. .... . ....,. 

ray• rleıı ha· 
berlero göre, 
A T111turya ubı· 
taaı, Viyaııaaa 

clarltei hüktmet 
buulıyaa goait 
bir tebeke mey• 
dana çıkarauı· 

tır. Birçok kim· 
aeler tet'kif edil· 
mittir. 

Lontln, 10 
(A.A) - Roy· 
ter ajuaınua 

Bud •pet.te4• B. Ş.,,.iı 
~..,.. ... ...,.. ....... 
&ın ı,Ictl için lıbcariıtam bachr· 
....,. çahflmıttadu. 

-s.-.... ;._ ... 

Saylav seçimi ba9hyor 

llag Vanzelanıl 
Belgrad, 20 ( Radyo ) -

11 Nisanda Brükselde ıaylav 
ıeçimi yapılacaktır. Hükllmet 
partisi namzedleri başında 8. 
Vanzeland, Reb partisi nam· 
zcdleri baş1nda da B. Lton 
Vetrel bulunmaktadar. 
r-

1 zmir'lil.er ! 
••••• 

ICubildy tfJrenine 
iıtiralı ediniz.! 

C.H.P. J~rııl 1Hı,
U.l1.t11wla: 

22-3-911 ....... ...1 Jıle. 
....... .KaltilAy ....... l6ntDi 
yap'-akbr. 

Bzm•ara.. wt 11 6 1 .., 
Wriaei tnD .. 13. 25 .. ikİD· 
el lnD baNket edeeeldr. 

GWib pı.e bilet lcreti 34 
klll'TflUI'. Batan putW arkadaf
lma ba tlıeM ~ ellaelerial 
ricıa ...... 

~~~-------------Heyet reiaimiz: Sosyetece verilen karara 
mutabık olan naktai nazarımızın kabul 

edilecefine füphem yoktur, diyor 
lstanbuJ, 20 (Hususi muha· 

birimizden: Telefonla) - Ha. 
tayın ana yasasını tanzim için 
Cenevrede toplanan komiteye 
iştirak eden delcgasyonumu· 
Eun reisi ve Hariciye Veka
leti umumi katibi Numan Ri· 
fat Menemencioğlu, bu sabah 
Semplon ekspresile şehrimize 
gelmiş ve akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Bay Numan Rifat Menemen· 
cioğlu, Cenevre' deki müzake
reler hakkında gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: 

" - Hataym anayasasmı 
tanzim edecek olan komiteye 
tevdi ettijim projenin birinci 
kısmı üzerindeki tahkikatı çok 
esaslı bir surette yaf ılm1ş; he· 
nüz bir karara vuı olunma· 
makla beraber, komite azası· 
nın bakkile tenevvür etmcıi 
sayesinde ifimiz çok Uerile· 
miftir. 

Paskalya tatili dolayısile, 
komitenin içtimaları 9 nisana 
talik edilmiştir. Diter dele
...,_ reisleri de Cenevreden 
.,....... ...... 11tac1w1.r. 

Milletler cemiyeti Uue,i· 
nin ıelecek içtimaına kadar, 
Hatayın senato ve anayasa 

_projelerinin hazırlanacağını ve 
konseye takdim edebileceği· 
mizi imid ediyorum . 

Projemizin tetkiki eaııa11nda, 

Bu9ün 

B. R. Jfe•menciollıı 
çok esasla noktalann bir laı· 
mı üzerinde Fransız eksperleri 
ile aramızda kuvvetli noktai 
nazar ihtilafları belirmit ve 
mezkur ihtilaflar komitenin 
bu devresinde izale edileme
mittir . 

Uluslar sosyetesi kon1eyinin 
27 kinunsani içtimaında ver· 
mit oldwtu u.....n inhlraf 
etmeğe komitemizin salahiyeti 
olmad1ğı cihetle, bu karara 
mutabık olan noktai nar.mmı· 
zın arkadaılarımca kabul ve 
tasdik edileceğine ıügheıp 
yoklar.,, 

Çok heyecanh bir maça 
seyirci olacağaz 

Milli kame maçları baılıyor. Aca· 
ba bugiJn kim kazanacak~ 

Kilit kame ma~ dolayılİle felırimise geleıı fcderaayon Jlı.inci ttiai B, 
Nuahi B.pbr Ye Türkapor k111'11ma geael ılek.nteri B. Niumeddia 

Bagaa, Tlrkiye'nio her yerin· 
de milli kdme maçlanna bqlaıı

nuı cWıeakhr. MilU ktımeııi.D neti· 
eeleri, Tflrkiye'de tutbolun bugila· 
ta -.iyealni g6ttMmekl• kalmıya· 
adl, ayai .... ada • konetli ta· 
lumı bise &uııtacak ve milli takı· 
mııı tam bir iMbeWı teebiti imU· 
DIDl Terffektİr, 

Bu meyanda lamir de, bilbae
• IOD y•pblı birletme •• ycpilik· 
ı.. keadi epor f8Nf i n tarihi ile 
a11ıarib 111r .m7919 Jllll•na, 

bagea •tı yokan ayııi kıymette 
baluaao İııtanbul ve Aukaıa fatlto. 
lu kal'fll!lncla, kendisini deaiyecek. 
tir. İzmir'deki kulilbler birlet••li. 
millt itilmede iyi netice alm• 
~il, d~daa dotruy• 1-ir 
ıporunun blRyeeini kartanb ıllala 
etmete mataftar. Fakat bu bareo 
btin bqlamaeı, ayni umaack 
milli kim• ma~lanna da tekadd .. 
etmekl. bise bu anataj ••mit 
olmaktadır. Yani ertada ,...ı Wr 
- Sou 6 ıacı •ltif-h -. 



J1m ~ayta 2 

~lti-Q 
Gazeteler ve intihar 

Epice ercl birkac letaııbıJl gazetesinde ayoi menıı üzerlode, yekdi
~erioe biç ııymıyan birkaç haber gördüm. 

JliF gazete a ağı yukarı eöylo diyordu: 
" .... fsD)inde bir ıenç im:, evinin penceresinde dururken bııı döne• 

rek diltmüt ve ölmijştilr, 
Diğer bir 6-IJzete iıe hAdi@eyi ıöy}e ıtıbit ~ıliyor()u: 
" .... 1sminde .... yaıında genç ve güzel bir kız, pencereden kaldırım· 

Jorıı düşmek euretile ölmüotür, Bu eukuta hiçbir mana verilememektedir. 
Genç kızın son zamanlarda çok muztarib oJduğu, daima düşilnceli ve 
ııeı;siz yaşaılığı üylenmııktetlir . ., 

Aradaki mıınu forkırın bakınız. İkinci gı:ızetc, son cfiınle ile, genç kızın 
irıtilınr ctıi~ini SÖ)fomek i-ıiyordu. A~zmı gösterirken purmuğını doğrudan 
doğruya dudaklarına doğru giitiireceği yerele, kolunu boynundan dolaştı
rarıık n~zıaı i~ıırctc ç:ılı;ıyor<lu.Kari de ~üphe b:, bu genç kı:ıın, bir sev
da Ve} a hayat darlığı yüziiuclcn intihar c·tıi~ini pckiilu anlamış bulunuyordu. 

lJlğrr Lir gaz('lc i c, her~eyi açıkra yazıyordu: 

" ..... İsminde .... yavmda gcur; ve güzel bir kız, kendisini, e\·lerinin 
penceresinden kalılırııııa atmak tıuretilc intihar ctmio ve h4dise büyük 
teeisürle karşılanmıştır. Genç kı:ı, Lir a;kıo k.urLaoıılır, ilh ... ,, 

Ayni lıfüli enin, ayni uk'amn bu ÜQ başlı, ür; cebhcli ifadeıi kuıı· 
aında, belki tlc lıntır,ı gel~n, bu ür,üııcü gazetenin diğer arkdaılarını at· 
latınış olmaıııılır. Fıılrnt bnkikat vo .~ebcb biç de o dtğilrnif. Ben de ıon· 

r:ıılı:ıu öAreuclinı: 

Bu üçüncü gazete, hlidiı;eyi intihar ıclı.linde teabit içio müıaado 
almıt .. İkinci i i c, müaaaıle almamı,, fakat kelime oyunJan yaparak 
yakasını kanunun elinden kurtarmıt ve kariine, bunun düpedii:ı: bir 

· intihar olduğunu bildirmiş. · 
Birincisi iııe, huna cesaret edemeruiı .. 
İntiharların gazeteye derceclilib edilmemesinde hiç şüphesiz bir mak· 

111d vardı. Du maksad \ "e ona matuf düşilnceler doğru değil miydi, bu 
cihet ayndır. 1''akat hakikat olan bu maksadın, istenildiği takdirde, tef
ııir ve te\·ile ruiiaaid şekiller bulunarak H elastiki cüınleler ve k~lime

lerle pcklilfi ortadıın kaldmldı~dır. 

Forazıı, herhangi Lir intihar hadis!!siu<le adliyeden müsaade alıumaaa 
bile, yukarıda işaret etıiğimiıc gibi, hadise, lariin ıuur ve idrakinin yar
dımı ile ve kelime oyunları ile hak.iki mahiyetini pekala buluyor. Bu 
vaziyetten gnzeıoci de mütcezıidir, kanunun rubu da.. Cazetcd kanon 
kaçakçılığı yapıyor, kanun da göz göre göre onu tutamıyor. Bu 
<loğru mudur? 

Saime Sddi 

Garib bir mumya almakta ve her 48 saatte bir 
Nevyork müzesinin Mısıra uğrıyarak bu numaraya muka-

mahsus kısmında 1920 sene- bil birçok resim ve teklifler 
sindenberi bir mumya bulun- almakta ve beğendikleri ile de 
maktadır. Bu mumyanın adı da evlenmektedir. 
"Va" dırl Erbabı müracaat, idareye 

Amerika Mısır eserleri mü- her u§'rayışta yarım dolar pa-
tebassısları, bu mumyayı ront- rayı muayyen bir kutuya at· 
ken ile tetkik etmek istemişler maktadırlar. Aksi takdirde hiç 
fakat mumyada birçok yabancı bir makine insan tarafından 
cisimler olduğunu anlamış- iltifat görmemektedir. 
lardır. 53,382 numarah zevcel 
Mumyanın sargıları açıldığı Kaliforniyada Okland şeh-

vakit pek çok altın ve gümüş rinde garib bir talak davası 
eşya meydana çıkmıştır. görülmüştür. Rosel Çayrt is-
Mumyanın böyle bir define minde birisi, Nevyorktan Ok-

teşkil ettiğini bilen yoktu. land şehri hakimliğine bir is-
Şimdi diğer mumyalar da ront- tida göndermiş ve: 
kenden geçirilmektedir. " Bundan beş sene evci 
Veni izdivaç dellAllarl! Oklandda iken ~vlenmiş ol-
Mevyorkta nevi şahsına mün- duğum zevcemden ayrılmak 

hasır . bir evlenme dellallığı istiyorum, fakat zevcemin is-
idarehanesi vardır. Bu mües· mini unuttum; nikah defterle-
sede, canlı olarak bir mahluk rinde zevcemin isminin hiza-
yoktur; bütün vazifeler otomat sındaki numara 53,382 dir. 
[makine insan] !ara verilmiştir. Bu defterden kaydının çıkarıla· 

Koca veya karı bulmak is· rak talakımız hakkında hüküm 
tiyenler bu makine insanlara verilmesini isterimi" demiştir! 
müracaat ederek birer numara Mahkeme bu araştırmayı 

'\ yapmış ve Polen Futen ismin-

i deki kadın aleyhinde talak 
kararını vermiştir.! 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 200 senelik bir armonikl 

Budapeşte Arkeoloji ensti· 
Bugiin arz üzerine birc;ok yıl· 

<lızların teliri olacaktır; fakat zıı. tüsünde sırf Arkeologlara mah-
hal ile güneşin tesiri hepııine ,... sus bir konser verilmiştir. 
liL gelerektir. Ru tesirler, yakın Konseri tertip edenler, ar-
bir istikbalrlı: hir takım kederleri keoloj ik bir mahiyet tesis et-
mucib olacaktır; bununla beraber, mek istemiş olacaklardır ki 
ıiyaEi i~lcr için çok i'i olaraktır. bundan 200 sene evele aid 
Di&er yıldı:r.1Arın muh;cli f teıirleri 
eayeBinde io yapmak fırsatları eski bir armonikten başka mu· 
toktur. musiki alet kullanmamışlardır. 

Bugün Joıaeak çocuklar :ıcki MUezzinlere fena bir haber 

-El liıf u: •:: g;;ı. =-= KuI?p~~Iük, 
.... • e ·---n RLE Şehırcılık, 
::r:; *' , ·-y K b.I. ·ht·f 1· Sporculuk., 

Ecnebi arın u 1 ay 1 1 a 1 var - Baıı 1 inci sahifede~ 
anatkaA rlar . - Vap V,Cren bir yeni keJİme ta.rıı'~ 8 . Halk lzmirden ve Manisadan hu- yorsak ıibinlerirnize rcrıc,ıirıneli 

h tl • ' yiz ki, meınlek"t ~lçi.jaünde ~ 
ve oyu'! .• ~~e erı susi trenlerle Menemene gidecek ciddj,:~~r:':il:·11• adımla bu i~i çok 

Kazanç vergisi hak· Kubilay ihtifali yarın Me- 6 - lzmir, Manisa ve Me- ciddi telikki etmekte olduguıı0 • /J ispat etmiılir; bu teıebbüalen iıtib' 
kında bir emır ge i. nemende Kubilay abidesi nemenden iştirak edecek he- aaı edeceği ueıicc bütün memıe~eı 

önünde yapılacaktır. fzmirden yetler saat 14,45 te Ayyıldız için örnek olacaktır. 
Ecnebi artistler ile oyun 

heyetleri hakkında kazanç 
vergısı kanununun 37 inci 
maddesinin A fıkrası hükmü
nün nas1l tatbik edileceğine 
dair Maliye Vekaletinden vi· 
!ayete bir tamim gelmiştir. 
Hariçten Türkiyeye gelen sa· 
natkarların temsil ve her nevi 
oyun heyetlerinin muhtelif faa· 
liyet tarzlarına ve duhuliye bi
leti ile girilen y~rlerde çalışıp 
çalışmadıklarına göre tabi ola
cakları mükellefiyet şekilleri 
şu suretle izah edilmiştir: 

Kazanç vergisi kanununun 
20 inci maddesinin B fıkrası 
seyyar halde çalışan her nevi 
sanatkarları gündelik gayri 
safi kazançları üzerinden ver
giye tabi tutmuş ve 27 inci 
maddesi aslen bu nevi mü
kelJeflerden olmakla beraber 
faaliyetlerinin hususiyetlerine 
göre aristleri şarkı söyliyen 
ve çalgı çalanları hizmet er
babı gibi kendilerine ödenen 
paralar üzerinden ve bordro 
usulü ile vergiye tabi bulun
durmuştur. Seyyar surette ic· 
rayi saııat edenlerin vergi nis
betleri de kanunun 37 inci 
maddesinde gösterilmiştir. Ha
riçten gelen ecnebi sanatkar
larla temsil ve her nevi oyun 
heyetlerinin faaliyetleri muh· 
telif şekildedir. Bunlar bazan 
Türldyede mukim hakiki veya 
hükmi bir şahıs tarafından ge
tirtilerek icrayı sanat ettiril· 
mektedir. Lokanta, bar ve 
dansing gibi yerlerle tiyatro, 
sirk ve mümasili duhuliye bi
leti kullanı iması mutad yerler 
için vergi tarhında kanunun 
37 inci maddesine göre hare
ket edilmiyecek ve sinema 
veya konser münasebetile ay
rıca numara gösterildiği de 
gözönünde tutularak kanunun 
27 inci maddesine göre bor
d ura üzerinden vergi alına
caktır. Müstakil olarak kendi 
namlarma çalışmak üzere Tür· 
kiyeye gelecek artist ve sa
natkarlar için kanunun 54 
üncü maddesi tatbik edile
cektir. Oyun heyetleri muay
yen bir yerde çalışmıyarak 

seyyar bir halde sokak ve 
meydanlarda icrayı sanat edi
yorlarsa 37 inci maddedeki 
nisbetler dairesinde vergileri 
tahakkuk ettirilecektir. 

Bu suretle ecnebi artist ve 
oyun heyetlerinin Türkiyeye 
gelmeleri eskisine nisbetle ko
laylaşmış olacaktır. 

Belediye re isi 
Bugün lstanbuldan 

gelecek. 
lzmir Enternasyonal fuarı 

işleri için Ankarada alakadar 
Vekaletlerle ve yüksek ma· 
kamlarla temaslarda bulunan 
belediye ve fuar komitesi reisi 
Bay Dr. Behçet Uz, bugün 
lzmir vapuru ile lstanbuldan 
şehrimize gelecektir. 

iki ve Manisadan da bir tren tepesinde Kubilay abidesi önün- l\luteriıler diyorlar ki: Hek•' 
halkı öğleden sonra alarak de, krokide gösterilen şekilde bet sporuu inkiıafıoda esastır.~ "-
Menemene götürecektir. Bü- yer alacaklardır. Fuknt, n·kalıet sahası bütO' 
tün civar vilayet ve kazalar· T d memlekete şamildir \ ' C rckabtı 

ı ören e: fjkri sporun kendi inde me,·cutıııt• 
dan Menemene ihtifal için he· 1 - Törene lzmirden gi· Bugün üç kulüp, yarın lı•f 
yetler gidecektir. den süel bandonun çalacağL is- kulüp, öbür gün on, yirmi ve dahi 

Yarın saat 14• 15 te Mene· tiklal marşı ile başlanacaktır. fazla ... 
mende yapılacak ihtifal için Öl~ülcrimi;ı; kısa olursa ;aroı•~ 

2 - Söylevler: · Parti başkanhgv ınca aşagv ıdaki iatc-ıliğiıuiz ııokt:ıya o ölçülı·r oı .. 
A - lzmir ve Manisa Parti ır program hazırlanmıştır: betinde adımlarla, yani laplumbeı:• 

A G örgütleri adına birer söylev. sürati ile eri~clıiliriz. 
- idiş, dö!1Üş. B - Ordu adına kıt'anın - Vaktimiz bu kaclar bol 

1 - Geçen yıl olduğu gibi en genç sübayı tarafından bir muclur? 
Törene lzmir ve Manisa işti- l - KulOpçülerln muhakkak. · söy ev. 
rak edecek ve İzmirden kal- C _ Öğretmenler adına şehircilerin belki, spor<:ularıo, yaııi 
kacak hususi tren Basmaha- memleketçileriıı asin ... 
neden tam saat 13130 da ha· bir söylev. N. Bayda• 
reket edecektir. 

2 - Dönüş treninin Mene
men istasyonundan hareketi 
saat tam 17 dedir. 

Devlet Demiryolları törene 
katılmak için gidecek olan· 
lara % 50 tenzilatlı tarife tat
bik edecektir. Biletler gidiş 
ve dönüş 34 kuruştur. 

3 - Parti, Halkevi, Birlik 
ve Cemiyet üyeleri, izciler bu 
trenle hareket edeceklerdir. 

4 - Saat 13,15 le kışla 
önünde hazır bulunacak bir 
otobüs süel bandoyu alarak 
tam saat 13,30 da Menemene 
hareket edecektir. 

5 - Menemen okulları bü
tün öğrencilerile üçerlik dizi 
halinde törene katılacaklardır. 

Köy öğret-. . .. .. 
menı enstıtusu ---····----Önümüzdeki ders 
yılında acılacaktır .. , 

Kültür Bakanlığınca Köy öğ
retmeni enstitüsü olarak açıl
mak üzere satın alınmış olan 
Amerikan kolleji önümüzdeki 
ders yılı başında açılacak ve 
derslere başlanacaktır. Haber 
aldığımıza göre Kültür Bakan· 
lığı, enstitiinün açılması için 
bütçede lazımgelen tahsisatı 
ayırmıştır. Bu müessesede köy 
öğretmenlerirıt: çok lazım olan 
ziraat dersleri gösterilmesine 
ve öğretilmesine ayrı bir ehem· 
miyet atf~dilecektir. 

Hava istasyonu 
Hangar planı geldi .. 

Cumaovası istasyonu civa
rında tesis edilecek olan hava 
istasyonu yerinin sahipli olma· 
yıp Milli Emlak idaresine aid 
bulunduğu anlaşılmıştır. Dün 
Nafıa Vekaletinden vilayete 
gelen bir emirde istasyon ye· 
rinde inşa edilecek olan han· 
garın planı gönderilmiş ve 
derhal keşfinin yaptırılması 
bildirilmiştir. Bir fen heyeti 
Cumaovasına giderek hangarın 
keşfini yapacaktır. Keşif rapo
ru, Nafıa Vekaletine gönderi· 
lip tasdik edilecek ve scınra 
derhal inşaate başlanacaktır. 

Ayin yapanların muha
kemeleri 

D - Menemenliler adına - __.. 
bir söylev. 

H - Söylevler en çok onar 
dakika sürecektir. 

3 - Söylevlerden sonra çe· 
lenklcr ve çiçekler konacaktır. 

4 - Menemene dönülecek, 
ora Parti ve Belediyesinin ha
zırladığı toplantılara iştirak 

edilecektir. 

Tören yerinde: 
Bu programın iyi tatbikine, 

abide önünde herkesin iyi yer 
almasına Menemen İlçebaylığı
nın başkanlığındaki heyet me
murdur. 

.5 - 8,30 da Halkevinde 
istiklal piyesi temsil 
ğinden yurddaşların 
gelmeleri. 

Zetincilik 
istasyonu. 

edilece
evimize 

---····----/yi cins aşılı zeytin 
ağacı yetiştiriliyor. 

Ziraat Vekaleti tarafından 
Mersinli · Burnava arsında te
sis edilmekte olan Ziraat Ve
kateti Ege mıntakası zeytin
cilik istasyonunda iyi aşılı zey· 
tin f;Janlarının yetiştirilmesine 
büyük ehemmiyet verilmek· 
tedir. Mevsimlik işlerden bu
dama, aralama, ağaç dikimi 
gibi ameliyeler yapılmaktadır. 
İtalyadan getirtilmis olan ıyı 
cins aşıh zeytin fidanları ile 
damızlık örnek zeytinliği de 
tesis edilecek ve ileride bu 
müesseseden istiyenlere iyi cins 
zeytin fic.lanları verilecektir. 

Teşviki sanayi 
kanunu .. 

Herkes ruhsat tez. 
keresi alacak 

Bazı yerlerde teşviki sanayi 
muafiyetinden istifade eden 
müesseselerin ruhsat tezkeresi 
harcından da istisna edilmekte 
olduğu görülmüştür. Dün Ma-

tJicerova • 
• • 

cınayetı 

Maznunun beraeti 
istendi 

Menemen kazasının Biçero· 
va mevkiinde lbrahim oğlu 
Mustafayı tabanca kurşunile 
öldürüp cesedim bataklık içine 
atmakla maznun F oçanın Çak
maklı köyü muhtarı lbrahimin 
muhakemesine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de· 
vam edilmiştir. Muhaleeme son 
safhaya gelmiş ve şahitler ta
mamen dinlenmiş olduğundan 
dünkü celsede Müddeiumumi 
Bay Şevki Suner, iddiasını 

serdetmiş ve gerek tahkikat 
evrakına, ger ; : ~ şahitlerin ifa
ddcrine gör(', ı ıh~ar fbtahi· 
min suçu sabit olmad1ğını söy· 
liyerek maznunun · beraetine 
karar veriimesini istemiştir. 
Müddeiumumi, llhami adında 
birinin aralarının açık olması 

yüzünden muhtar lbrahim aley
hine bu cinayet için hazırla· 
dığı muhtelif delillerden de 
bahsetmiş, fakat neticede maz· 
nunun suçlu olmadığı anlaşıl
dığını bildirmiştir. Müdafaa 
için muhakeme 20 Marta bı· 
rakılmıştır. -----

Foçada iskan i,ıeri 
Şehri~z iskan işleri direlc· 

törü Bay Tahsin Akgün ile 
ziraat müdürü Bay Nadir Uy· 
sal dün Foça kazasına git· 
mişlerdir. Orada göçmenlerin 
istihsal vaziyetlerini tedkik 
edecek ve bazı tahkikat yapa· 
caklardır. ----

Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 

Ye çalışkan olacaklar fakat bu Singapurda müslüman halk 
:ıekhtt ve çalı§kanlıklardan ha· çok; birçok cami vardır. Bun· 
yatta i tifode edemiyeccklerdir. ların da dördü merkezi mev· 

.. İlll................... 
lerle muayyen beş vakitte ezan 

Cumaovası nahiyesinin Bul
gurca çiftliğinde Bektaşi ay:ni 
yapmakla maznun Bay Halil 
ile· suç ortaklarınm muhake· 
melerine yarın şehrimiz ikinci 
Asliyeceza mahkemesinde de· 
vım ıclilHekfü. 

liye Vekaletinden vilayete ge· 
len bir emirde kazanç vergisi 
kanununun 79 zuncu madde
sinde kazanç vergisinden müs
tesna tutulan ve hizmet er
babı ile karne almaları lazım 

gelenlerden başka bütün mü· 
kelleflerin ruhsat tezkeresi 
almağa mecbur oldukları ya
z1lı olduğundan teşviki sanayi 
kanunundan istifade eden mü
essese ve eşhasın da ruhsat 
tezkeresi almağa mecbur hu
lundukları bildirilmi~tir. 

168 inci sayısı çıktı. içinde 
İsmail Hakkının Büyülü anah· 
tar ve Hayatım yazıları, Hü
seyin Avninin Kapitalist re· 
jimine dair makaltsi, Mehmed 
Akif anketine Sabiha Zekeriya, 
Ahmed Hamdi ve Burhan 
Toprakın verdiği cevaplar, 
Hüsameddin Bozokun Kuyu· 
caklı Yusuf hakkında tenkidi, 
Dr. İzzeddinin Akıl hastalık· 
lan tefrikası, ayrıca Cehaletin 
geri gelmesi, Muhtelit eğitim, 

Rusya' dan dönüş, insan öm· 
rünü uzatmak, Vitaminin rolü 
başlıklı tercümeler, haberler, 
tenkitler ve karikatürler vardır. Taczıı ye talıteız lı.rallar bugün 

doğmuşlardır . .Meı1da sabık Por- kilerde ve büyüktür. 
tekiz. kralı Don Karlos ,.e fİındik.i Bu camilerde, müezzinler 

1 
Almanya veliahdı gibi.. yerine kuvvetli birer gramofon 

J '--~~--------.) yerl•ştiril•iş ve bu •ıkift•· 
l 

okunacaktır. 

Gramofonlar, ayni zamanda 
radyolu 0lduklarından ezan 
sesi birçok kilometro uzaklar· 
dan duyulmakta i111işl. 

Bu kültür mecmuasını kari· 
!erimize ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. 
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Akdeniz statükosunu 

bozmağa sebeb yok 
-----------------

ltalya Başvekili B. Mus olini Deyli Meyi 
gazetesi muhabirine beyanatta bulundu 

Roma, 19 (Radyo) - Bay 
Mussolini f ngiliz faşistlerinin 
naşiri efkarı olan Deyli Meyl 
muhabiri ile bir mülakat yap· 
mtş ve: 

- İtalyanın Balear veya 
Fasta gözü yoktur. Akdeniz 
statükosunu bozmak için hiç
bir sebep yoktur. ispanya iş
lerinde bitaraflığımız1 bozacak 
değiliz. ispanyada bulunan 
İtalyan gönüllüleri, her halde 
Barselona yardım eden iÖ· 
nüllülerden çok azdır. Bunlar, 
vücurlarına lüzum kalmadığı 
anda ispanyayı terkedecek
lerdir. 

Necaşidin taç giyme me
rasimine daveti, bizce dostluk 
şartlarına uygun değildir. Bu. 
nun için ltalya hususi bir he
yet ile taç giyme merasimine 
iştirak etmiyec~ktir. 

Kamutay 
Yarm açılıyor . 

Ankara, 20 (Hususi)- Bü
yüle Millet Meclisi, Paıartesi 

günü açılacaktır. Kış tatili 
ınünasebetile Ankaradan ay
rılmış o1an saylavlar, gelmiye 
baş1amışlardır. 

Kalpazanlar Suri
yede imişler 

lstanbul, 20 (Hususi) - Gü
müş lira ve diğer ufaklıkların 
taklid edildiği anlaşılmıştır. 
Sabkikat neticesinde bunlcr.n 
Suriyede yapıldığı meydana 
çıkarılmıştır. 

Amerikan 
muhripleri 

Dobrovnike geldiler .. 
Belgrad, 30 (Radyo) - iki 

Amerikan muhribi Dobrovnike 
gelmiştir. Muhripler, Akdeniz
de seyahata çıkmışlardır. 

Çin çetecileri 
Bir treni soymak istemiş 

Harbin, 20 (Radyo) - Çin 
çetecilerinden mürekkep beş
yüz kişilik bir şebeke, treni 
soymak istemişlerdir. Kolcular 
kuvvet alıncıya kadar pusuya 
düşmüşler ve soyguncularla 
hayli çarpışmışlardır. 

Soyguncular, kuvvet karşı
sında fazla duramıyarak kaç
rnışlardır. 

Konf eransmenedildi 
Kan, 20 ( Radyo ) - Kan 

belediye reisi Leon Jironun 
24 marttn vereceği konferansı 
menetmiştir. 
ten L WWWCll 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 

S:ıiıi p 'e Lnşyıl7:r;auı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi ıır~ıİ)al \C yazı işini 

hıiidürü : lfanıcli :Nüıhet (,.aııçar 

f darelıııneai: -
İzmir 1kinri Or.ylı>r eoka~ı 
C. llıılk Partİ5İ hinuı iı;iııd~ 

1'elgrar: İı:mir - ANADOLU 
1'dcfon: 2776 ·· Po!lla kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur. 
'Yabancı memleketler için "enelik 

abone ücreti 27 llı-ııdır 

llcı yerde 5 kuruotur 
,. -
"ünü geçmi§ nüshalar 25 kuruotur. 

ANADOI.U l\IATBAASTNDA 
BASH 'J1~TIH 

Yeni Lolcarnonun teessüsü 
için ltalya mümkün olanı ya
pacaktır. 

Ticari münasebetlerimize ge· 
lince, bunları siyasi mesele· 

lerle karıştırmamak lazımdır. 

lngiltere ile İtalya arasındaki 
ticari münasebetlerin azami 

genişlemesine taraftarım. ftalya 
kin beslememektedir. 

Ayni zamanda İtalyanın 
Fransaya veya f ngiltereye karşı 
bir kini yoktur. Bu seyahatim, 

söylenen şeylerin hepsinin ak· 
sine olarak sulhperveranedir. 
Şayialara inanmamak lazımdır. 
Faşizm, şeytani bir teşekkül 
değil, medeniyeti cihana yay
mıya mahsus bir teşebbüstür. 
Buradaki bu büyük yolu Fa
şizmden başka yapacak kuv
vet yoktur. " demiştir. 

' Mısır üniversitesinde 
mühim hadise

ler oldu .. 
Kahire, 20 (A.A) - Bugün 

Elazhar ünivesinde hükumet 
taraftarlarile genç Mısır partisi 
mensupları arasında mühim 
hadiseler cereyan etmiştir. 

Bundan iki üç gün evvel 
Gize ünniversitesi mahallesin· 
de de ayni suretle hadiseler 
vukua gelmiştir. 

Kahire, 20 (A.A) - Hüku
met neşrettiği bir beyanna
mede üniversitelilerin siyasetle 
uğraşmasına asla müsaade et· 
miyeceğini bildirmektedir. 

Yemen de iştirak 
edecek 

Kahire, 20 (A.A) - Yemen 
imamı; Yahyanın nezdine git· 
mekte olan Irak heyeti buraya 
gelmiştir. Heyet, Irak ile lb
nissuud arasında imzalanan 
dostluk ve ittifak muahedesine 
Yemenin de girmesini temine 
çalışacaktır. 

Bu muahede bir Arab itti
fakı olub bir harb veya ihti
lal vukuunda karşılıklı yardım 
taahhüdünü ihtiva eylemektedir. 

İlk planör mektebi 
Ankara, 20 (Hususi) - ilk 

planörcülük mektebi yakında 
şehrimizde açılacaktır. Bu mek
tebe, orta mekteb şehadetna
mesi olan gençlerden istiyen· 
lcr meccanen alınacaklardır. 

Foşun kemikleri 
Napolyonun yanma 

nakledildi 
Paris, 20 (Radyo)-Mareşal 

Foşun bakiyei uzamı, bugün 
Etuvalitten kaldırılarak, Na
polyoı1un gömülü bulunduğu 
Mezarın yanına götürülmüş ve 
hazırlanan makbert"ye kon· 
muştur. 

Bu münasebetle yapılan me
rasimde, binlerce halk, mare
şalın zevcesi, Kabine erkanı, 
askeri rical ve Fransanın en 
büyük adamları ile ecnebi dev
letler sefirleri, bir kıta asker 
bulunmuştur. 

Halk yarın ( bugün ) mare
şalın mezarı önünden geçerek 
miilf;vaffaya karşı beslediği 
saygıyı bir kere daha göste-

cektir. 

ANADOLU 

M. Razflelt 
Taşların altından çıkarılan 

cesedlerden başka, teşhisi 
mümkün olmıyan ikiyüz cesed 
daha bulunmuştur. 

Ölmüş olan talebenin ha
kiki miktarı henüz belli de· 
ğildir. 

Nevyork, 19 (A.A) - Nev
londondaki mektep kazasında 
ölenlerin adedi şimdi 700 tah
min ediliyor. Reisicumhur B. 
Ruzvelt, kurtarma işlerinin bir 
an evel bitirilmesi için icabe
den bütün tedbirlerin alınma· 
sını emretmiştir. 

Amerikan kızılhacı bu hu
susta seferber edilmiştir. 

Berlin, 20 (A. A) - Nev
london faciası münasebetile 
B. Hitler, B. Ruzvelte bir te
essür telgrafı göndermiştir. 

--.-----
Tuğyan 

Şiddetini kaybetti 
Londra, 20 ( Radyo ) 

Kam briçteki tuğyan şiddetini 

kaybetmiş görünmektedir. Su

larda tedrici bir azalma gö· 
rülmektedir. 

Tahtelbahir 
manevraları. 

-----------------------
Mis Amira 

Tayyaresile beraber dUş
tU fakat zarara uGramadı. 

Onolullu, 20 (Radyo) -
Tayyare ile devrialem seyaha
tine çıkan (Mis Amira), bu· 
gün tayyaresile beraber düş· 
müş ise de, kaza, tayyarenin 
alçaktan ve yavaşça uçarken 
vukua geldiğinden (Mis Amira) 
ya ve tayyaresine birşey ol
mamıştır. 

(Nant) da hava 
gazından ölenler .. 

Paris, 20 (Radyo) - Fran· 
sa'nın Nant kasabasında lağım· 
lardan bir müesseseye nüfuz 
eden hava gazı, üç kişinin 

ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Zehirlenmekten kurtuldukları 
halde sıhhi durumları tehlikeli 
olanlar da çoktur. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

Mart 8 Muharrem 8 -
1 
9 
3 
7 

MART 

21 
Pazar 

1 
9 
3 
7 

Londra, 20 (Rodyo)-lngiliz 
ana filosu, Cebelüttariktan dö- i•E-vk_a_t _E.r.a_n_V_a11-at_E_v_k-at-E-r.a•n•,-,.-88- 1
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nüşü sırasında Tahtelbahir ve IGüııeo 11,40 6,02 alqaml2,00 18,21 
tayyareler manevralar yapa- öğle 5,59 12,%1 yateı 1,31 19,5 

kt 
ilrJnci 9,25 15,,7imeakl0,00 4,! 

ca ır. 
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Bu görüşmeler esnasında 'imılild b ~nelmilol vaıiyetio ve Atinıı. 

da Balkan ııotautı dniml konseyinin son toplantı ında ittihaz edilen 
kınarlıırm sür'atle tatbik mevkiine konulmaııı tedbirlerinin geoit \'e 
ıeferrüntlı bir surette tetkik.ine tevessül edilmiştir. 

iki müttefik mcmlekeıin devlet adıımlan görüfmelerin mevr.uunu 
te.,kil t!derı bütün meseleler hııkkımln aralarında tam bir &örü, birliği 

m vcud olduğunu wemoııııİ)elle müş ılıede ve ıeebit fırsatım l•u · 
· muşlardır, 

Bundan sonra Romanya ile Türkiyeyi de doğrudan doğ· 
ruyo ilg lendiren meselelere temas eden Ekselans İsmet in
önü ve iki memleket Hariciye Nazırları Rüştü Aras ve An
lonesko, iki dost memleketin gc::nişlcm~sini görmek arzu· 
sunda bulunduktan ekonomik münasebetlerine hususi bir 
ehemmiyd atfetmişler ve yeni bir tican: t anlaşmasının esas
larını koymak üzere Romen salahiyettar mehafili ile temasa 
girmek maksadile pek yakında bir ekonomi heyetinin Bük
reşe gitmesini kararlaştırmışlardır. 

Bu anlaşmanın imzasına intizaren mübadele hr.icminin faz
lalaştırılmnsı için iki hükumetin karşılıklı hususi kolaylıklar 

göstermeleri kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca iki dost ve müttefik memleket arasında kültürel 

1 
münasebetleti.~ takviyesi için talebe ve profesörler teatisi 
ve karşılıklı Üniversitelerde ihtiyari Türk ve Romen dilleri 
kursları ihdası tekarrür ettirilmiştir.,, 

B y m son hakkı;.ı 
talak kararı 

Müddeiumumilerin krallık müddeiumumi
ai tarafından tazyik edildikleri asılsızdır 

------ -
Londra, 20 (A.A) - Ba

yan Simpsonun boşanma me
selesi hakkında müddeiumumi 
beyanatta bulunarak, 9 ilkka
nun 1986 tarihinde Stephensg 
rsminde birisi müracaat ederek 
bazı hadiselerin mahkemeye 
aksetmesi ve boşanmanın mu
vazaa suretile elde edilmiş 

olması dolayısile bu kararın 
kat'i mahiyette olmıyacağını 
söylediğini bildirmiştir. 

Müddeiumumi filhakika dos
yada bu şekilde bir müracaat 
bulunduğu müddetçe boşan

ma hakkında kat'i bir karar 
veril~miyeceğini ilave eyle
miştir. 

Baş müddeiumumi kraliyet 
müddeiumumisinin bu ışın 
tahkikinden vazgeçmeleri için 
gerek kendisinin gerekse baş 

müddeiumuminin tazyik edil
diği hakkında bazı mektuplar 
geldiğini bildirdiğini beyan 
etmiştir. Bu iddialar hiçbir 
esasa istinad etmemektedir. 

Bu davanın diğer davalar
dan ayrı bir muameleye tabi 

t utulduğu hakkında halkta bir 
şüphe kalmaması için boşan
ma mahkemesi reisi demiştir 
ki: 

"-Mrs. Simpsonun şimdi 
ortadan çekilmiş olmasına rağ
men bu zat tarafından vuku
bulan beyanatı bu hususta 
tahkikat yapması için kraliyet 
müddeiumumisine bildirece-

eı·nesi! 
Tarihe müstenid zabıta romans 

36 
da Kontun adamları tarafından 
pazarlık etmeden ve mühim 
miktarda toptan alırlar. 

"Biraderiniz bu malumatı 
tatmin edici bulmamıştır. Bu
nun için kendisine tahsis edi
l n evin od sından v iece 
vakti hiç kimseye haber ver
meden çıkını~ ve memnu 
mıntakaya gitmiştir. ilk olarak 
büyük bir tayyarenin bulun
duğumuz yerin ~arbında bir 
yere indiğini farkemiştir. Or
mandan çıkan birçok adamlar 
bu tayyareye çok ağır bir 
takım paketler ietirmişler ve 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

teslim etmişlerdir. 170 
adam saymıştır. Ve bu mik-
tarda ağır paket tayyareye 
teslim edilmiştir. Tayyare de 
şimale doğru uçup gitmiştir. 

"Bu garip keşiften birade
riniz yalnız binbaşı Detrı'ya 

bahsetmiştir. Bu suretle bira· 
derinizin meşhur dosyası tc· 
şekkülc haşlamıştır. Fakat 
dosya bu~üne kadar ayni 
vaziyette kalmaktan kurtula
mamıştır. Yani beş haftadır 
bu İş Üzerinde bir terakki 
yoktur. Fakat Fransa'da ala
kadarlar, bu tayyarHİn nak-

Yaramaz çocuk 
Tramvaydan atlarken dUştU 

ve yaralandı 
Karantinada bir tramvay 

kazası olmuı, Ali oğlu 10 ya
şında Servet, tramvay tevak
kuf mahatline yaklaştığı sıra
da durmasını beklemeden yere 
atlamış ve yüzünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Ağzı 
burnu kan içinde kalan çocuk 
derhal hastaneye kaldmlarak 
tedavi altına alınmıştır. 

8 Lira çalmış 
Keçecilerde Sadullahın aile 

evinde yatan Ali oğlu Meh· 
med, ayni evde oturan Mü
minin sekiz lirasını çaldığın· 
dan yakalanmıştır. 

Jiletle yaralamış 
Karşıyaka' da Alaybey ma· 

hallesinde İzzet oğlu Rüşdü, 
ayni mahallede Zekiyi jiletle 
yaralamıştır. 

Kömllr kaçırıyormuş 
Bergama belediyesine ka

yıdlı 34 n1Jmaralı kamyonda' 
ruhsatsız iki çuval kömür bu
lunmuş ve müsadere edilmiştir. 
Otel katibinin marifeti 

Keçecilerde Tevfikpaşa ote
linde katib Osman, bu otelde 
yatan Tevfik kızı Müşrrefin 
odasına zorla girmek istemiş 

ve zabıtaca yakalanmıştır. 
...,......----~--...... --~~~~~-

Kanlı pazar davası 
sona erdi 

Berlin, 19 (AA) - Alto· 
vanın kanlı pazarı ismi veri
len davanın 19 maznunundan 
herbiri 94,5 sene ağır haps 
cezasına mahkum olmuşlardır. 
Bu dava 1717 /932 senesinde 
nazilerle markisistler arasında 
olan çarpışmalar neticesinde 
çıkmıştır. 18 kişi ölmüş ve 6 
kişide yaralanmıştı. 

Turgutlu haberleri 
Turgutlu, 18 (Anadolu) 

ilbayımız doktor Lütfi Kırdar 
bazı hususat hakkında tetki· 
katta bulunmak üzere şehri
mize gelmiş, kaymakamlık ma· 
kanımda iki saat kadar icab 

a-

Yeni muahede, ilk iki mukavele manzumesini ik. 
• 

mal etmektedir. lktzsad Vekilimizin beyanatı 

lktısad Veki imiz Bay Celal Bayar 
Ankara, 19 (A.A) - 23 ğinden 12 ay <laha mer'iyet 

eylul 1934 tarihli Türk - Hol- mevkiinde kalır. 
landa ticaret anlaşması yerine B - Anlaşmıya bağlı A 
kaim olacak yeni anlaşma bu· listesinde yazılı mallar her 
gün Şt!hrimizde Türkiye cum· biri için tayin edilmiş konten-
huriyeti adına İktısad Vekaleti janın dahilinde Türkiyeye gi-
müsteşarı Bay Kurtoğlu, Fe· rebilir. 
lemenk hükumeti adına da Bundan başka Hollanda 
Bay Baron Van Harinxna ta· Türkiyede mer'iyctte bulunan 
rafından çok dostane mera· genel ithal rejiminden de 
simle imzalanmıştır. müstefid olacaktır. 

İmza merasimine tahsi~ edi· Hollanda müstemlekatı için 
len salon bu münasebetle de ayrı listeler vardır . 
Türk - Hollanda milli renkle- C - Hemen bütün Türkiye 
rinde çiçeklerle süslenmiştir. malları Hollandaya serbestçe 

imzadan sonra Bay Baron girecektir. Yalnız halı, pamuk 
Van Harinxnamayı müzakere kosbesi ve tiftik için ihracat 
heyetile birlikte kabul eden kabiliyeti mizle mütenasip kon-
Ekonoıni Bakanı BHy Celal tcnjarılar tesbit edilmiştir. 
Bayar bu anlaşmanın iki mem- D - Hollandada çekirdek-
leket münasebatında açacağı siz üzümlerimizin yüz kilosun-
emin ve geniş ufku işaret el· dan alınmakta olan iki florin 
miş ve heyet şerefine bir inhisar resmi bir florine indi-
şampanya partisi vermiştir. rilmiştir. 

Hariciye baş hukuk müşa· 27 Şubat 1937 tarihinde 
vid büyük elçi Bay Ziya, ha- imzalanmış olan Türk· Hollanda 
rıcıye umum müdürlerinden klcring anlaşması bu anlaşma-
Bay Hulusi Fuad Nogas ve nın mütemmim bir cüzüdür. 
Bay Nizameddin, maliye tet- Türk • Hollanda anlaşmasına 
kik heyeti reisi Bay Cezmi, bağlı olan listelerin muhtevi-
varidat umum müdürü Bay yatı tiiccarlarımıza memleketin 
İsmail Hakkının da hazır bu- ihtiyacı olan birçok madde

leri Hollandadan idhal imka
nını kolaylıkla vermek bakı· 
mından son derecede şayanı 
dikkattir. 

Anlaşma metinleri bus:?Ün 
telgrafla gümrüklere, Türkofis 
şubelerine ve ticaret odalarına 
tebliğ edılmiştir. 

B. Cel~I Bayarın beyanatl: 
Ankara, 19 (A.A) - Türk

Hollanda Ticaret anlaşmasının 
müzakeresi münasebetile ma
lumat rica eden gazetecilere 
iktısad Vekili Celal Bayar 
aşağıdaki beyanatta bulun· 

- Fakat, dedi, bizim Mol
medi'de bulunmaklığımızda bir 
mana yoktur. Biz Sedan'a· 
kuzenlerinizin yanına gitmeli 
ve onlardan maliimat alma
lıyız. 

- Ben de bu kanaattı!yim. 
Fakat sizinle haşhaşa 24 
saat geçirmeği lazım gördüm. 
Bu suretle Sedan'a gittiğimiz 
vakit biribirinıizi tamamen 
anlamış bulunacağız. Beraber 
gezdikten, haşhaşa yemek 
nedikten sonra, yarın Sedan'a 
gittiğimiz vakit, rollerimizde 
hiç bir falsoya meydan ver
miyeceğiz. Siz de benim fik
rimde değil misiniz, bay mü
hendis .. 

Yüzbası hafifce güldü, genç 
kızın elini tuttu, dudaklarına 

kadar götürdü ve öptü. Genç 
kız, elinin öpülm sil z rr•c• 

- Biliyorsunuz ki bir ay 
kadar evci Hollandalılar ile 
iki mukavele imzaladık. Birisi 
35 . ılyon florinlik mali an
laşma, dığcri klering anlat· 
ması. Bunlardan birincisine 
nazaran Hollandalılar memle· 
ketimizde liman, gemi, en· 
düstri inşaatı ve diğer büyük 
bir iş taahhütlerine şimdilik 
35 milyon florin ile ilk bir 
plafon dahilinde iştirak ede· 
cekler ve bu plafon icabında 
lüzumu kadar tevsi edilecektir. 

Karşılığı sekiz seneye kadar 
uzayan taksitlerle buğday ve 
diğer hububat nevileri, afyon, 
şarap, sigara, mermer satışla-

rı.nızla ödiyecektir. Klering an· 
Iaşınası ile umumi prensiple· 
rimiz dahilinı.." iki memleket 
arasındaki günJelik ticaretin 
nasıl karşılıklı mal ödenece· 
ğini ihtiva ediyor. 

Bugün imzalanan ise, ana ti· 
caret anlaşmasıdır. Ve ilk iki 
mukavele manzumesini ikmal 
ediyor. Her iki memlekette · 
çok samimi muhabbet ve ala
ka hislerile karşılanan bu an
laşmaların iki dost millet mü· 
nasebatında yeni ve geniş 
ufuklar açmakta olduğu şüp
hesizdir. Ayni samimi kanaati 
Hollanda ticaret nazırı olan 
muhterem meslektaşım da izhar 
etmiş olduğunu söylemekle 
ayrı zevk duyarım. 

Diğer taraftan bu şekilde 
anlaşma tarzı kontraktüel sis
temimizde yeni ve Türkiye ta· 
rafından lanse edilmiş bir yol 
teşkil etmektedir. Sistemimiz
de ki clastikiyrtin ve b<-yne'
milel ekonomik konjonkture 
intibak ku<lrl'liniıı yeni bir de
lilidir. 

Hollanda firmaları müsaid 
şartlar dermeyan ettikleri tak
dirde bu anlaşmaların derpiş 
ve temin ettiği büyük netice
leri de her iki memleket le
hine kuvveden file çıkmış gö
recek, Hallanda gibi çok mü
him ve dost bir memkketle 
vastl olan bu neticelerden do
layı memnuniyetimi zevkle iz
har ederim." 

Hollanda murahhası aşa

ğıdaki sözleri söylemiştir: 
"-Bugün imzalanan anlaş

ma ile tamamlanan mukavele 
manzumesi her iki memleket 
için samimiyetle selamlanmaya 
layık bir ehemmiyet ihtiva et-
- Sonu 6 ıncı sahifede -

değişmedi; sakit ve gayri 
müteessir kaldı; yüzbaşı bu 
eli bıraktı ve: 

- Madmazel, ben de ta
mamen sizir. fikrinizdeyim! 

Dedi. 

* "' * Sedan' da ki kuzenler, ma-
dam Obertcn'in kayınbirade

rinin çocukları idi; fakat ah· 
lak ve adet itibarile biribirine 
çok uygun ve ikiz kardeşler 
idiler. Bunların adı Mark ve 
Pol Şano idi. 1925 te baba
larının ölümü üzerine oldukça 
mühim bir servete sahip ol
muşlar ve merkez Alpları ei· 
varında kendilerine mahsus 
bir villada yaşamakta idiler. 

ikizler bu sırada 33 yaşında 
idiler. Biribirilerine hemen 

- Sonu Var -
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Bay Delbo 
......, ismet lnönü ve B. R. Aras, nisanda 

Bükreş' e g · decekler Bu akşamki progrgm 
lstanbur ra.dyosu 

Sef irl ri kabul etti 
,:~ · ~; _~v 

,._• .--- .. . ~ --
Paris, 20 (Radyo) - -Bay 

Delbos bugün hariciye daire· 
sinde Sovyetlerin Paris sefirini 
kabul etmi§ ve ispanya hadi· 
seleri ve yeni Lokarno hak· 
kında görüşmüşlerdir. 

-_.,..----•ırıı-e ......... ___._______ 12,30 Tür~ musikisi, 12.sg 
- Başı 1 inci sahi/ede - Memleketiniz devlet adam· ması için pek faydalı olmuştur. raktığı iyi hatırayı hiçbir ıa- havadisler, 13,05 hafif rnu~iki, 

Ak§am üzeri de Bay Del
bos ltalyanın Pariı sefirini ka
bu etmİJ ve ayni mevzular 
\Üzerinde görüşmüştür. 

Bay Antonesko, Almanya larmın her ziyarett, memle· Bu temasa Başvekilimizle man unutamıyacağız. 13,25 muhtelif parçalar, J ,SQ 
ile ltalyanm merkezi Avrupayı ketimizde milletin umumi he· birlikte nisanın ikinci hafta· Bükreş, 20 (A.A) ..-. Hador dans musikisı, l9,~0 kQpfc! 
takaim edecekleri şayiası hak- yecanı ile karşılanmı tır. Ro- sına doğru bulunmağı ümit Ajansı bildiriyor: rans, 20 Bayan Belrna ve 'ftr-= 
kında şu sözleri söylemiştir: manyaya şunu temin edebi· ettiğimiz Bclgradda Bay Sto· Romen gazeteleri hariciye kadaşları, 20,30 Arapqa ~öy .. 

- ,. Romanyanın siyaseti lirsiniz ki, zamanla bağlılığı· yadinoviç ve Yugoslav dost· nazırı Anteneskor.un Ankara lev ( Ömer Riza taıafından ) 
açıktır ve milli menfaatler,~ mızın kuvveti ve birliğimizin }arımızla beraber devam edi· ziyaretine artan bir ehemmi· 20,45 Cemal Kamil ve arka· 

Balkan antantı 
lktısadi konseyi içtimaları 

mize uygun olarak tesbit edil· ehemmiyeti artmaktadır. Şu- lecektir. yet vermektedir. Atatürk'ün daşları, 21,15 stüdyo orlçest~ 
miştir. Ne iktısaden ve ne de raşı şayanı memnuniyettir ki, Konuşmalanmızdan sonra Ankar:!palas'daki beyanatı Ro· rası, 22, 10 ajans hıtberleri, 

Atine, 20 (Radyo) - Bal
kan antantı iktısadi koı.ıseyi 
encümenleri bugün de çalışma
larına devam etmişlerdir. Umu· 
rni heyet Çarşamba günü top· 
lanacak ve encümenlerden ge· 
len işleri görüşecektir. 

ıiyaseten vasiliğe muhta_ç de- münasebetlerimiz sıklaştıkça neşredilen tebliğde görmüş manyada derin bir tesir yap- 22,80 sololar. 
ğiliz. Romanya, Almanyanın beynelmilel sahada sulh eseri- olduğuınU7. veçhile inkişaf ve mış ve gazeteler bu beyanatı ----
iktısadi arzularını gayri 1Ca5ili de bundan pek ziyade kazan- teksifini arzu ettiğimiz Türkiye büyük bir Türk-Romen tezn· /ngiliz gazete/eri 
telif bulmaktadır. . maktadır. Beynelmilel sulh ile Romanya arasındaki ikh· h.ıı Ü başlığı altında ve btfin Belçika kralının 'Londra se• 

Habsburglarin Viyanaya av- dostları Balkan antantı bey· sadi münasebetler ve kültlir bir sayfa üzerinde neşretmiş· yahalı için ntt gazıyorlar? 
deline küçük itilafın açıkça nelmilel teşekkülünden ve Tür· sahasında bir iş birliği tesisi lerdir. Londra, 20 (Radyo) - in· 

· Dün, Romanya elçisi mu· 
rahhaslar ~erefine bir çay zi
yafeti vermiştir. 

mümaneat edeceğini size söy· kiye ile Romanya arasındaki mes'elelerini layık oldukları Üniversal gazetesi eski Os- giliz gazeteleri Belçika kralının 
liyebilirim." bu derece sıkı miinasebetler- ehemmiyetle mütenasip bir manlı imparatorluğu nazırla· ziyaretinden ehemmiyetle bah· 

Hatay davasında çok haklı den memnun ve ayni zamanda şekilde tetkik ettik.· Verdiği· rından Beseryanın Türkiye ve setmektedirler. 
olduğumuzu ve Balkan antan· emin olmalıdır. miz kararlardan her birinin Romanya arasında başlıklı bir Morning Post: 

B. Sir Samoel tının, her zamandan ziyade Reisicumhur, B. Antonesko matlup şekilde tahakkuk etme· makaleEini neşretmektedir. Eski "Belçika, İngiltere ve Fr:an· 

Balkan ahengı'ni korumuk azim ile temasından hususi ve bariz sinin Romanya ilP Türkiye ara· Osmanlı nazırı diyor ki: sanın emri altma girmeği ka· 
BUyUk bir kaza atlattl K d h b ve kudretinde bulunduğunu bir zevk duymuştur. endisi sındaki teşriki mesainin a a Antoneskonun ziyareti iki ul etnırmektedir. 
Londra, 20 (Radyo) - İn- k ı d beyan eden Bay Antenesko·, bana B. Antones o i e yap· feyizli olmasına yard1m e e· devlet ve millet arasındaki Fransa, Belçikanm ayni za· 

giltere Deniz Bakanı Bay Sir ı d k · · 
S Bu .. yu"k Şefı'm.ız Atatu"rke hay- tığı konuşma arın an pe ceğinden eminim. Bunun 1çın çok samimi münasebatı tak· manda paktı craranti eden 

amoel Hoar, istirahat için ı 6 

ı ranllgıv ndan bah"etmı'ş ve be- ziyade memnun kaldığını an· B. Tatareskonun mümkün o · viye ve teyid için yeni ve devletler arasında bulunma· 
sviçreye giderken büyük bir " 
k Yanalım şu sözlerle bitirmiştir: !atmıştır. Bu, B. Antonesko duğu kadar çabuk olmasını mesud bir fırsat teşkil etmiş- sında ısr.ar etmekteclir. Ve in· 
aza atlatmış ve ölümden kur- h k k~ b' ff k t · · · · · · · · b" tu]muştur. .._Gözleri bu deniz kadar için a i ı ır muva a ıye tır. temennı ettığımız zıyaretıbnı ki~· tir. Bu münasebetler yalnız giltere bu ihtilafı halle çalı • 

b l d Ekonomik ve kültürel mü· yük bir memnuniyetle e ı· ittifak muahedesinde de""il malüadır. 
Gelen haberlere göre, Bay engini tılsımı i inme en çö· lS 

S. S 1 "'u"lmez muamma·, harı'kulade nasebetler için çok iyi şeyler yoruz. daha derin bir tarzda Türk Deyli Herald: 
ır amoe Hoarı hamil olan &. • 

tren. (Sen Moris) e giderken. bir insan .. " tesis ettik, Bükreş e talebe Başvekilimizle benim bu zi· ve Romen milletlerinin ruhun· "Belçika kralının ziyareti, 
büyük bir dağdan yuvarlanan Başvekilimizin beyanatı göndermeyi düşünüyorum. Ve yareti yakında iade etmeği da yazılmış bulunuyor. öğrenmeğe matuftur.,, 
lcarlann ezilmesine ramak kal- Ankara, 19 (A.A)-General bazı fakültemiz için Romanya- güzel ve büyük bir memleket Makalede Türk millet:nin Deyli Ekspres: 
ınıştır. llei üç dakikalık bir te· ismet lnönü Rador ajansı va- dan birkaç talebe bekliyorum. olan dost ve müttefik Roman- yüksek vasıfları medhüsena "Fransa ve lngiltere kendi 
ahbür, Bay Sir Samoeli hamil sıtasile Romen matbuatına Genç nesiller biribirlerini daha ya'yı görmeği arzu etiğimizi edildikten ve Türklerin ekal· fikirlerinin kabulünü istemek-
olan treni felaketten kurtar- aşağıdaki beyanatta bulunmuş· ziyade ba~lanacaklardır. söylemekle size yeni birşey liyetlere karşı asin milliyetini ten vazgeçmelidir" demektedir. 
ınıştır. lardır: Meziyetlerini ve sulh için öğretmiş olmuyorum. kaybettirmek siyaseti takıbet· 
/ta/ya donanması " Bütün memleket müttefik gayretlerini takdir etmiş ol- Bana gelince, ben şahsen memiş olduğunu ve asırlarca Bir facia daha 

milletin muhterem mümessili duğumuz büyük devlet adamı ecnebi memleketlerine yapa· hakimiyeti altında bulundur- Afrikada altın madeni ÇI· 
Bügilk manevralar yapacak Bay Antonesko ve refikasını B. Tatareskonun ziyaretine cağım seyahatlar esnasında ğu milletlerin ırk, hars ve di· karan ocaklarda 

Roma, 20 (Radyo)-Jtalya- hususi bir sevinçle kabul etti. büyük bir sevinçle intizar mümkün olduğu kadar sık nine daima riay~t gösterdiğini bir infilak .. 
nın birinci ve ikinci filoları d B · ı h L d 20 (R d ) C B. Antonesko ile yaptığım e iyoruz. u zıyaret, meme· Romanya yolunu tercih ede· e emmiyetlc tebarüz r:ttirdik- on ra, a yo - e· 
·r rablusgarbta dig" er ltalyan le · h b b h b"' Af k d T l h bütün görüşmderde kendisinin etimiz irın ususi ir a ti· ceğim. Mesela Cenevreye ya- ten sonrk diyor ki: nu ı ri a a ransva ava· 
harb sefinelerile birlec(!cekler- 1 h I d k' .. ık t k'l ı· kt' h l d b B l ı· · d k"'. K · t d d 
d Y mü a aza arın a ı yüzunü ve yarı e~ ı ey ıyece ır . ., pacag" ım se:ya at er e ir a · Menfaatlerin ayni olması ısın e aın cmıs o mn en 
. ir. 0çüncü garb filosu ile 
k noktai nazarlarındaki doğru- Hariciye Vekilimizin kan memleketinden geçmek müşterek teblikeler. hiçbir ih· ocaklarında bir infilak ol-

1 İ tahtelbahir filosu Mussoli-. liıi"Yunu hassaten takdir ettik. beyanat. icabettiği için Romanyanın tilaf unsuru bulunmaması ve muştur. 
nıniR avdetinde büyük manev- ~ Al talar yapacaktır. Bu Romanya hukumeti ile şabsi Ankara, 20 (A.A) - Tür· misafirperverliğinden istifade iki milletin karşılıklı muhab- tın madeni aramakla me.;ı· 

Filonun bir kısmı önümüz· oir temasta bulunmak için mc· kiye Hariciye Vekili Dr. Bay ederek bizim için pek aziz beti ve buna inzimam eden gul olup ocakların derinliklc-
deki gece hareket edecektir. ~ut bir vesile teşkil eylemiştir. Tevfik Rüşdü Aras Rador olan bu güzel memleketten idarecilerin kiyaseti ve aoğru· rinde bulunan 407 ameleden 

Münasebetlerimizin esas hat- Ajansına aşağıdaki beyanatta de geçmekten geri durmıya· lukları Türk-Romen münase- 59 kişi parçalanmış, 26 ki~i 
Bay Sandler !arı, BaUcan antantı ile ve iki bulunmuştur: cağım. batının daima daha sıkı dai- kaybolmuş ve elli kişi ağır 

F,.ansa reisicumhuru tara- 1 k d k 1 l d h · .. l surette yaralanmıştır. Bunlar-
ıından kabul edildi mem e et arasın a i an aşma- - "Bay Viktor Antenesko- Romanya hariciye nazırı i ~ !f1a a a samımı o acağının b 

1 ' l 1 t b·t d'I · 1 ki B A t k l kıymetli bir garantisidir: dan aşka Avrupalı ameleden Paris, 20 (Radyo) _ Bay ar a es ı e ı mış o ma a nun ziyaretinden ne kadar ayan n enes onun mem e- 32 kişi ölmüştür. 
S dl b b h d beraber bu şahsi temas "tiki memnun olduğumuzu bütün ketim izi terkettikleri şu sırada Vir.itornl gazetesi de şöyle n 

an er u sa a airesinde b . k d .rari~ sergisi 
kal b k milletin idaresinde hakim olan hareketimizle göstermiş oldu· u zıyaretten ne a ar mem- yazıyor: 
k mış ve irço ziyaretler M 22 · d 1 k 
abu} etmiştir. ?,rensiplerin tesanüdünü ve ğumuz için tekrar söylemeğe nun kaldığımızı bir kere daha "B. Antoneskonun Ankara ayısın sın e açı aca 
Bay Delbos dün hariciye hayatiyetini yeniden kaydet· lüzum yoktur. Bu ziyaret, ver· kaydetmek isterim. Muhterem ziyareti Romanyanın bütün Paris, 20 (Radyo) - Paris 

d · d h · d d sergisi, seylaplardan sonra b~ ariciye dairesinde B. Sandler mıye 8 a zıya e yar ım ey· diği neticeler dolayısile her dostlarımızın burada yalnız komşularına karşı beslediği 
ı · · gösteren grevler yüzünden vak· 

~1 er.efine bir ög"le yemegvi ziya· emıştır. iki memleket arasındaki mü· hükumetin değil doğrudan samimi dostluk tezahürleri çer· k M 
t 

tinde açılamıyara , ayısın 
e ı vermiş ve dostane bir nu- Bütün Türk milleti B. Vik- nasebet için pek faydalı ol- doğruya temas ettikleri insan· çevesi dahilindedir. Bu dostluk t k yirmi ikisinde açılacaktır. 
u irat etmiştir. Sandler de torAntoneskonun şahsında dost muştur. ların da emellerini ve mak- anlaşmanın ve sulhun yüksek lliııııiiıllllİlllİl••~----·-
~~ni esas dahilinde mukabil ve müttefik asil Romen mil- Beynelmilel vaziyeti bera· şatlarını anladıktan sonra menfeatleri iktiza~ındandır. Eupta gazetesi de diyor ki: 

ır nutuk irat etmiştir. letini selamlamıştır. Romen berce tetkik ettik. Balkan an· memleketlerine döndüklerini Türk - Romen yakınlığının "Antoneskonun Romen mil· 
Bay Sandler bugün Elizede milleti nezdinde en dost ve tanlı konferansı münasebctile ümid ederiz. Eğer hislerimizin hikmeti bu umumi sulh iste- Jetinin harici siyasetinde bir 

Cumhur reisini de ziyaret et- en sadık hissiyatımın tercü- Atinada son yaptığımız top· samimiyeti elde etmeği şid- ğinde ve menfeat birliğinde- temel addettiği ittifakların tar· 
l'rıiştir. manı olmalarını :sizin vasıta· Jantının açık ve sarih karar- detle arzu ettiğimiz neticeyi dir. İşte bunlar iki memleketin sin ve takviyesi yolundaki 

Bugün öğle yemeğini Bay nızla Romen :efkarı umumiye· larından sonra şimdi yapılan hasıl etmiş ise kendimizi bah- refah ve sükunet içinde inki· mes'ud gayretlerine çok kıy· 
Sandler kabine reisinin daire· sinin mümessillerinden rıca bu temas bilhassa verilen ka- ti yar addedeceğiz. Bu ziyare· şafının yegane gaı an tisini teş· metli yeni birşey daha ilave 
;de yimiştir. ederim. rarların tatbik mevkiine kon· tin bize verdiği zevkı ve bı· kil eder. etmiştir. 
~ ................................................ 1111!11!119-!1!1 ........................ l!!lll ..................... ıııiİlll~~ ............. lllllİılllllll ........... ... 
r~ . .. 0 .. 4 ...... .,4_...z;_4_ ... _,_ ...... ı. •·---.-*-*-' x..aaas' Zeliha, seri bir hareket yap· sanıyorsun ... 

F t A I • mak istedi. Mariya hiç kımıl· - Hiç şüphesiz. 1 r 1 n a 1 damadı. Sadece elini hançe· Mariya kıpkırmızı kesildi, 
rine götürdü ve güldü: yumruklarını sıktı. Şimdi de 

- Çocuksun Türk kızıl rakibesi kendisine meydan 
Bu sözler, ağır bir hakaret okuyan bir tavır takınmıştJ . 

darbesi imiş gibi, Zelihayı şa- Biran için: 
şırttı. Fakat Türk kızı kendini - Şunu başaltına fırlatmaz! 
derhal topladı: Diye bağırmak istedi, sonra 

- Çocuk değilim.. Bunu vazgeçti! 
sana zaman isbat edecektir. - Peki, ·dedi· öyle olsun .. 

- Demek ki tehdid edi· Ben seni, bir lokma et gibi 
yorsun. Halbuki, elimde bu· karşıdan göstereceğim ve o 
lunduğunu düşünmüyorsun. nişanlın köpek te kokunu ala· 

- Bugün için elindeyim. rak koşup gelecek. 
Fakat yarını, benim tapındı- Zeliha, Mariyanın yüzüne 
ğım Allah bilir. karşı adeta tükürük dolu, sert 

Mariya acı ve müstehzi bir bir bakış fırlattı: 
kahkaha daha attı: - Köpek, sensin!.. 

- Demek ki, kurtulacağına Mariya güldü, eğleniyordu: 
ümidin var!.. Mesela; nişanlın - Sen ayni zamanda kah· 
Fırtına Ali'nin seni arayıp raman imişsin de ... Fakat ço· 
pençelerımd~n kurtaraeağını cuğum, ağzına böyle ;ıeyl•r 

BUyUk Korsan Romans ... -· ..... ,,1 
.. J 00. Yazan: M. Aglıan, Faik Şemseddin 

b Gemi yavaş yavaş ayrılmıya Mariya bir kahkaha sa·1Urdu: 
•~ladı .. Ada, artık yanın sa· - Yalan söyleme!. Onu 

~t mesafede idi. Mariya, Ze· elinden kaparım, çalarım, onu 
bha'nın kollarını ve ağzındaki severim, diye korkuyorsun .. 
'kı çöıdü. Zeliha sapsarı oldu. Kaşla-
Zeliha. serbest kalır kalmaz, rını çattı. Başını salladı: 

•Y•ia kalktı: - Katiyenl... Asla! .. 
- Hani o? - Evet, bunu düşünüp kor· 
Diye bağırdı.. lcuyorsun!.. 
Mariya hayretle ona baktı: Mariya, Zelihanm gözlerinin 
- Anlamadım.. içine baktı.. Zeliha haşını çe· 

._ - Anlamışsındır sen, anla- virdi. Fakat bu sırada Mariya; 
1 sındır. Söyle, nerede? - Baki 
Manya, manah manalı güldü: De.di.. ~orsan lıcıı, madal· 
- Korkuyor musun yoksa? yonu ıösteriyordu .. 
- Nedu korkacakıaı~ua? - İ~tel 

hiç yakışmıyor. 
- Karşı karşıya iki kişi 

kalsaydık, hangimizin dama
rında daha kuvvetli bir kan, 
hangimizin yüreğinde daha 
fazla bir kuvvet, hangimizin 
bileğinde çeliklik olduğunu 
anlardın .. 

Mariya: 

- Yaaaa, öyle mi?. ·dedi· 
peki, kabul ediyorum.. ica
bında eline bir hançer vere· 
ceğim. Karşı karşıyı\ kozumuzu 
paylaşırız .. 

Uzakta duran bir tayfaya 
işaret etti ve kulağına fısıldadı: 

- Bu kızı .al, benim kama
ramın bitişiğindeki kamaraya 
götür .. Her ihtiyacını düşün .. 
Ancak, deni:r:e atılmaması için 
dikkat et.. Bu kızın, ya~aması 
lazım .. 

Sonra, Zelihnya döndü: 
-· Haydi bakalım, sana 

yerini göstersinler. Zamanı 

gelince. tekrar konuşuruz. 

Bir şey sormak isterdim. 

- Sor, bakalım!. 
- Benimle beraber, bir 

uşağımı da yakalamıştrnızl 
- Evet! 
- O nerededir? 

- Barada.. Görmek, gÖ· 
rüşmen i5ter mısinl.. Hatta 
istersen sana onu arkadaş ve
rebilirim. 

Zeliha, dikkatle Mariyaya 
bıktı: 

Alay mı ediyordu, ne demek 
istiyorôu. 

- Çağırtın da göreyim .. 
- Hoşuna gidiyordu ialiba! 

- Sunu var -
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Dublen 1916 

Bu filim, Amerika filim 
alemi tarafından lrlanda'lıların ... 
hoşuna gitmek üzere vücude 
getirilen bir filimdir. lrlan
danın çok kanh bir şekilde 
bastırılan ilk ihtilaline aid bir 
kaç safha göstermektedir. 

Filim, kocası ihtilalciler ara
sında bulunan genç bir ka
dının etrafında geçer ve ba
sittir. 

Bu filimin ruhunu Barbara 
Stanvik teşkil eder. Filimin 
mevzuundan ziyade sahneleri 
çok güzel ve müessirdir. 

''Kalpsiz adam,, 
filminde 

Büyü~ lokantaların büyük 
camları önünde, şurada bura
da sefili.ne dolaşan Surden; 

birkaç sene evel ticaret arka-
• daşını, ortağını öldürmüştür. 

Bir vakitler daktilografi olan, 
biraz hafif ve müsrif zevcesini 
delice sevmektedir. 

Ortağı, zevcesinin bir amanı 
olduğunu söylediği için de öl- ~ 
dürmüş, 20 seneye mahkum 
edilmiş, zındandan kaçmış, 

~ondra Soidleri,, filminde, tam lngiliz zeflkini ve 
taş:gan maruf iki artist: Tagrone Pover fle 

Madelerine Garroll 

Satılık 
• 

mazı 

Şuh vf" güzel bir mevzuh üzerine kurulan bu filim, nazır, 
banker, fabrikator ve asil • bir düzine kadar "şayanı hürmet. 
adamın hatıralarmıldilber bir hayat kadınının neşri teşebbüsü 
ile başlar. 

Bu dilber hayat kadını Mariz Lankret'tir. Mariz'in sevdiği 
Andre F erri isminde bir serseri, bu hatıratın her faslına 25 

bin frank kıymet koymuş ve müzayedeye çıkarmıştır! 
Dilber Jan Ober bu filimde harikalar yaratmıştır. 

Bahtiyar 

Emil Yanniges 
"Hakimi mutlak,, ta 

Epice vakit var ki maruf 
sinema artisti Emil Yanniges
ten bahsedilmiyor. Almanyada 
Hitlerizmle arası bozulduktan 
sonra, birçok dedikodu ya
pılmıştı. Şimdi onlar da ke
sildi. Fakat Berlinden verilen 
bir habere göre Emil Yanni
gec; "Hakimi mutlak,, filminde 
çalışmakta ve mahud Alman 
milyarderi Hugo Ştaynin rolü
nü yapmaktadır. ........................ 

Define değil 
Bir heykel bulundu 

Tire, ( Hususi) - Tire'nin 
Osmancık köyü ahalisinden 
kavas oğlu Hüseyin, köyün 
yüksek bir mahallinde bulu
nan tarlasındaki ( hayıt ) ve 
fundalıkları temizlemek emelile 
toprağı kazarken baltasının 
büyük kıt'ada bir taşa tesa
düf ettiğini anlamış, define 
buldum, zannile heyecana düş
müştür. Hüseyin sessiz sadasız 
bir müddet çalışınca kazma· 
sına dokunan şeyin define de
ğil, birbuçuk metre irtifamda 
mermerden yapılmış başsız bir 
kadın heykeli olduğunu gör
müş ve keyfiyeti köy muhta
rına haber vermiştir. 

Vak'a üzerine tarlada yapı
lan tetkiklerde büyük eb 'adda, 
murabba şeklinde bir takım 
tuğlalardan döşemeler bulun
duğu, ayrıca etrafı çevrili ka
birler mevcud olduğu görül
müş ve bu kabirlerde~ de top· 
raktan mamul bazı kandil ve 
su kapları zuhur etmiştir. 

Bütün bu asarın ve heyke
lin eski Yunan medeniyetine 
aid olduku tesbit edilmiştir. 
Eser Tire Halkevi müzesine 
nakledilmiştir. 

Sel8nik panayırı 

Şehrimiz Ticaret odasına 
bildirildiğine göre, Selanik on 
ikinci enternasyonal panayırı 
5 Eyliilde açılacak ve 26 Ey
liilde kapanacaktır. 

zevcesinin izini bulmuştur. Fa
kat kadının evlendiğini görüp 
sahte körlük takınarak sabık 
zevcesini · öldürmüştür. Kadı-

den olduğunu ve amanı deni
len adamın bir arkadaşının 

sevgilisi olduğunu isbat edince 
at istemiş, kızını kucaklıyarak 

selamet ordusuna girmek üze· 
re kaçın ştır. 

köpek değil mi? 
! nın bir kızı da vardır. 

Kadın, kendisine hiyanette 
bulunmadığını, kızın kendisin-

K.orkun~ 

Bu hissi filimde Piyer Re
nuar Surden ve Mari Glori 
zevcesı rolünü yaratmışlardar. 

Filimlerde son yenilikler 

Bir vakitler cadı, cin, esrarlı• hal; ve hareketlere: müstenid 
• ve korku veren romanlar moda idi. Şimdi de ayni esaslarfı 

dabiliade filimler yapılmaktadır. 
Edgar Poe'den naklen vücude getirilen filimler için bu 

hususiyet pek tabiidir. "Doktor Jekil ve Mösyö Hayd,, bu 
nevi filimlerdendir. 

Miryam Hopkins ve maruf sinema artisti Frederik Marş 
bu filimin başlıca~ kahramanlarıdır. 

-. 

Patviçya Ellis, vücud ahengi ve işvesi ile tanınmış bir 
sinema yıldızıdır. Şimdiye kadar hiçbir erkeğe ilanı aşk etme
miş olmakla iftihar eder. Fakat, köpeğine karşı her zaman: 

- Benim şeker Totocuğum, beni seviyorsun, hen de seni 
seviyorum, ve .. böyle bir itirafa mazhar olan ilk mahluk ta 
sensin!.. Dermiş .. 

Viyanada 
darbei hüku
met hazırlanmış ...... 

- Başı 1 inci sahifede -
Bazı mehaf ilde Almonyanın 

teve&1üüne mani olmak için bunun 
yegane çare olduğu kanaati vardır. 

Fak.at Macariııtao buna itiraz et· 
mektedir. Bu hususta da billıa88a 

İtrlya ve Yugoslavya'nıu buna mu
anz olduğunu ileri ıürmcktı:dir. 

Budapeşte, 20 (A.A) - D. 
Şuşnigio ziyarf'ti münasebetile neş· 
redilen resmt tebligde ezcümle 
töyle denilmektedir: 

"Görüşmeler Roma protokolla· 
rını imzalamış devletleri alakadar 
eden bütün meıelelerde tam bir 
fikir mutabakatını göstermiştir. 

Bilhaua Roma protokollarının mu· 
kadde.liği ve doğruluğu kaydolun· 
mut ve B. MuBBoliniye bu yolda 
bir telgraf gönderilmesi kararlao
tınlmı9tır. 

Avusturya ve Macariatan Ro· 
ma paktının orta Avupada ıulhun 
idamesi için en iyi &amin ve ıulh· 
perver ink.ioafı haleldar edecek her 
türlü hücuma kartı en iyi muhafız 
olJuğu fikrindedir. 

1Jd devlet komeu devit tlerle iyi 
münasebetler teaiaini lüzumlu gör
mektedir. Avusturya ile Macaristan 
arasında ekonomik bir iohirli~inin 
esaslan üzerinde de mutaLık: ka· 
lınıuıştıı. 

İki ıneuılck.et arasındaki eko· 
Domik görü~melere devam oluna· 
caktır. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü

zel manzaralı kullanışlı kirası 

elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dakika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so· 
kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

Türk - Hollanda 
Ticaret anlaşması 

imzalandı 
- Başı 4 üncü sahif•ae -

tiğinde şüphe yoktur. Nevi ve 
şekilleri itibarile büyük hu· 
susiyet ve yenilikler ihtiva edi
yor. iki tarafca da uzun ted· 
kikler neticesinde varılmış sa· 
mimi kanaatlere müstenid bu
lunması başlıca kuvvetidir. Fi-
liyat sahasında temin P.deceği 
inkişafı da yakın zamanda 
görmek bu işde çalışmış olan· 
lar için ayrı bir zevk teşkil 
edecektir. Bu vesile ile muhab
betlerimi ve beraber çalıştı-
ğımız arkadaşlarıma takdirle
rimi izhar ve ifade etmeyi bir 
vevk telakki ederim. Hollan
danın bundan ~vvel imzala
dığı mali anlaşmanın mana ve 
ehemmiy .. ti ise izaha bile 
muhtaç değildir. " ---

Postve kıl istiyorlar 
Almanyadan şehrimiz Türk

ofisine müracaat eden bazı 

firmalar, tutkal imaline yarıyan 
dı:ri, kemik, kıllı keçi derisi, 
at, domuz ve inek postları ve 
kılı istediklerini ve fzmirdc 
bunları satan tüccarla iş yapa-
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Bugün heyecanlı 
maçlar var 

- Başı 1 inci sahifede -
tesadnf bulunmaktadır. 

Bugün lstanbul'da Fener
bahçe-Beşiktaş ve Galatasa
ray-Güneş, Ankara' da Genç
lerbirliği-Ankaragücü, lzmir
de de Üçok-Doğanspor kar
şılaşmaları ile milli küme 
maçları başlamış olmaktadır. 

Milli küme bizde ilk defa 
tatbik edildiği ve aşağı yu
karı üç memleket takımları 
arasında yekdiğerine yakın 

vaziyetler hasıl olduğu için, 
netice! büyük bir alaka ile 
beklenmektedir. 

Bugünkü lzmir maçında her 
iki takımın nasıl bir kadro 

ile çıkacakları meçhuldür. Ge
çen haftaki hususi maçlarda 

Doğanspor, aşağı yukarı daha 
iyi anlaşan bir takım vermiş 

ve bunun neticesi olarak De
mirsporu 13·0 gibi büyük bir 

farkla yenmişti. Buna muka
bil, Üçokspor, hem noksan, 

hem de yanlış tertip edilmiş 
bir kadro ile oynamıştı. Bu 

temasın, bugünkü maçta ta
kımların hazırlanmasında amil 
olacağı şüphesizdir. 

Görünüşte her iki takım 
arasında kuvvet farkı yoktur. 
Hangisi daha anlaşmış bir 
oyun verirse neticeyi kazana· 
bilecektir. Maamafih, Doğan· 
spor müdafaa hattı, Üçokspo
ra nazaran daha ktıvvetli, fa
kat buna mukabil Üçoks,:ıor 
muavin hattının rakibine na· 
zaran daha düzgün ve ahenkli 
çıkması ihtim~li vardır. Mu· 
hacim hattı, ufaktefek ayrılık
larile yekdiieri ayarındadır. 
Bugünkü maç, hiç şüphesiz 
çok çetin, zevkli ve heyecanlı 
olacaktır. Daha dünden itiba· 
ren, muhtelif tahminler ve 
bahisler bile başlamış bulun· 
maktadır. 

Bu maçtan evvel, lzmir 
mıntakası mukavemet koşucu
ları arasında 5000 metre mu
kavet koşusu vapılacak ve 
Ankara da yapılacak Türkiye 
birinciliklerinde mıntakamızı 
temsil edecek olan üç atlet 
seçilecektir. 

Fransa' da 
Bir Bankiigı soydular 
Liyon, 20 (Radyo)- Avin· 

yonda, Paris bankalarından 
birinin şubesinden, hamiline 
tediyesi meşrut iki milyon çek 
çalınmıştır. 

Hırsızlar, ehemmiyetle ta
kib edilmektedir. 
• . . -:rı 

. -.ıJl/I .. .. 
En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak • Emirler 
çarşısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

ndc bulunur. 
caklarını bildirmişlerd ir. • 

' . . . . 
' . - .:-- .. -w... . . • .. 

, •• 1 .. . 
. ,,. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SabfiZ yerlen• • Birinci kordonda 186 numarada 
'S' • ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 
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lstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret bulunan koca 

Mustafapaşada Sulu manastır mevkiinde eski itfaiye karakolu 
~lyevm samatya maliye şubesi olarak kullanılan bina arsası 
u.zerinde yeniden yapılacak maliye şubesi binası inşaat ve te
sısatı işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel özel ve fenni · 
~tnameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
Yuzkuruş mukabilinde verilm ektedir. isteklilerin 1715 liralık 
t~minat mektuplarile teklifnamelerini ve en az on beş bin 
lıralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden al

~ış old~ğu .. ~.üteahhitlik .. ve ticaret odası vesikalarına 29/3/937 
azartesı gunu saat on uçe kadar Milli Emlak Müdürlü~ünde 

toplanan komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarflar 
~lırken Komisyonda hazır bulunmaları. 14 18 22 26 719 

- Kapalı zarf usuliyle eksiltm~ ilanı 

Tavas Kızılca Bölük Şarbay-
lığından: . 

1 - Eksiltmeye konulan iş Denizli vilayetinin Davas ka
~aına bağlı Kızılcabölük nahiyesinin meskun gayri meskun 

1sırnlarında 100 hektannın hali hazır haritasının alınmasıdır. 
2 - Bedel muhammen hektarı 18 zer liradan 1800 liradır. 
3 - Şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarınırı alınmasına 

ait şartname. 

lstiyenler bu evrakı Denizli Nafıa müdürlüğünde gö· 
rüp inceleyebılirler. 

b··4~ - Eksiltme 12/4/937 paıısrtesi günü saat 15 de Kızılca
p o:uk belediyesinde teşekkül edecek encümen huzuruda ka
a ı zarf usuliyle yapılacaktır. 

ka S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 135 lira muvak
k t teminat akçesi vermesi ve bundan maada aşağıdaki vesi· 
ayı haiz olması lazımdır. 

\le~ 937 senesi için harita işlerine ait Nafıa işleri müteahhitlik 
sıkasım ha;z bulunmak. 

ta 6 -:- Teklif mektupları yukarıda 4 ncü maddede yazılı saat
te~ bır . saat evve~ine kada~ ~1~1lcabölük belediye.s~ne getirile· 

k eksıltme komısyonu reıslıgme makbuz mukabılınde verile· 
~edtir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 ncü mad· 

c e yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür 
burnu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vuku-
~ gecikmeler kabul olunmaz. 21 26 31 6 

~mir harici askeri satın alma ilanları 
b Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
~edeli 92300 lira olan 10,000 ton Rekenpoze kömürü : 22 
'l.a art 937 tarihine rastlıyan Pazarttsi günii saat 14 de kapalı 

tf Usulile alınacaktır. 
ltl Muv~~kat teminatı 5865 lira olup şartnamesi 461 - 5 kuruş 
&t ulcabılınde komisyondan her gün verilir. isteklilerin 2490 
lif Yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tek· 
G~ ltıektuplarını en geç 22 Mart 937 Pazartesi günü saat on 
b kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına mak· 
trı u~ lllulcabilinde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek teklif 
~plarının kabul edilmiyeceği. 6 11 16 21 

d~nıir Vakıflar direktörlüğünen; 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: 
1 - Seferihisar garnizonuna Ait elektirik tesisatı açık 

eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 1839 lira 47 kurµş olup 
ilk teminatı 138 liradır. 

3 ihalesi 26/ Mart/937 cuma günü saat 11 de Mst, Mv. 
satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Şerait ve pl~nı Mst. Mv. sat. al. komisyonunda gö· 
rülebiJir. 

5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasmda kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
}arla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

11 16 20 25 714 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 85 kuruş olan 32000 

metre arka çantalık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon-
muştur. • 

2 - ihalesi 7/ Nisan/937 çarşamba günü saat 14 ted ir. 

3 
4 

5 

ilk teminatı (2040) liradır . 
Şartnamesi 136 kruşa M. M. V. sat. al. komisyonun• 
dan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 s:ıyı lı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerınde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 21 26 31 4 835 

Mst. Mv. Satın Alına komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için (2:B6) lira (34) kuruş be-

2 

del keşifli nizam karakolu binasının yapılması açık 
eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
fhaleri 7/ Nisan /937 çarşamba günü saat §11 de Mst. 
Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 ilk teminat parası (17 5) lira (23) kuruştur. 
4 - Keşifname ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komis-

yonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamel~rinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Mst. Mv. sat. alma komisyonuna ver· 
meleri. 21 26 31 4 834 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi (57) buçuk kuruş olan 

(250) ila (350) bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 7 /Nisan/937 \ çarşamba günii saıR 15 tedir. 
3 - ilk teminatı (11312) lira (50) kuruştur. 
4 - Şartnamesi on lira yerli kuruşa M. M. V. Sat. Alma 

ko. dan alınır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayıla kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat Ve! teklif mektupları ihale saa· 
tından en geç bir saat ev_vel M. M. V. Sat. AL ko· 
misyonuna vermeleri. 21 26 31 4 836 

•• •• •• orucu Istanbullu 
Üçuncü Beyler [Şaınlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 
lstanbul'lu örUcU Kamil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku· 
maşlardan mamul ~rkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· 
bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğenil
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

lstan 1 Nafta MUdürlüğUnden: 
12/ 4/937 Pazartesi günü saat 15 de istanbulda Nafıa mü-

dürlüğünde 102833 lira keşif bedelli Florya iltisak yolunda 
yapılacak 2500 metrelik asfalt şosa inşaatı . kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Bayındırlık işleri 
genel hususi ve fenni şartnameleri proje, keşif hulasası ile bu· 
na müteferri diğer evrak 514 kuruş mukabilinde dairesinde 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 6392 liradır. isteklilerin teklif mektup· 
larını ve en az 100,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesaire vesika· 
larını havi kapalı zarflarını 12/41937 pazartesi günü saat 14 c 
kadar lstanbul Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 21 27 1 6 

Devletci)Demiryollarından 
Kubilay ihtifali dolayısile 22 /3/ 937 pazartesi günü İzmir· 

den Menemene yapılacak iki ve Manisadan gene Menene ya-
pılacak bir tren için gitme bilet ücreti mukabilinde gidip 
gelme: bileti verileceği ve fazla tafsilat için istasyonlara mü· 
racaat edilmesi halkın:maliimu olmak üzere ilan olunur. 846 

Söke istasyon binası~ içinde 12 harita No. lı büfe bir sene 
dokuz ay için açık artırma suretile kiraya verilecektir. ihale 
5 /4/ 937 pazartesi günü saat 15 te lzmir Alsancak 8 ieni 
işletme komisyonunda ryapılacaktır. Muhammen bir senelik kira 

\1 ~tneliği 65 lira bedelli lkiçeşmelik caddesinde müstağnaan 
rrı~· fından 226 No. lu dükkanın 1 Haziran 937 ye kadar icarı 
l 1llıaye?eye çıkarılmıştır. ihalesi 27 /3/937 cumartesi günü saat 

dedır. isteklilerin ' Vakıflar direktörlüğüne müracaatları. 

: bedeli 40 liradır. İsteklilerin yüzde 7 .5 nisbetinde muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmeye manii , kanuni bir halleri ol
madığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona mü· 
racaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Söke istasyonundan ve 

17 22 27 787 koınisyondan!parasız alııur. 21 25 8~'4 

f zmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Banko di Roma fzmir şube
sinin temlikile lzmir ihracat 
şirketine borçlu lzınir sanayi 
şirketinin mümessili lngiltere 
tebaasından Ed vard oğlu Mr. 
Rober Çapelin uhdei tasarru· 
funda olup mnhcuzun açık 
arltırnıa ile paraya çevrilmesi 
mukarrN lzmirde Halkapınar· 
da dar ağacında eski rum 
kabristanı ve yeni şehitler 

mahallesinin sepetçi sokağında 
kain tapu kaydına göre taraf
ları şarkan, kasaba demiryolu, 
garben yeni yol ve sepetçi 
sokağı. şimalen sokrat yuva· 
nidi ile aleksandoros tarlası, 
cenuben Vangelpıcakcı hanesi 
ve kısmen demiryolu karmen· 
yola, ve vaziyet zabıt varaka
sına bağlı krokiye göre de 
dört tarafı demiryolu, şehitlik, 
belediyenin un fabrikası, ve 
sepetçi sokağile mahdut ze
mını arazii milliyeden ve 
25654,25 metre murabba me
sahalı ve bir adet alev borulu 
iki ocaklı ve 100 metre mu· 
rabbaı teshin satıhlı Gronvvall 
tep ve J. S. Fries·Sohn Frank
furt A. M. buhar kazanı ve 
bir adet 100 metre murabbaı 
teshin satıhlı Ste. Française 
de Construction Babcok Wil· 
cok, yapısı buhar makinası 

ve müfredat ve cinsleri dos
yada saklı takdiri kıymet ra· 
porunda yazılı sair bilümum 
alat ve edevatı mihanikiyi havi 
ve bütün makina ve alat ve 

edevat kısmı 7 5085 ve bina 
kısmının heyeti umumıyesi 
50000 ki cem'an bina ve alatı 
mihanikiye ile birlikte 125085 
Türk lirası kıymeti muhammi
neli bir bab miyan kökü fab· 
rikasının 1424 numaralı icra 
iflas kanununa göre birinci 
arttırması 26-4-937 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 
15 de lzmir ikinci icra me· 
murluğu odasında yapılacaktır. 

Gayri menkul üç defa ba
ğırıldıktan sonra an çok arttı
ranın üstünde bırakılır. Şu ka· 
darki arttırma bedeli gayri 
menkulün tahmin edilmiş kıy
metin bulmaz ve:o gayri men· 
kul ile temin edilmiş olmasın
dan dolayı hacizi istiyenin ala· 
cağına ruchani olan alacakla
rın mecmuundan fazla bulun· 
ması şarttır. Böyle blr bedel 
elde edilmezse satış ikinci 
arttırma için geri bırakılır ve 
arttıranlar taahhütleri ndcn kur· 
tulur. işbu gayri menkule ait 
arttırma şartnamesi 14 4-937 
tarihinden itibaren lzmir ikinci 
icra odasında herkese açık 
bulundurulacaktır. Satış bedeli 
peşin ve defaten ödenecektir. 

İpotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hak 
sahiplerinin işbu gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususile 
faiz ve masrafa mütedair iddi· 
alarmı evrakı müsbitelerile bir
likte 20 gün içinde yazı ile 
bildirmeleri aksi takdirde iddi· 
aları tapu sicilile sabit olmı· 

yanlar satış bedeli paylaşma· 

sından hariç kalacaklardır. Ar· 
tırmaya iştirak edecekleri• 
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gayri ınenkulün,.heyeti umumi• 
yesinin yukarıda yazılı muham· 
men kıymetinin yüzde yt.di 
buçuk nisbetinde pey fıkç.ası 
veyahut milli itibar mektubu· 
nun icra dairesi vezneşine Y2'• 
tırmağa mecburdurlar. 

Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin şartnamesini gör· 
mek üzere daire)'e müracaat· 
lan ve isteklilerin tayin edilen 
gün ve saatta hazır bulunma· 
lan ilan olunur. 839 

.............. j ........ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasOI hastahk
la rı ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 .................... l. 
ikinci icra memurİuğundan: 
Mehmet Nurinin Emlak ve 

Eytam Bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Karşı-
yakada Donanmacı mahallesi
nin Şayeste sokağında 78 es-

ki 64 No. lı haneye kapıdan 
girilince tabanı parke taşı dö
şeli bir sofa üzerinde soida 

iki ve karşıda bir oda, solda 
mutbak ve hela ve lrnhçeye 
çıkar bir kapı uf ak bir bah
çesi, yamanlar suyu ve ayrıca 
tulumbası ve elektrik tesisatını 
havi olup bodrum kahda bu
lunan 1750 lira kıymetli işbu 
evin mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı em

lak ve ~ytam bankası kanunu 
mucibince bir <iefaya mahsus 
olmak şartile artırması 22/4/937 
Perşembe günü saat 11 de 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere 30 gün müddetle satılı
ğa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten: sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerirıe ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu hüküm
lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri

den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve itttifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. 

Aksi halde hak:ları Tapu 
sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
1 p/4/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkt!se a9'ktır. Ta
lip olanların yüzde yedi bu
çok teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37/ 6940 dosya numarasile iz
mir icra mtmurlutuna müra· 
caatları ilin olunur. 1134 



... Sayfa 8 ANADOLU 2l/3/937 

Askeri Fabrikalar umum mü- f'llllırm111111mm111mı111111mm11mnHmmıuımu111n11111111H111111111111111111111m11ırır11111ırıııı111ır111111111111111111111111111~ • Oli vier ve 
dürliiğünden: = Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri : Şüreka s 

100 Ton Ferro Mangan = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ~ Limited 

Tahmin edilen bedeli 13000 lira olan yukarda miktarı ve - = Vapur Acentası 
H ~a N .. ~ ,_.,t ç a Tel. 2443 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın _ a m \QJ 0 l\JI ~ ll ue afi} r fr -- THE ELLERM~N LINES LTD. 
alma komisyonunca 3/5Z937 tarihinde pazartesi günü saat 15 _ ~ _ M. 

de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak - - 11LESBIAN,, vapuru 19 
martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racak ve-ayni z~manda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

komisyondan verilir. -s hh t E h • 
Taliplerin muvakkat teminat olan 975 lirayı havi teklif mek- ı a eza an eQı= 

tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme- O = = leri ve kendilerin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- _ 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra· nde bulunur. 
ca at 

1 arı· 1 7 19 21 2 3 7 6 5 
• • • m 1111m1111111HlHlıır11111111111lflil11111111111111111111111111111111111111 111 1111J1111 1111111111111 111 111111111111111 111 111111111111111111111111111111 ii 

Askeri Fabrikalar umum mu-
"GRODNO" vapuru 8 ııi· 

sanda LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip'.; yük çıka
racak ve ayni zamanda LON· 
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

dürlüğünden: 
100 Toiı mutahhar Avrupa 

"' pamugu 
Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/5/937 tarihinde salı günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. 17 19 21 23 764 

~111111111111111ııı1111111111 ıı.. D 0 kt 0 r , , 11111ııı1111111ıııuı11111111• 
= -
~ A. Kemal Tonay ! = -_ Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları = 

Birinci Sınıf Mutahassısı _ 
= (Verem ve saire) = = Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ha~ında 30 aayılı ;;; = ev ve muayenehanesinde ~balı saat 8 den ak~am saat 6 ya -

kadar ha talnrını kabul eder -

• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111li11111 Telefon : 4115 11111111• 

lzmir Vakıflar direktörlüğün
den: 

Vakfı No. Cinsi Mevkii Kıymtti 
Lira 

Maz. pazaryeri 525 Oda Bayram yeri 700 

" 
esnaf şeyhi 19/1,23 Ev Mekke yokuşu"l350 

Mül. kasabalı halil 33 Ev Kırımlı s. 120 
Yukarda yazılı akarat peşin para ile ve açık artırma suretile 

satılığa çıkarılmıştır. ihaleleri 22/3/937 pazartesi günü saat 
onbeştedir. istekli olanların Vakıflar direktörlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. 2 7 12 22 595 

lzmir Vakıflar direktörlüğün· 
den: 

660 Lira keşif bedelli Hisar camii minaresinin şerefe kor
kuluk tamiratı 15/3/937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 5/4/937 pazartesi günü sa
at 15 de Vakıflar direktörlüğünde müteşekkil komisyonca ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminat parası 49 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin fenni ve eksiltme şartnamesini görmek için her 

iÜn Vakıflar direktörlüğü muhasebesine ihale günü de komis-
yona müracaatları ilan olunur. 16 21 27 2 776 

1<uruf 

"OPORT0" vapuru lima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 
ŞV ANSEA' dan yükünü tah· 
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
içjn yük alacaktır. 

..FLAMINIAN
11 

vapuru S 
nisanda LIVERPOOL ve SVA 
NSEA' dan gelip yük çıkara• 

1 cak ve ayni zamanda LIVER· 

i POOL ve GLASGOV iç.in 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTAN1\ vapuru ni· 

!~n nihayetinde gelip, LGN· 
ORA i~in yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlar<iaki de
ğişikliklerden acenta mes' u· 
liyet kabul etmez. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.. BACCHUS.. vapuru el· 
yevm limanımızda olup ROT· 

::~-:=---:-:~:-:-:-:ıı:~~~~~~--~-----::::::::::=::::::::::';ı TERDAM, HAMBURG ve , .. , F H VAN "UM DAL,, Umu- 1 Acele satılık AMSTERDAM limanları i~io 
YY • • • • yük alacakbr. 
Der ZEE & co. mi Deniz Acenta- d • "HERCULES.. vapuru 21 

lığı ltd~ eğırmen martta BURGAS, VARNA 
V. N. H il • L• Hali faaliyette yüz yirmi ve KÖSTENCE limanları için 

DEUTSCHE LEVAN· e eDıC mes santimlik çift taşlı ve 27 yµ~ alacaktır. 
TE LINlE Limited beygirlik lngiliz nasyonal SVENS_K_A--O-RIENT 

G. M. B. H. markalı mazotla mütaharrik LINIEN 
HAMBURG .. GRIGORIOS,, vapuru 24 motoru ve bir tuı; · taşı ve 

.. ANGORA.. vapuru 30 bı'r arpa ezme makinesi ve "AASNE,, motörü 29 mart· 
25 martta beklenilmekte ROT b k k l k" ii 

martta bekleniliyor. ROTTER muafiyet ruhsatnamesini ha- l ta e lenme te 0 up yü un 
DAM, HAMBURG ve BRE- TERDAM, HAMBURG ve d l l tahliyeden sonra ROTTER· 

ANVERS limanları için yük iz eğirmen ace e ve e ıven DAM HAMBURG SKA~' 
MEN limanları içm yük kabul fiatle satılıktır. , ve 1

"' 

edecektir. alacaktır. lzmir' de Kestane paza- DİNAVIA limanlarına yükle· 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11 E..AIRIA " vapuru 22 
marta doğru bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SE Y
RI SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 19 
martta PIRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,. vapuru 
26 martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapura 9 
nisanda PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 
SEYAHAT MÜDDETi: 

PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PiRE • NEVYORK 18 gündür. 

SERViCE MARlTIME RO
UMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda bekleniliyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük ala
caktır. 

11

GERMANIA,. vapuru· 25 zarında 22 nıJmarada ma· yecektir. 
nisan beklenilmekte ROTTER kineci ve tornacı Raşid us· SERVİCE MARITIME RO· 
DAM, HAMBURG ve ~N- taya müracaat. UMAIN 
VERS limanları için yük ala- "SUÇEA VA,, vapuru 23 
caktır. Zayi makbuz A 

PHELPS LINE 
martta gelecek PiRE, MALT 1 

lzmir Esnaf ve Ahali ban· MARSILYA l l · irt 
PHELPS BROS & CO INC. ve iman arı ıç kasına ait devren aldığım üç yük alacaktır. 

NEV-YORK hisseden 3541 No.lı bir liralık "PELES,, vapuru 9 nisand• 
"BRETAGNE,, vapuru 31 2221 ve 2293 No.lı beşer lira- gelip PiRE MALTA ve M.A~ 

martta beklenilmekte NEV- lık kıymetli makbuzlarını zayi 1 
SiL YA limanları için yük a •· 

YORK limanı için yük ala· ettim. Yenisini alacağımdan caktır. 
caktır. eskisinin hükmü olmadığı ilan d 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 olunur. Yolcu ve yük kabul e er· 
nisan beklenilmekte NEV- Menemen' de Muhiddin Daha fazla tafsilat için lkirı· 
YORK limanı için yük ala- Akdeniz ei kordonda Tahmil ve Tahlirı 
caktır. ___ , _______ binası arkasında FRATEL 

UMUMf DENiZ ACENTA- SPERCO vapur acentalığırı' 
Vapurların isimleri, gelme LiGi LTD. vapuru acentalı· müracaat edilmesi rica olunur· 

tarihleri ve navlun tarifeleri ğına müracaat edilmesi rica Navlunlardaki ve hareket ts· 
hakkında bir taahhüde girişi- olunur. rihlerindeki değişikliklerdef1 
lemez. Riz binasında No. 166 acenta mesuliyet kabul etrneı· 

Birinci kordonda 11 UMDAL,, Telefon : 3171 · 663 
Telefon: 4142/422112 " 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. LIVERPOOL 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
martta bekleniliyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların · 
dan yük çıkaracak ve BUR-
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
GALATZ ve SOULINA, li
manlarına yük alacaktır. 

DEN ~ORSKE MIDEL-

HAVSLINJE OSLO 
"SARDINIA,, motörü 20 

martta bekleniliyor. PiRE, f S
KEND ERiYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lem ez. Telefon No. 2007 2008 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
'Zevkinizi olcşagacak P"' 

1 emiz işçilik 

P .. rien Şahap Tesiri.tabii, eşsiz. bir mü.shi.ldir. O kadar zararsız.dır ki g~belere, kalp, böb. H~~h".~·~.;i::~de~~~~; 
' reklerı rahatsız olanlar.a bıle Doktorlar_ buna tauai~e ederler. • 


