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/ngiltere kabinesinin dünkü toplantısı 

ngiltere-Italya ~ünaseba
tı soğuk bir safhaya girdi 

Bay Baldvin saraydan dönerken 
Londra, 24 (Radyo) - in· zakereler cereyan etmiş ve ha· 

iiltere kabinesi, bugün öğle· riciye nazırı Bay Eden tara· 
den sonra başbakan Bay Bald· fından bu hususta izahat ve-
yinin riyasetinde mühim bir rilmiştir. 
ıçtima yapmıştır. -::====::::::::;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:::;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;:;:-

Bay Baldvin, içtimadan evel r '"'\ 
:;~/•rafından kabul edil- Hatay işinde 

KabiHt içtimaında, harici 
Vaziyet ve lngiltere -:ltalya 
tnünasebatı etrafında uzun mü-
......____~--------------

Siyasi 
"1üsteşarlar 

Kı11men tayin 
edildiler 

Irak dostane tavassut
ta bulunmak istiyor. 

/stanbul, 24 (Hususi) - Hatay i,inde frakın dos
tane tafJassutta bulunmak istediği anlaşılmıştır. Ba 
münasebetle, r:Sarige lıeg.ti, P•i71sl'11t a,,,;J,a eJmkCtt 
/sıanbula uğrayacak ve oradan Ankaraga geçerek b

0 r 
kaç gün misafir kalacaktır. 

Suriye heyeti, Ankarada bulunduğu müddetçe rica
limizle temaslarda bulunacaktır. 

\.. 

Bay Grandinin sözleri 
bomba gibi. patladı 

Telefon: 2776 

Karabük fabrikası

Valiler 
Arasında değişiklikler 

olacak. 

Beşiktaş takımı lstan
buldan hareket etti 

nın temel taşını biz. İstanbul sporcuları, Beşiktaşı ha-
;n~a~a.~~~~u~u~)lar Ka· raretli bir surette uğurladılar 

rabük demir ve çelik fabrikasının 
temel atma merasimi, nisanın 

ikinci günil yapılacaktır. 
Başbakanıınııt General İsmet 

İnönüniln, bizzat temel taşını 

atacakları ve ayni tarihte, herşcyi 
tomamlanmıo olan Konya Ereğli· 
sindeki fabrikanın açılma töreni 
ile Malatya fabrikasının temel 
atma meraeimi yapılacağı söy· 
leni yor. 

·~-------------) 
Valiler arasında 4 

' 
MUhim del)işiklikler olacak 

Bag Şükrü Aaga 
Ankara, 24 (Hususi) - Şark 

vilayetlerinde tetkikatta bulun· 
makta olan Dahiliye Vekili 
l3ıl.)t Sii~•a. bur9a dön· 
mck üzeredir. 

Vekilin dönüşünden sonra 
valiler arasında mühim değ'İ-

şiklikler olacağı söyleniyor. 

Beşiktaş takımı 
şılaşmak üzere bugün lstan· 
buldan fzmire hareket ettiler. 
Beşiktaş takıntı, kuvvetlidir. 

Sporcular, Beşiktaş takımını 

lstanbul, 24 (Hususi muha
birimizden) - Beşiktaş takı· 
mı oyuncuları, lzmirde Üçok 
ve Doğanspor takımlarile milli 
küme şampiyonluğu için kar- hararetli bir surette uğurlamıştır. 

Belçika krah, Bay Eden
le tekrar konuştu -Bir resmi tebliğ çıkacak, Belçikanin bita. 

taraflıtı hakkında anlaııldığı bildirilecek 
Brüksel, 24 (Radyo) - Bel· 

çika kralının Londra seyahati 
münasebetile paskalye yortu· 
]arından sonra, Fransa ve 
lngiltere müşterek bir tebliğ 
neşredeceklerdir. 

Bu tebligdc Belçikanın bi· 
tarafhP,m bbtal ve tasdik 
edildiği bildirilecektir. 

Londra, 23 (A.A) - İyi 
malumat alan mahafil Bel-

Son manevralar 

Akdenizin bir ltalyan gö
lü olduğu söyleniyor 

Ge'!'eral .Franko, nihai za~eri elde et'!le- Londra bahriye mehafili, /talyan donan. 
dıkçe /ta/yan kuv~etlerınden tek ~ hır masının bugünkü vaziyeti için ne diyorlar 

nefer ispanya dan ayrılamaz! 

r 

SılıJıige müsteşarlığına tagin 
0 lunan doktor Bag Hu/Usi 

Ankara, 2·ı {Hususi) - Siyasi 
tnGatC§arlar hııkkındııki kanun mu· 
cihinee Bayındırlık VeHlcıi ruiis· 
tcearlığına aaylavlardan H. Sım Day," 
Milli Müdafaa Veklileti müsteşar· 
lığına Denizli saylavı B. Necib 
.ı\li Küçükn, Ziraat Yeklileti müs· 
te§arlığın~ saylavlarclnn B. Ali Riza 
Ertun, lktı ad \'t'kiilcti nıüsıeşnrlı· 
ıına D. Ali Riza Turcl, :Kiiltiir Ba· 
lıınlığı müsteşarlığına D. Nafi 
.\tuf, Adliye Vekaleti müşteşıırlı· 
ıına B. Sal!ilıiddin Yargı \'C Sıhhi· 
)'e Vekaleti müstt>farlığına Aydın 
•ııylavı doktor D. Ahmed Ilul(ısi 
tayin edilmişlerdir. 

Diğer Vekıiletler siyasi mü~te·: 
farları da bugünlerde tayin edile· 
cclderdir. 

Aııkara, 24 ( A.A ) - Siyasi 
tnü t~şarlıklara aşıığulaki 1atlıırın 
\ayini lldsicumhur Atatürkün yük· 
9tlı: tasdikine iktiran eyleıni~tir. 

Adlizeye: Kocaeli meLusu Sa· 
lıthaddin Yargı, Milli müdafaa) a: 

lleniıli mebıısu Necip Ali Küçüka, 
ll h'l' a ı ıyeye: Malatya mebusu Ah· 
dülmuttalip Oker, .Maarife: Erzu· 
runı mebusu 'afi Atuf Kansu, 
Ziraate: Mardin mebusu ltiza Er· 
tun, lktısacla: Konya mebusu Ali 
Rir.a Turel, 1'afıaya: Trabzon me· 
huıu Sırn Day, Sıhhat ve lçtimat 

Bag Grandi 
Salamanka, 24 (Radyo) - Res· 

nıi bir ıebliğde: 
• Şimal cebhesinde beşinci ve 

sekizinci fırkalar mıntaka!!ında hiç 
bir hadise olmamıotır. Surya mm· 
takasında milislerin taarruzları ağır 
zayiatla püskürtülmüştür. .Nayon:ı 

mmtaka~ında ve l\Iadrid ceblıesin· 

de bir taıırru7. olmu~ ve milislerin 
Las Rozadaki taarruzları kırılmış· 

tır.,, denilmektedir. 
Paris, 24 (Rad;o) - Havas 

Ajanın A vilaJan bildiriyor: 
Asilerin Guvadalaharadaki mu· 

kavemeti devam etmektedir. Mi· 
liıler ilerlemeğe muvaffak olaına· 

maktadırlar. Taarruzlar devam et· 

lerde asiler geri çekilmeğe çalıo

maktadırlar. Jnama cebheıinde, 

milisler birçok taarrudar yapaıııı· 

lardır. 

Pariı, 24 (Radyo) ,_ İtalyanın 

Londra büyük elçiei D. Grandinin 

İspanya işlerine ademi müdahale 
komiteainio evelki günktl toplan· 

tısında söylediği ııözler, her tarafta 

bomba gibi patlamıştır. Bu sözler, 

ademi müdahale komitesinin hik· 
meıi vücudunu ve mesaie.ini tesir· 

siz bıra'kacak kadar ağırdır. Bay 
Grandi şu sözleri söylemiotir: 

"General Franko nihai zaferi 

elde etmedikçe, İtalyan kuvvetle· 

rinden tek bir nefer İııpanya top· 

rakJarından aynlmıyacaktır.,. 

-------
Dostluk hatları 

Gittikçe kuvvetleniyor 
İstanbul, 24 ( Hususi ) -

Küçük antant ve Balkan itti· 
fakına dahil devletler hariciye 
nazırları, Romanyanın istiklal 
bayramına rastlıyan 10 ma· 
yısta Bükreşte toklanacaklar 
ve Romanyanın milli hayra. 
mında hükumetlerini temsil 
edeceklerdir. 

Bu iştirak, Balkan ittifakına 
dahil devletlerle küçük an
tantı teıkil tden devletler 
arasındaki dostluğun kuvve· 

ltalgan dananmasi 
Londra, 23 (A.A) - Havas 

Aians1 bildiriyor: 
Londra bahriye mehafili Cil· 

ya ile Afrika sahilleri arasın· 
daki geçidde İtalyan kontro· 
lünün müessirliğini isbata ma· 
tuf son İtalyan Akdeniz ma· 
nevralarını hiç de endişe ile 
karşılamamıştır. Bu mehafil 
mezkfir geçidin kapatılması 
imkan ve ihtimalinden şüp· 

helidir. 
Zira ltalya 

muhriblerinin yardımt ile bil· 
hassa denizaltı gemilerine ve 
tayyarelerine güvenir, gözük· 
mektedir. 

Halbuki bu mehafilin teba· 
rüz ettirdiğine göre harb ge· 
milerinin tayyarelerden pek 
fazla korkuları yoktur. Ve di· 
ğer taraftan denizaltı gemile
rine karşı muhafaza ve müda-
faa tekniği o derece ilerlemiş· 
tir ki iyi organize edilmiş bir 
filo bir denizalb gemileri kor· 

Bag Eden 
çika kralının dün akşam sefa· 
rette verilen dineden istifade 
ederek dış bakam B. Edenle 
Belçikanın teminat istekleri 
hakkında hususi bir görüşme· 
de bulunduğunu tahmin et· 
mektedirler . 

Deyli Telgraf gazetesi, dört· 
ler pakrının yakında imza 
edileceğini zannetmiyor. Zira 
Belçika hudutlarına tecavüz 
edilib edilmediğinin takdiri 
hakkını muhafaza etmek iste· 
mektedir. 

Büyük devletlerin ise ken· 
dileri hesabına böyle takdirle 
mütearrıza karşı harb ilanı ica· 
bedib etmiyeceği kararını Bel· 
çikaya vermek istiyeeekleri 
pckaz muhtemel bulunmak· 
tadır. 

Muhabir Belçikanın Fransa 
tarafından Sovyetler birliki ve 
bazı batı Avrupas1 devletle· 
rile akdedilen ittifaklar dola
yısile endişe hissetiğini ilave 
ediyor. 
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JJakanılJJıı Dr. ras, politikamızın eıaa hatlarını çizdikten ıonra, ıöıü ı•htı•ıa..-.fın son safhası 
l 1Bolkan llirliği,, ne 15etirerek diyor ki: 

- Balkanlar için iıt~diğimiz, burıı!fq~j milletlerin İskandinav mil. _....,.,.. ........ , ... ~~=-
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Kadife kale-ini ___ .. ___ _ 
2000 Zeytin 
fidanı dikildi •. 

Kadjfe kalesinin bulundui'f 
tepede şehrin bütün güzellik• 
lerine hakim bir yerde bel~ 

Jetleri kadar bar19çı ve ınedeniyetçi olmalandır. yakında / zmire 
Eskiden, dilnyanın herhangi ))ir noktasında politik uayiısizlik kro. gelecek 

nik J,ir hal aldı mı, 01a11 için; 
- Dnlkanlattı! Kültür Bakanlığı müsteşarı 

Adana, Tarıuı ve Mersin fabrikaları 
siparişleri vaktinde gönderemiyorlar 

diye tıtrafından ileride bir 8'' 
zino yaptırılaqJğınJ yazmıştı~ 
Vilayet ve Parti başkanhJf. 
Kadife kalesinin bulundui" 
tepenin ağaçlandırma işini bi· 
tirmiştir. Bunun için 2000 zeY' 
tin fidanı hazırlatılmış ve ikİ 
yüz lira sarfile amele tutularak 
açılan çukurlara dikilmiştir. 
Böylece Kadife kalesinin etra
fı, tamamen ağaçlandırılmıştır. 
Şimdi, fidanlar sulanmaktadır. 

Denirdi. Bay Rıdvan Nafiz Edgüerin 
1918 denbori orta Avrupaoın Balkanlatma~ınıdan bahıetmek Adet bugünlerde lzmire gdece~i 

oldu. İn anlık, medeniyet ve barı~ do3tu Kamafüt Türkiyenin Dış Ba- M haber alınmıştır. üsteşar, 
kanı, Balkanların İ kandinavlnşncağıodan b bıetmekle, Büyük Şefinin 
dünyayı ve bayatı teliildd tarzlarını muayyen bir vesile ile ifaıle etmit Kızılçulluda satın alınan Ame-
olu} ot. Atatürküo iki gün önceki sözlerini okuyanlar, onun dünyayı l'e rikan kolleji binasında açıla-
hayaıı telıikki tarzının ue kadar geniş ve derin bir insanlık sc,·gisine cak olan köy öğretmen okulu 
tlnynudı~mı gürmü,.lcrclir. hazırlıkları için tetkikler ya· 

Aıoıürk, lıu ı;örü:ünil, dava ının lıcr mçrbalr.sincle göstermiş ve pacaktır. 
Türk na yoııııliunini "ı:hauvin.,, dur \'C sevimsiz bir duygu kaynağı ol· 
ınak tehlike inden korurnu,lur. 

Dr. Ara • bunu hildiği içindir ki, Balkan bir]i~inin tarihi \'C moral 
karekterini verirken: 

- Bnlkonlun Jskandinav]ııştırmnk istiyoruz. 
Deıui;tir. 

lskaudinavya, ııolitik ibtiraslardun kendilerini temizlemiş, fikir i~· 
terinde toleransın degerini anlunıış ve kendilerini med«"niyete ve kültüre 
\ermiş milletlerin vatnmclır. Balk:ınlar için lıöyle bir hali i temek, çok: 
güzel hir arzudur. Biz Türkler, hıı idealin ger~ekleşnıeı;iııde kenıli payı· 
nııza dü~erıi yııpmoğn lıazırız. Balkaulı dige,r Jo~t milletlerin de ayni 
~e) i yapacaklarından Lıe ı ke!'İn emin oluın .. ını i teriz. B. B. 

Son zaman amazonları 
Tarihin, bilhas~ eski za

manların pirçok masalları ama· 
zon [kadın muharip] lere mah · 
sustur. Fakat son zamanların 
da amazonları olduğunu görü· 
yoruz: 

"Strazburgdan Par:se gelen 
b r kadın, otomobilini bir pos· 
ta idarehanesi önünde durdur
muş fakat karşıdan gelen di· 
ğer bir otomobil ile çarpış
manın önüne geçememiştir. 

Çünkü, bu genç kadın bir 
elile otomobilinin volanını ida
re ediyor, diğer elile de mini 
mini çocuğunu göğsüne bas
tırmış ve emzirmeğe çalışı· 

yordu. 
Bu müsademede bereket ki 

yaralanan veya berelenen yok
tur. Fakat valde kadının vazi
yeti şayanı dikkattir, değil mi?. 

Vahşi hayvanlar cenneti 

Fakat bu kanaatin boş ve 
yersiz olduğu anlaş1lmıştır, çün
kü Gretagarbo günde ancak 
3,800, Marlen Ditrih de sa-
dece 2,500 mektup almakta 
olduğu halde Ruzvelt namına 
Beyazsaraya günde 6,500 mek
tup gelmektedir! Ve, Ruzvelt 
ikinci olarak Birleşik Amerika 
Cumhur reisi seçildiği gün 70 

bin mektup almıştır! 

Feci kaza 
Bir kişi öldü 

Torbalı kazasında sürek avı 
yapılırken feci bir kaza ol
my_ştur. Karakuyu köyünden 
Zeybek oğlu Mehmed, çifte 
tüfeğini att-ş ettiği sırada ka-
zaen ayni köyden Osman oi· 
lu Ahmedi yaralamıştır. Ya-
ralı Ahmed, aldığı yaranın 
tesiri ile ölmüştür. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Yangın başlangıcı 
İkiçeşmelikte Hasta soka· 

ğında Niğdeli.,Mustafanın 17 

Akala pamuk to 
humu geliyor 

---+-•----
Tohumların nasıl da. 
ğıtı lacağı bi /dirildi 

Vilayetimizde busene yetiş
tirilecek akala pamuğu için 
Ziraat Vekaleti tarafından mÜs· 
tasıllara dağıtılmak üzere gön· 
derilen akala cinsi pamuk to
humlarından bir kısmı gelmiş· 
tir. Yalnız lzmir merkezi ihti
yacı için ayrılan 30 tondan ilk 
partide 13 ton ve Torbalı ih
tiyacı için 9 ton gelmiştir. Bu 
günlerde müstahsıllara tevziata 
başlanacaktır. Vilayet, bu pa· 
mukları parasız dağıtacaktır. 
Kilo başına iki kuruş masrafı 
da, vilayet bütçesinden vere
cektir. Yalnız mahsul yetiştik
ten sonra müstahsıllardan al
dıkları miktarda akala pamuk 
tohumu alınacaktır. 

Pamuk tevziatının şekli hak
kında ziraat müdürlüğünden, 

kazalar ziraat memurluklarına, 
bir tamim gönderilmi~tir. Di
ğer kaza müstalisıllarının ih
tiyacı olan pamukların da 
trenle gönderildiği Ziraat Ve
kaletinden Vilayete bildiril-. 
miştir. Urla, Kemalpaşa ve 
Seferihisar kazalarındaki müs
tahsıllara, bu yerlerde şimdiye 
kadar pamuk ekilmediği için 
pamuk tohumu tevzi edilmesi· 
de düşünülmü~. hatta Dikili 
kazasına da az hisse ayrıl
mıştı. Bu kazalardan pamuk 
istiyenler olursa ihtiyaçları iz. 
mir merkezi emrine verilmiş 
olan otuz ton tohumdan temin 
edilecektir. 

Son zamanlarda iplik fiat, 
lerinde görülen gayri tabii 
yükseklikler dolayısile lktısad 
Vekaleti bir temmuz 936 ta
rihli b~r kararname ile toptan 
iplik satışlarım tesbit etmiş 
ve fakat buna rağmen fabrika 
ve tacirlerin ipliği tesbit edi
len fiatlerden fazlaya mal 
sattıkları görülmüştür. Veka
let, bunun önüne geçmek için 
yeni bir karar almıştır. 

Bu karara göre, tacirler, 
tesbit edilen fiatlere navlun, 
sigorta ve ambalaj gibi mali· 
yet fiatlerine ilave edilmesi 
lazımgelen masraflarla yüzde 
üç nispetinde kar ekledikten 
sonra ticaret odalanna müra
caat edecekler ve satış fiatle· 
rini tasdik ettireceklerdir. 

Şehrimizdeki iplik tacirleri 
ile ticaret odası arasında, sa
lış fiatlcrinin tPsbiti üzerinde 
ihtilaf ba~göstermiş ve esasen 
fazla stok mal da mevcud ol· 
madığından iplik buhranı art
mıştır. 

iplik tacirleri dünkü toplan
tıla\"ında bilhassa Odanın ka· 
bul ettiği masraf kısımlarına 
itiraz etmişlerdir. Tacirler, be
her top başında 15 kuruş 
masraf olduğunu iddia etmiş· 
ler ve satış fiatlerinin buna 
göre tesbitinde ısrar eylemiş
lerdir. 

Bu · ş üzerinde bir m\icldet
len beri e~aslı surette tetkikatta 
bulunan Adana, Mersin ve 
İstanbul Odalarının da muta
lealarını almak şehrimiz · Tica
ret odası ise; tetkikat netice· 
sinde tesbit ettiği masraftan 
fazla gösterilen faturaları tas· 
dik edemiyeceğini bildirmiştir. 
Öğrendiğimize göre, arada 6-7 
kuruş kadar bir fark vardır. 

Ticaret odası, bu hususta bir 
rapor hazırlamış ve dün lktı· 
sad Vekalttine göndermiştir. 

Raporda, hem fiat meselesi 
hem de iplik fabrikalarının 
sipar:işleri vaktinde yetiştirme
dikleri ve bu sebeple piyasa· 

Av vasıta ve aletlerinin fev
kalade tekemmülü hasebile sı
cak memleketlerde vahşi hay· 
vanlar merhametsiz bir şekil
de avlanmakta ve mahvedil
mektedir. Mesela merkezi Af· 
r!lcada fil cinsi sönmek ÜzP.re· 
dir. Bu sebeple bazı yerlerde 
bu hususta bazı tedbirler itti
haz edilmektedir. 

numaralı evinde dün yangın 

çıkmış.sa da itfaiye tarafından 
derhal söndürülmüştür. Tahki· 
kata göre yangın, kömürlük
teki tahta parçalarının yanık 
bir sigara veya ateş parçası· 
nın tutuşması yüzünden çık
mıştır. 

At koşuları 

Başbakanımız at yetiştirilme
sine büyük ehemmiyet ver.iyor 

Felemenk hükumeti de Ca
va, Soınatra ve Borneoda ger
gedan, kanfuru, kaplan gibi 
ha}vanların avlanmasını kat'i 
surette yasak etmiş ve bu ya
sağa riayet etmiycnler hakkın
da ağır cezalar koymuştur. 

Nur şehri 
Dimanş lllostre mecmuasına 

göre, Pariste her gece 32,945 
havagazı feneri ve 2l,127 
elektrik lambası sokakları ten
vir etmektedir. 

Paris şehri bu tenvirat için 
de senede 62,000,000 frank 
masraf etmekte imiş. 

Bu şehre "nur şehri" deme
mek elden gelmez, doğrusu! 
Ruzvelt ve Gretagarbol 

Şimdiye kadar en çok mek ... 
tup alan kimsenin mahud si· 
nema yıldızı Gretagarbo ol· 
duğu sanılıyordu! Bundan son
ra en fazla mektup alan Mar-

-
Şehir meclisi Koşu af işleri hazırlandı. İkra-

1 ni~anda şehir meclisi top· 
lantılarına başlıyacak ve yeni 
yıl büdçesi üzerinde mÜ7.ake

miyeler Ankaradan geldi. 

relerde bulunacaktır. 

f 

4 Nisanda başlıyacak ve 
dört hafta sürecek olan yarış ve 

"\ ıslah encümeninin ilkbahar at 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

tlıarcd ile zobalin müşt~rek 

tuirlf:ri, fikri ve maddi faaliyet· 

leri durduracak ıekilde olacaktır. 
Bugün i§Jerinıizıle bati ve tembel 
olacağız; hugün fazla dikkat ,.c 
itina) a muhtaç i~ler için aıüaaid 
olaeaktır. 

Bugün ılojan fe"uklar nkıa 
hiriu~i derecede seki ve ~üeudt• 
ıağlam olamıyacaklar, raht ha· 
plta -cebir •e inad ile· kendile· 
rinc iyi bir mevki lemin edebi· 

leceklerdir. Bugün doğan lm:ların 
da koca bulmalan biraz gecike
cek fakat sonunda iyi bir aileye 
eabib olabileeeklArdir. 

yarışları için verilecek 7 523 
liralık ikramiye Ankaradan 
şehrimiz Ziraat bankasına gel
miştiı. Bu senf!ki yarışların 

çok alakalı ve heyecanlı ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Yarış heyeti, afişleri bastır
mıştır. Afişl"r bugünlP.rde tevzi 
edilecek ve duvarlara asıla
caktır. Yarış ve. ıslah encü
meni başkanı sayın Başbaka

nımız ismet lnönü imzasile 
dün vilayete mühim bir tamim 
gelmiştir. Bunda deniliyor ki: 

"At yetiştirenleri teşvik, ayni 
zamanda at neslinin ıslahı hu· 
.susundaki emek ve gayreti 

bildirildiği üzere, gerek Veka· 
letin ve gerek vilayetlerin hara 
ve depo ihtiyaçları için satın 
alacakları binek istikametin
deki damızlık aygırlar için 
her yerden eve! koşu yerle
rine müracaat ve koşu mey
danlarında tecrübe edilmiş, 
intikal edecek özür ve kusur
ları olmıyan koşu aygırlarına 

tercihan mubayaa ve koşum 
istikametindeki aygırlar için 
ayni suretle hayvan .sergile
rine müracaat etmeleri husu
sunun daima gözönünde bu· 
lundurulmasırıın alakadarlar
dan temenni edilmesi encÜ · 
menin bu defa ki ~toplantısın
da kararlaştınlmıştır. Semereli 
neticeler verece ı 

da iplik buhranı başgösterdiği 
bildirilmiştir. Oda, en kısa bir 
zamanda masraf meselesi için 
yeniden tetkikat yapacak ve 
bu işi kat'i olarak halledecekir. 

Son zamanlarda Adana, 
Tarsus ve Mersin iplik fabri
kaları, lzmir tacirleri tarafın
dan verilen siparişleri vaktinde 
göndermeme1'te ve bu yüzden 
bütün Ege mıntakasındaki do
kuma tezgahları ipliksiz kala
rak duı ınağa mecbur olmak
tadır. Küçük san 'atkarlar bu 
yüzden büyük zararlar gör
mektedirler. 

KUltür direktörlükleri 
lzmir ilköğretim ispekter

lerinden bazılarının kültür di
rektörlüklerine terfian tayin 
edilecekleri haber alınmıştır. 
Kültür Bakanlığından tayin 
emirleri bekleniyor. 

Belediye evvt>lce tepede 1052 
çam fidanı d ı • -mişti, bunlar 
dan 150 tar.esı kurumuştur, 

diğerleri, yetişmektedir. 
Bayram ve Pazar günleri, 

halkın Kadife kalesine gez· 
meğe çıktığı günlerde zeytin 
fidanlarınA zarar verilmemesi 
için belediye muhafaza ted· 
birleri alacaktır, 

Yakında tepenin en üst kıs· 
mına bir su deposu yaptırıla· 
cak ve su şirketi bu depoy• 
su çıkartacaktır. Civar mahal· 
leler halkı, bu sudan istifade 
edecekleri gibi Kadife kalesin· 
deki fidanlar da sulanacaktır. 

Mıntakada tütün ekim 
vaziyeti iyidir -

Müstahsıl, umumi şekilde yağ
mur .Yağmasını bekliyor 

Son onbeş gündenberi de
vam eden rüzgarlar, toprak 
üzerindeki rutubeti kaçırdığı 
için kır arazide ekilmiş olan 
mahsuller yağmur istemektedir. 
Diiz ve taban arazideki mez· 
matın vaziyeti iyidir. Hububat 
ve bakla ekmiş olan müstah
sıllar, yağmur yağmasını döı t 
gözle beklemektedir. 

Bahar mevsiminin yağmurlu 
devam etmemesinden tütün, 
bostan ve pamuk ekimi hazır· 
lıkları yolunda devam etmek
tedir. Sebze bahçelerinde kor
kulan ballık ve diğer hasta· 
lıklar, havanın yağmurlu git-

memesinden bu yıl görülme· 
mektedir ve bahçıvanlar, bun· 
dan çok memnundurlar. 

Fakat müstahsıllarm söyle· 
diklerine göre, umumi surette 

yağmura ihtiyaç vardır. Tütün 
mahsulünün bu sene, geçen 
seneden daha iyi olacağı şim· 

diden anlaşılmaktadır. Yastık· 
!arda bulunan f ıdder, yağmur 
yağma zamanlarında olduğu 

gibi azmaınış ve normal şekil· 
de yetişmekte bulunmuştur. 

Bu yıl üzümlerin de yüksek 
fiatle satılacağı şimdiden tah· 
min edilmektedir. 

Enternasyonal Fuar büd 
çesi hazırlanıyor 

~---------.,----

Fuar sahasında hoparlör tesi-
satı genişletilecek 

Fuar komitesi, dün akşam 
üzeri belediyede toplanmış, 

başkan doktor Bay Behçet 
Uz, fuar için Ankarada yap· 
tığı teşebbüsler ve aldığı ne
ticeler hakkında komite üye· 
lerine izahat vermiştir. 

Fuar büdçesinin hazırlıkları 
hakkında görüşülmüş ve Bas-

mane ile doktor Msstafa bul
varı arasındaki yolun müna
kasaya çıkarılması kararlaştı· 

rılmıştır. Busene fuarda atrak
siyon işlerine büyük ehemmi
yet verilecek ve hoparlör te· 
sisatı genişletilmek suretile Av· 
rupadan getirtilecek olan yal
nız kadınlardan mürekkep or· 
kestranın çalacağı parçalar, 
bütün Kültürparkta bulunan 
halk tarafından dinlenebile-

Fuar umumi antresinden 
gazirıosuna kadar olan saha· 
daki elektrik tesisatı tahtelarz 
yapılacaktır. Bu tesisatın kat'i 
ihalesi yapılmıştır. Fuar saha· 
sında yeni ve tezyinatlı elek· 
trik direkleri rekzedilecektir. 

Paviyonlarm satışları hara
retlenmiştir. Hususi paviyon 
sahibleri tarafından bugünler" 
de inşaata başlanmak iizeredir. 

V. U. meclisi 
Toplantı on gün 
uzatılacakmıf. 

Vilayet umumt meclisi, ya· 
rın saat 15 de vali Bay Fazh 
Giileçin reisli altında toplana· 
cak ve hususi idare büdçr:Sini 
müzakere edecektir. Bu top· 

cektir. Jantı ile meclisin kırk günlük 

mı•m•m:ı:mıı•••*IE'!it•+•••-ıım•· devresi tama": lanmış olacai' 
bini ve her sene sonunda bu için henüz bitı il ememiş olan 
suretle koşu yerlerinden ve işlerin r.eticelendırilmesini te' 
sergilerden satın alınan aygır mm maksadile toplantı müd· 



Mes'ud gün 
BUyUk tezahUratta kut

lula nacak. 
Ankara, 24 (Hususi) -

Atatürkün Anadoluya ayak 
bastığı 19 Mayıs, memleke
timizin her tarafında büyük 
Şenliklerle kutlulanacak ve 
ogün, bilyük tezahürat ya· 

~ılacaktır. ;J 

Ebe mektepleri 
acılacak , 

Ankara, 24 ( Hususi ) -
Ebe ihtiyacının temini için 
bazı vilayetlerde ebe mektep
leri açılacaktır. 

Rumen-Lehistan 
Mtinasebatı samlmf ve 

dostanedir .. 
Bükreş, 26 (Radyo) - Bay 

Viktor Antonesko bugün Fran
sa'nın Bükreş sefirini kabul 
etmiştir. Ayni saatte Yugos
lavya sefiri de ziyarete gelmiş 
mülakat uzun sürmOştür. 

. Bükteş1 24 (Radyo) - Kül· 1 
tür bakani Bay Aııjelesko Le
histan seyatinden d8nmÜş ~~ 
gazetecilere beyanatta buluna
rak iki devlet arasındaki mü· 
nasebetlerin çok dostane ol· 
duğunu ve seyahatinden çok 
rnemnun kaldığını soylemiştir. 1 

. Doktor Anjclesko Varşova 
Universitesi fahri doktoru il~n 
edilmiştir. 

Paris sergisi 
Vaktinde açılmıyacak mı? 

Paris, 24 (Radyo) - Grev· 
~r devam etm~ktedir. Amele, 
Uolarok parlisine mensub 
irneİenih aralarından çıkarıl· 
ın~sında ısrBr etmektedir. 

Tütün işçileri grevi Parisi 
sigarasız bırakmıştır. 

Yeni grevlere intizar edil
ıncktedir. Bu sebeble 1937 
sergisinin açılması tehir edile
cektir. 

Bay Hitler 
beynelmi el bir konferan
'Q tavassut etmesi davet 

oiunacak 
Londra, 24 (Radyo) 

Mancester Gardiyan gazetesi, 
Say Lansborinin 19 nisanda 
Bay Hitleri ziyaret edeceğini 
tazmaktadır. Hu ziyarette Bay 
Lansbori1 sulhün idamesi için 
beynelmilel bir konforans ak
dini temihe çalışacaktır. 

Alman gençleri 
liraat Bakanlıöı emrine 

veriliyor 
Berlin, 24 ( Radyo) - Al-

man ~ençtik teşkilatı şefi 
Baron Yon Şıras, Alman 
ıençlerini Ziraat Bakanlığı 
emrine tabi olmaları lüzumunu 
bildirmiştir. ..... ________ .. 

ANADOLU 
-----

............ Günlük siyasal gazete 
Saiıip ve lı:ışyuz~nm 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Drnunıi neşriyat ,·e yazı işleri 

lllOdürfi: Hamdi Nüzhet Çançar 
ı -darclıaııcsi : 

İzmir ikinci Beyler ~oka~ı 
C. Halk Parti i binası içimle 

'l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
l'clefon: 2776 •• Po~ta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur. 

'\' ahancı nıemlekeıler için senelik 
abQne ücreti 27 liradır 
Heı yerde !) kuruştur 

(;.. ... 
Unii geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

-......;::: 

.............................................. sa~a3~ 

Ciİıan matbuatı 
Bay Mussolininin nutku Davamız karşısında 

Museviler ve Türkçe 

Neşriyatımız, alaka ile 
takib ediliyor 
-------------ile meşguldür Fransa 

Roma, 24 (Radyo) - Alı- Havralarda sö\ilevler verilecek ve 
nan haberlere göre cihan mat· Antakya meselesinin ilk faslı, J' 

buatı, Bay Mussolininin dünkü zor ve müdahaleli bir doğum Türkce konusulması istenecek .. 
nutku ile meşguldür. ıstırapları içinde geçmişti. Hüs· ' -'-----

lngiliz gazeteleri, Mussolini· nüniyetimizin, mütemadiyen Uzun müddet Nüfus daire· bahsediliyor. Ben de o devir-
nin siyasetinden inhiraf etme· menfi bir ruhun ihtiras ve iti- sinde bulunmuş olan Bay Bu· de yaşadım ve reva görülen 
mek inadında olduğundan razı ile karşılaştığını gördük.. hur, Musevilerin Türkçe ko- uygunsuzluklan gördüm. Fa-
bahsetmektedirler. Bunun için Maamafih, zor da olsa bu ilk nuşmala!'1 lüzumu hakkında kat, o devir, artık tarihe mal 
lngiliz . İtalyan münasebatının faslın halline epice sevindik. muharririmize şu beyanatta olmuştur. Biz şimdi, Cumhuri-
daha iyileşeceği ümid edil· Fakat bu seviniş, vaziyette bulunmuştur: yet devrindeyiz. Cumhuriyet 
mektedir. kendini idame ettiren ciddi- - Bayım, Türkiyede oturan demek, halkın, kendi mukad-

Roma, 24 (Radyo) - Bay yeti göstermiyecek derecede ve bu memleketi vatan ittihaz deratına sahip olması demek-
Mussolini bugün Romadan on değildi. Biz, Atatürk ve Baş· etmiş olan kimselerin Türk tir. O halde, mademki kendi 
kilometrede kain yeni Teve- bakanımızın ifade ettikleri nok- dilinden başka bir dil konuş- mukadderatımıza sahibiz, biz 
redeki liman inşaatını teftiş tada, milli izzetinefis ve dava- malan lazımgeldiğini, esas iti· Yahudiler için yapılacak iş, 
etmiş ve bazı binaların küşad mız bakımından vermiş oldu- barile kabul edenlerdenim. Şu kendi dilimiz olan Türkçeyi 
resmını yapmıştır. ğumuz kati kararla ayni şe- kadar var ki, eski zamandan biran evel öğrenmek ve hiçbir 

J kilde duruyorduk. Esasen o kalma kötü bir itiyad neticesi suretle bundan başka dil ko-
ngiltere karar ne bugün, ne yarın, ne olarak bizim Yahudilerin en nuşmamaktır. 

Almanyaya müstemleke de en uzak bir istikbalde de- çoğu, hala lspanyolcayı terk Rica ederim, Türkçe bilmi-
veremez.. ğişebilir. Çünkü hakkını ve ha- edemiyorlar. Ben, bu halin yen bir Yahudi ile bir Türk 

Londra, 26 (Radyo) - Lord kikati ne suretle koruyabile- aleyhindeyim. Senelerce me· kardeşimiz nasıl kaynaşabilir? 
Emeri Birmingamda irad ettiği cegını bilen ve hamurunda muriyet vermiş bir adam ol· Dilin faydası çok büyüktür. 
bir nutuKta, sabık müstemlekat bol bol ve tertemiz bir izzeti· maklığım hasebile Türk kar· Bu bakımdan düşünülecek 
bakanı sıfatile umumi müstem· nefi~ mayası bulunan bir mil· deşlerimle münasebet ve ülfe- olursa, Yahudilerin bir an evel 
lekeler meselesine temas et- }etiz. Böyle yaşadık, böyle tim çok fazladır. Yahudilerin Türkçe konuşmaları hakkın-
mış ve: yaşıyacaiız. de, hemen hemen nüfus kütü- de.ki lüzum ve ihtiyaç kendi-

,;Almanyaya yeniden müs- Haf!y anayasasının tanzi- ğündeki kayıtlarile ekserisini liğinden meydana çıkar. 
temleke ~errtıel! b1ıim i~in minde yoktan varedifetı ~• bi- tanırım. Hulasa, aileler arasında, 
mümkün değildir. Böyle bfr ze. bifc;qk zamir.le~i işaret eden R&1t ıeldıklerime birinci sö· çarşı ve pazarda, umumi yer· 
teşebbüs lngilterenin dömin· müşkülatı da ayn: ~oğukka~- züm, Türkçe konuşmalarını yerlerde kendi dilimizin tamimi 
)'onlarla arasının bozulmasına lılıkla fakat yarından emin $öylemek ve bu hususta ken· için bütün kuvvetimizle çalı 
meydan vetecektit. 11 Demiştir. olarak, karşıladık. Bu mese· dilerine {enbihatta bulunmak· şıyoruz. Bu çalışmamızın fayda-

lJ zak far Jıta lede hukuk ~e politika üze- tır. Ben şfmdf cemaat da ite- sını yakında göreceğimize hiç 

Ç
in _ japon ve Rus _ Ja: rinde mütemadiyen köşe kap- sinde iş görüyorum. şüphem yoktur. 

in&ca oynıyln . f1tansa1 bize Bay Buhur sözlerinin bura· ( AN. -\DOLU ) nun açtığı 
pon ihtilafları kendi içyüzünÜ göstermiş ol- sında çekmecesinden çıkardığı çığır, çok yerindedir ve bizim 

Tokyo, 24 (A.A) - Meb· makla kalmıyor, bu menfi ha· bazı me~lufjlatJ göstermiş ve için ikaz mahiyetini haizdir. 
usan meclisinde müteaddid l \ fikirlerini bildirmeğ· e ..,, su• B suallere cevab veren Hariciye reketi ile, ·Suriye çapu cu arını 'iu u neşriyatımza devam etme· 
Nazırı B. Sato Japon • Sov· da kışkırtıyor, onlara ümid retle devam etmiştir: nlti; ben şahsen çok rica 
yet ttiÜnttsebetleri hakkında veriyor .. Eğer Fransa, hak, - Bakınız, hamursuz bay- edeceğim.----

1 ı. •• 1 tiı" t' · adtılet, samimiyet mefhumları ramı münasebetile havralarda r şun aıı soy e ışır: r aşizm 
J, d t ı ı · ·· dahilinde ve meseleyi kati bir Türk dili hakkında halka tel-- ap . n a ep erı mucı· Hakkında bir iddia 

hince hudut meselesi kat'i su- şekih:ie haHetP'elc ~emlyülünll kinatta bulunulması jçin melç· 
rette halledilmediği müddetçe göster~~ydi, Suriyeli şımlrr~, tuplar yazıyoruz. Bundan baş- Roma, 24 (Radyo) - Sa-
Sovyetler birliği ile bir ademi eline !ahtadan bir kılınç ala- ka, (Türk kültür birliği) azaları, bık muharipler reisi ve mebus 
müdahale paktı imzalanma· rak Türk hududuna, Sancak Pazar akşamı havralarda s5y· B. Karlo Vol Kıva siyahgöm· 
sına imkan yoktur. topraklarına kadar koşmazdı. levler verecekler, Yahudi mil- leklilerin 17 inci yıldönümü 

Eski lngiliz · Japon ittifa- Bu acayip donkişonluğun çı- letinin, bundan sonra, çarşıda, münasebetile bir nutuk irad 
kına ielince, bazı lngiliz me- karabileceği hadiselerin büs· sinemalarda, kahvehanelerde etmiş ve 18 sene evvel Bay 
hafili )'eni bir ittifak tavsiye bütün m~suliyeti, ilelebed Fran· ve bilumum umumi yerlerde Mussolininin Roma üzerine 
etmekte iseler de lngilterenfo saya aid olacaktır. Böyle de , Türkçe konuşmalarını istiyecek· yürümesinden bahsetmiştir. 
Milletler cemiyeti azası oldu- kalsa· gene iyi: lerdir. Hatip, bu onsekiz sene 
~u keyfiyetini nazarı dikkate İki devlet arasındaki sami- Türk dilinin tamimi için içindeki müspet neticeleri bil· 
almak lazımgelit klı bu hiç te miyet, telafi kabul ehtifz bir bu sefer başlıyan cereyan, dirdikten sonra bütün cihan-
müzikereleri kolaylaştıracak şekilde bozuhtcaktır. son derece kuvvetlidir. Ben, da faşizm ile faşizm aleyhtar· 
bir keyfiyet değildir. Bunuö k d b" k .. d b . k d" k lıgy ı harb"ı devam ettı'ğı"nı· ve 

d k d ı k b Eğer Fran§anın mft sa ı, ır aç gun en erı, en ı en· 
için ir i, şim i i u mesele dime burada bir usul ittihaz zaferin de faşizm lehine ola-hakkında herhangi bir beya- bu muğlak vaziyetlerle bizi 

h k t ' t" · · d etmı·şı'mdı'r Mesela" herhangı· cagy ını söylemiştir. nattan tevakki etmek şayanı are e e ge ırıp şu yenı o· · , 
tercihtir, ğan Suriyeyi tamamile dünya bir iş için cemaat dairesine Bu natibe göre, ideoloji ar· 

Tokyo, 24 (A.A) - Hari- haritasından sildirmekse, bunu gelecek olanlar Yahudice ko- tık maziye karışmıştır ve bü· 
ciye Nazırı B. Sato Japonya bize başka türlü de söylüye· nuştuklan takdırde ~evap ver- tün cihanın faşizmi kabulü en 
ile timali Çin arasında ayrı bilir ve o takdirde, zavallıyı miyoruz. Hiç Türkçe bilmiyen büyük bir nimet olacağını da 
bir sureti tesviye ve Ekono· aldatmağa lüzum yoktur. olursa, Türkçe konuşan biri- iddia etmiştir. 
mik teşriki mesai meselesine Suriye, guya bir devlet ola- sile birlikte gelerek işini ta· Komite 
temas ederek demiştir ki: rak, yani roşid bir millet ha- kip etmesi mecburiyetini tah· Altmlar meselesile 

- iki memleket arasında linde dünya kabu~unun üstü· mil ediyorum. Birkaç gün meşgul oldu 
bugün bir anlaşma ancak si- ne çıktığı gün, ne gariptir ki, içinde bunun faydasını gör- Londra, 24 (Radyo) 
yasi bir esas üzerine kurula- başkalarının gözleri, başkala- dük. Öyle olmalı. Türkiyede, Londra ispanya işlerine ade-
bilir. Halbuki şimali Çin me- rının kulakları, başkalarının hiçbir mecburiyet yokken Türk mi müdahale komitesi bugün 
selesi bugün görüşülemez. telkinleri, telakkileri ile yürü- dilinden başka dil konuşmak, toplanmıştır. 

Çünkü bu miktar Hopei meğe başladı. Bunu, Suriye bu memleketi sevmemek, bu Bu içtimada ispanya altın· 
h k · "d b' · t' h b h ] b" l"met vatanı kurtaranlara hürmet· ı · · ı ü uınetıne aı ır ış ır ve esa ına, ayır ı ır a a arının ,vazıyetı görüşü müş ve 
bu hükumetin merkezi Nan· olarak telakki etmemek la- sizlik göstermek demektir. Hiç bilvasıta devam eden yardım· 
kin hükumetine karşı olan zımdır. Fransayı, Hatayın Türk zannetmiyorum ki, din kar- )ardan bahsedilmiştir. 

.. b d h ·· t l hd A b su"'tu"' deşlerim Yahudiler, affedilmi-munase atı a enuz evaz- o an şa amarına ra Kontrol meselesi de görü-
h t · t' 1 k aflet' ı"le ı'tham edi yecek derecede büyük ve ax.ır zu e memış ır. aşı ama g ı · ~ şülmüş ve Sovyet murahhası, 
Tokyo, 24 (A.A) - Japon yoruz. Halbuki bu damar, böy· olan böyle bir günahın aza· altın meselesi hakkında hüku-

1 · Ş h d k" J 1 b" "t k b l t Ha bına tahammül etsinler! gazete erı ang ay a ı apon e ır su a u e mez. · metinin cevabını vermiş ve 
h Ç. f t t 'h' ·ı ' · k-lt" Esk1" devr"ın fenalıklarından ticaret eyetinin ın tara ın· ay, arı ı ı e, an anesı, u u· - bir tahkik komitesi teşkiline 

dan nazik fakat apaçık bir rü, cografi mevkii ve istikbali ... ============= taraftar olduğunu bildirmiştir. 
red karşısında kaldığını itiraf ile Türk varlığının bir parça- ettirmiyeceğimizc de hiç şüp- Do .. larok 
ediyorlar. Çinler Japonya şi- sıdır. Fransız dostlarımız bil- he getirilemez. Bizim tarihi ve 
mali Çindeki siyasetini değiş- melidirler ki, biz bu toprakta milli izzetinefsimiz, toprak de· ltalyadan mUkiifat aldı 
tirmedikçe kendisi ile t'kono- Suriyenin değil, Fransanın ha- ğil, bilakis silindirdir. Çiğnen- Roma, 24 (Radyo) - Fa-
mik münasebatta bulunmak- kimiyetini bile bir sa~iye için mez, fakat çiğner. şist İtalya, miralay Dölaroka, 
tan imtina göstermektedir. kabul edemeyiz ve bunun icap- Fransanın, Türkiye veya zecri tedbirler sırasında İtalya 

Diğer taraftan ayni matbu- larını seve seve yerine getir· Suriyeden birini, daha doğ- lehine hareket ettiği için 100 
tat Çindeki lngiliz ticaret mev· meğe hazırız .. Vaziyet ve ka· rusu adalet ve haksızlıktan bin liret hediye etmiştir. 
zilerinin ele geçirilmez oldu- rnrımız bu olduğuna göre, birini tercih etmesi, en dü- Bu para ile bir hastane ya· 

!
HALK 

MASALLARI 
iki namzetti kız 
Günün birinde bir genç kı

za iki talip zuhur etmiş. Ta
liplerden biri güzel, asil, fa
kat fakir.. Diğeri ise sadece 
zengın... Kızın anası babası 
uzun uzadıya düşünürler ve 
nihayet kızın zengine varma
sına karar verirler. İzdivaç gü
nünde aşkının ıztıraplarına ta
hammül edemiyen biçare fakir 
genç, diğer gencin köş
künün yanıbaşındaki mütevazı 
kulübesine çekilir. Genç kız, 
bu köşkte zengin kocasının 
ağuşunda ilk izdivaç zevkini 
tatacaktır. Düğün günü bütün 
davetliler villaya gitmek üzere 
kafilelerle yola çıkarlar. 

Fakir bir bahçıvan olan ilk 
genç, yegane sahip olduğu 
sıpasını, belki birkaç kuruş 
çıkarırım, düşüncesile düğün 
günü şehir kapısında bırakır. 

Gelin şehir kapısına gelince, 
ebeveyni, kızımiz yurulup yıp
ranmasın, diye sıpayı kiralar
lar. Tam bu sırada ani ve 
müthiş bir fırtına kopar. Gök 
şiddetle gürlemeğe, korkunç 
bulutlar dolaşmağa, dolu yağ· 
mağa başlar. Bu da yetmiyor
muş ~ibi kopan müthiş bir 
çfolu fırtınası herkesi bir melce 
aramağa veya kaçmağa mee· 
bur eder. Kendi kulübesine 
alışmış olan sıpa da üstün
deki kıymetli kiracisile ahırına 
doğru sür'atle kaçmağa baş
lar ve gelişini etrafı sarsan 
anırması ile haber verir. Fakir 
bahçıvan sadasına alışkın ol· 
duğu sıpasının bu feryadına 
koşunca, t bir de ne görsün? 
Sıpası eski sevgilisini !kendi
sine getirmiş.. Esasen kız da 
onu sevdiği için ıarışıp lm
caklaşırlar ve talihin hazırla· 

dığı bu mazhariyete -her ikisi 
de şaşarak izdivaçlarını ak
tederler.' 

Eskiler, kısmet ne ise o 
olur derler. Ne doğru? 

Güzel bir hareket 
f ş kanunu Hazirandan iti

baren yavaş yavaş tatbik sa-
hasına girerek işçilerimizin ge
rek zaman, gerekse sağlık ba-
kımından bazı haklar kazana· 
cağı malumdur. ( Geri tütün 
sirketi ) kanunun tatbikinden 
evvel işçilerimizin lehine, başka 
müesseselere güzel bir misal 
teşkil edecek surette hareket 
etmeğe başladığını memnuni· 
yetle haber aldık. Mesela Ha
zirandan itibaren haftada beş 
buçuk gün çalışıp da altı gün· 
lük yevmiye alacak olan işçi· 
lerimize Geri şirketi şimdiden 
bu hakkı kabul ve işçi lehine 
kullanmağa başlamıştır. 

Şirket direktörü Bay ( Bo
ven) i samimiyetle tebrik ederiz. 

Bay Nurullah Esad 
İstanbul, 24 ( Hususi ) -

Sümerbank genel direktörü 
Bay Nurııllah Esad avdet et
miştir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 

Mart l 2 Muharrem 12 

-

MART 
1 
9 
3 i 25 

7 7 

Perşembe 

ğunu da müşahede eylemek· bir Türk toprağı meselesini, rüst yoldur. Maskeyi atmalıdır. pılacak ve Dölorokun kızının 
.... ~illllllillllılıi=~--.IL•.U.---------~::W.m~u.iı· w'ilUlu.....J.lm!!!uf!!lll!:iea!L.! _ _ ~O~rla~an~J.R~ala~m~ı~· ~G~ö~k~çe!___..!_i~smile anılacaktır. 

Evkat Ezan Vasat ı~,·knt Ezan Yasat 

Güneş ll',31 5:5611k§aml2,00 18,25 
öğle 5,54 12,20 yatıu l ,32 18,5 7 
ikinci 9,23 15,49 imuk 9,51 •,l 6 
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Meşhur Alman sinema ar
tisti Emil Yanings, "Hüküm
dar,, adı altında bir tilim çe
virmiştir ve bu filim, san'at
karın en muv.ıffak olduğu bir 

• eserdir. Alman gazeteleri, bu 
eserle yakından alakadar olmak
ta ve kritikler yapmaktadırlar. 

Bu münasebetle Alman ar
tistini biraz tanıtalım: 

Babası Amerikalıdır ve ço
cuğu da, babasının zekasını 
taşımaktadır. Hiçbir arıza ka-
bul etmiyen sert bir enerii ve 
snlim bir nikbinlik taşır ve 
bu, artistik karekteridir. Ame
rika ve Avrupada tanınmış 

olan bu sinema san'atkarınm 
hayatı, her zaman gül, gülüstan 
değildi. Gençliğinde bir örgü 
imalathanesi sahibinin oğlu bu
lunan Emilin atide büyük bir 
artist olabileeeği hiç umulmu-
yordu. Hayata ilk defa üç 
direkli bir yelkenlide atılmışh. 
Ve bu hayat onun hayallerine 
kat'iyyen uygun değildi. Bu 
işler arasında kitablarile de 
alakadar oluyor, klasikleri oku
yub ezberliyor ve oynuyordu. 
Bunları da bittabi hep kendi 
kendine yapıyordu. Bir müd
det sonra gemi kaptanı ve 
tayfalar istihzaya başlayınca 
gemideki İşini terketti ve gö
nüllü olarak Görlicte (Avus
turyada) sahneye girdi. İlk 
defa muvaffak o!amadı. İkinci 
bir tecrübede de ayni netice 
alınınca buradan kapı dışarı 
ediliyor ve müdür şunları 
söyJüy.or: 

- Sen, bu sahnenin gör
müş olduğu adrımların en 
beceriksizisinl 

Bu fikre bir gazete de, neş· 
rettiği bir makalesinde iştirak 
etti. Ayni zamanda devam 
ettiği bir artist kursunda da, 
mesleğini değiştirmesi tavsiye 
edildi. Bunun üzerine Emil 
Yanings sahneden çekildi. Fa
kat gene dayanamıyarak Van
der Teatra girib burada yedi 
sene çalıştıktan sonra büyük 
Glogavu tiyatrosuna ge;ti. 

Burası, hakiki bir tiyatro idi. 
Artık muvaffakıyet yolu açı
lıyor demekti. Buradan da 
bir tesadüfle sinemacılığa geç
ti . Glogavude, Kırmızı Rişar 
namındaki artist "Kısmet,, i 
temsil ediyor. Emili hiç ümid 
etmediği bir mevkie çıkaran 
da odur. Yanings, .bu sayede 
bugünkü mevkii edinebildi. 

Rişar, Yaningsi filim çevir· 
meğe sevketti. O da muvafık 
buldu v..: kendisini beyaz per-
dede gördükten sonra mt!sa
isini artırdı. Onun tekrar ti
yatroya dönmesi teşebbüsleri 
d e akim kaldı. Onun san'ati-
dir ki, harbden sonra Alman 
sinemacılığını bütün dünyaya 
tanıttı. Amerika san'atkarın 
yüksek kabiliyetini takdirle 
Holivuda çağırdı. Emil Ya
nings orada da muvaffakıyet
ten muvaffakıyete koştu. Mem
leketine dönüşünde sinemadan 
çekilecek gibi görünüyordu. 
Fakat bu arada sesli filmin 
meydana çıkması ile ve vaki 

~ 
.J ~~-

~Tehdid 
~ -.zôrıa para -almışlar-~-

Karantinada İtalyan bahçesi 
üzerinde gezinti yapan şoför 
Bay f brahim ile karısını ve 
çocuğunu1 tehdid ederek bir 
lira para aldığı iddia edilen 
çoban Tevfik oğlu Kemal ve 
Şerif oğlu Halil tutulmuşlardır. 

Tabanca kurcalarken 
Ödemişin Birgi nahiyesinde 

Tekke köyünden İmam oğul
ianııdan Yusuf oğlu 28 yaş
kıı ında Mustafa tabancasını 
kurcalarken ateş aldırarak göğ· 

sü altından ağır surette yara
lanmıştır. 

Para ve elmas kiipe 
ı; ziz iye mahallrsinde Krım 

sokağında olman lbra him kız ı 
Bayan Haticeoin eviııe kap ı 

kilidini kırmak surctile giren 
hır sız tarafından on be ş buçuk 
lira para ile bir çift elmas 
küpe çalınmıştır. Hırsızın Meh
med oğlu •Hasan olduğ·u aııl.:ı
şılmış, Hasan yakalanmıştır. 

HJrsızhk 

Kızılçulluda hükumete aid 
eski Amerikan kolJeji bina
sından kurşun su borularını 

söken Hüseyin oğlu Bilal ve 
Mehmed oğlu Hakkı yakalan-
mışlardır. 
------------
ısrarla tekrar çalışmağa baş· 

ladı. Çevirdiği "Siyah Balina,, 
adındaki filim, onu yeni haya
tında çok yükseltti. Bunu "Ye
ni ve eski kral,, ve "Kabus,, 
filimleri takibelti. Ayni zaman· 
da Alman Tobis sinema şir
keti ile de anlaştı. San'atka
rın muvaffakıyetinin? tılsımı, 
kendisinin oyunlara ruhunu 
aksettirmiş ve onlara ruhen 
iştirak etmiş olmasıdır. Rol-
lerini tam manasile temsile 
muvaffak olur ve filim çekilir
ken, velevki bu çekiliş birçok 
haftalar aksasa bile, rolünü 
kendi hususi hayatında da 
yaşatır ve sezdirir. O; rolün 
tam manasile ruhunu taşır, 
onun icabına göre düşünür, 
hisseder, hareket eyler. O, 
kumandan, kabus profesörü 
olduğu gibi son "Hükümdar,, 
filiminde · sanayi şefi Matyas 
da oldu ve kendisini bu ·si
malarla gösterdi. 

Bu ayrı ayn adamların bü
tün husus'iyetlerini Emil Ya
nings kendi şahsiyetine o ka
dar intibak ettirdi ki, adeta 
benliği ve şahsiyeti kayboldu. 
Harici şekli değişirken, şahsi
yetf' ve maneviyetinin de ona 

.. göre değiştiği görülüyordu. 
Tebeddül kabiliyetinin bu ka· 
dar fazlalığıdır ki, onu, büyük 
bir san'atkar mevkiine zeçir
di ve kendisini her iki dün-
yaya (Amerika ve Avrupaya) 

61 yaşında 
• 

·· şes Bedfoı 
kayboldu ayyaresı e 

Dün, Düşes Bedf ordun tayyaresini aramak ü~ 
yüz harp tayyaresi harekete getirildi 

lngili~ taggareleri 
Londra, 24 (Radyo)-. Pa- 1 yaşlarında Düşes Bedford kay

zartesi günü hususi tayyaresile bolmuştur. Düşesin akıbeti 
Londradan hareket eden 61 ı hakkında hiç bir haber alına-

Fırtına yüzünden 
ba an motör ----·----

Ortadan kaybolan Bay İsmail 
daha bulunamamıştır 

Dalgalarla mücadele edF.
rek kurtulan Salih kaptan 

Geçen gün körfezde Uzun 
ada civarında fırtına yüzünden 
bir kaza olduğunu yazmıştık. 
İzmirdcn bakkaliye eşyası yüklü 
olarak Karaburuna gitm ekte 1 

olan kaptan Salihin (Derviş) 
motörü, Mordoğandan İzmire 
gelmekte olan Mordoğanlı 
Ahmed kaptanın inotörli ile 
çarpışmış ve parçalanarak bat
mıştı. Ahmed kaptan, alaca 
karanlıkta batan motorda bu-

1 lunanları kurtaracak yerde ka
~za yerinden süratle kaçmıştı. 

Kaptan: Salih yi.ize rek ve 
müthiş dalgalarla mücadele 
ederek Uzun adaya çıkmışsa
da motörde kendisile birlikte 
bulunan babası 70 yaşında 

Bay İsmail kurtulamamış, kay
bolmuştur. lzmirc gelen ve su 
içinde uzun müddet kalmak
tan hastalanan Salih kaptan, 
çok müteessir bulunmaktadır. 

Motör batıp denize düştük
ten so nra babasını araştırdı

ğını, fakat göremediğini ve 
Ahmed tarafından motöre 
alınması için bağırdığını, fakat 
Ahmetin kaçtığını söylemiştir. 

Ahmed kaptan aranıyor. 

Ren nehri fazla 
yükseldi. 

Paris, 24 (Radyo) - Ren 
nehri son yağmurlarla çok 
yükselmiş ve birçok köyler 
sular altında kalmış, müna
kalat kesilmiştir. 

1 madığından, umumi ef 
ciddi b ir a laka uyanmış• 

Havaların fırtınalı ole 
dan Düşesin feci bir 
uğram ası ihtimali kuvve 
Huktıınd, Düşesin l:J 

tayyareyi aramak üzere 1 
öğleden sonra yüz liaq 
yarcsin in araştırmalarda 
masını emretmi ştir. Tayy 
d erhaJ harekete gelmişt 

Diişe sin akıbet hakkın 
nna ka<lar bır ma!Umat 
bil tc<.'ği söyleniyor. 

İtalya ve Ara 
Şam, 24 (Radyo) -

gazeteleri muharrirlerind 
kayan isminde birisini 
Mussol iııiye verdiği sua 
kasına , İtalyan başve 
cevapları vermiştir: 

1 - Trablusgarpta 1 
lara karşı mücadele e 
ıçın hariçte bulunan 
Arapların serbestçe yur 
dönmelerine müsaade 
miştir. 

2 - Mu ' lini T 
garp ve BingazıJe gös 
hüsnü kabulden çok m 
ve mütehassis olduğu 
bunları müddeti ömründ 
mıyacağını bildirmiştir. 

3 - İtalyanın Yemen ü 
maksatları olduğu ha 
yalandır. Yemen-ltalya a 
dostluk vardır. Bu h 
bütün Araplar nezdind 
zıp edilmesi temenni 
yandır. 

4 - İtnlya 
değil, biitün Miislüm 
dostudur. Bunun için l 
imparatoıluğ·unda Müsl 
lar, din ve dilde ta 
serbest ve müstakildirle 

Varidatı az o 
kaza belediye 
Ankara, 24 (Hususi) 

ridatı on bin liradan 
olan kaza belediyeleri 
dilecek ve bu gibi ka 
köy kanunu tatbik oluna 

Pariste tevki 
Paris, 24 ( A.A ) 

iki gün içinde zabıta 70 
üzerinde takibat yap 
birçok kimseleri tevkif 
tir. Bu meyanda yaba 
da kanun hilafı olarak 
bata tabi tutulmuşlardır böyle tanıtmıştır. 
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1 Definesi! 
Tarihe müstenid zabıta romanı 

39 
Ploç kıllı ve bir var yozu 

andıran elini masa üzerine 
şiddetle vurdu. Bir~eyler söy
lemek istiyordu. Kont: 

- Ne söylemek istiyorsan 
söyliyebilirsin! 

Dedi. 
- Sigisbut, beni hiçbir 

~ty sağır ve kör mevkiinc 
k<,yamaz. Evet, ben de bun
lardan başka birşey olduğuna 
emınım. Dün sen mahir dok-

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

hakkında malumat istedim. 
Fon Mitogdan da bu iki 
Frans ı z hakkında izahat ver· 
mesını rica ettim. Bundan 
sonra bu adamlara iki gün 
mükemmel ve mümkün mer-
tebe baharlı yemek verilme
sini emrettim. Bundan sonra 
diyet başlıyacaktır. Kendilerine 
bir damla bile su verilmiye
cek; yani "taze ve soğuk su 
pınarı,, işkencesi yapılacaktır. 
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bmıun vereceği ıstırapla her- madmazel Gizel Atilla nişan-
şeyi bize söyliyeceklerdir. lanmış olacaklardır ve hazira-

- Çok iyi düşündün, Ptoçl nın altıncı günü tam öğle 
Ve şeytani bir tebessümle vakti de bir haftadan beri 

güldü ve sonra: tecrid edilmiş olan Gizelin 
- Gizele gelince, şimdi odasına girebileceksin. Usulen 

emir vermek sırası bendedir, odadaki kadınları dışan çıka-
Ploç! Trolveş kanunlarına tacak ve zevcen ile yalnız ka-
aykırı hareket etnıek bizim lacaksın. 
için mümkün değildir. Bunun Bu sözleri heyecandan tit-
ıçın, nişanlanmanın resmen riyerek dinliyen gorili andıran 
ilanından tam yedi gün geç- adam yerinden kalktı; büyük 
meden izdivaç merasımının kardeşinin ve kontluğun haki· 
yapılmasına da imkan yoktur. ki hakiminin uzattığı sağ elini 
Ve bu yedi gün içinde, ihti- hürmetle öptü; ve: 
!attan menedilecek olan gelin - Teşekkür ederimi 
kadınlardan başka hiçbir kim· Dedi. 
se tarafından görülemez. Yeniden oturmak niyetile 

"Bugün 30 mayıstır. Tam koltuğa kadar çeki ld i; f akal 
D\AMQ..C\ft\ Kont ~;mir:me bir. _ı.c>sJe_· --

gönderiniz, yarama bir daha 
baksın. 

Vikont, Kon tu ayni hürmet
le selamladıktan sonra çıktı. 

Trolveş şatosunda orta 
asırlara mahsus bütün zihni
yetler, adetler ve usuller bü
tün kuvvetile cari idi. Buna 
mukabil son zamanların hatta 
Fransa ve Belçikada henüz 
meçhul olan fenni ve ilmi 
usulleri ve büyük keşiflerden 
d e tamamen istifade edilmek-
te idi. 

Kurunu vusta beylerinin 
bbtün kabalı k ve huşunetleri-
ne malik olan Vikont Ploç 
Trolveş b ütün Avı upada em
saline lC'sadüf mümkün olmı
van hir f' IPk tr ik :ıc:::ın<;Öriinrl f"n 

üst katta ki biribirine 
iki daireye vardı. 

Bu daire korkunç ve 

yükçe fakat ancak tepe 
pencereden ışık alan bi 
idi. Maamafih odada ol 
iyi bir konfor vardı . 

Bu odalara benzer bu 
yirmi kaJar oda vardı. 

sö r de salonun dip tar 
bulunuyordu. 

Trolveş malikanesinde 
line çok dikkat edilirdi 
dikkat bilhassa orma 
bekçilerde azami bir de 
bulurdu. Malikaneye mu 
hududlardan geçenler iç 
şiddetli cezalar tatbik 
en ziyade bu gibi yolun 
sıranların muavv~n bir 
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MAHKEMALE~Dp 
t 

KOY muhtarı silah 
atarken görülmüş 

Fakat bir şahidin tazyik edildiği 
iddia ~dilmektedir 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünden Hasanı öldür· 
melcie maznun köy muhtarı 
lsmailin muhakemesine dün 
şehrimiz A~ırceza mahkeme-
.. lllllliıiiliiİmlllİllİlll .. llllilllİI• ... 

Halkevi k6şesi 
AK* 

Son devir edebiyatt 
hakkında l<onferans 
1 - Dil, tarih, edebiyat 

komitesinin verdiği karar üze
rine son devir Türk edebi
yatı hakkında yapılacak kon
feranslardan birincisi kız lisesi 
direktörü B. Necmeadin Onan 
tarafından 25/3/937 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 
18 de verilecektir. 

2 - Geçen yıl olduğu gibi 
ilk taksili bitirmiyen vatandaş· 
lara ilkokulu bütünleme kurs· 
lan açtlacıtktrr. Bir nisan per
şembe günü derslere Eşref· 
paşada Tmaztepe, Tepecikte 
Şehid Fathl ve Arapfırmı cad
desinde Dumlupınar ilkokul
larında baılanacaktır. Kayde
dilmek istiyenler pazarcian 
başka her gün Dumlupınar 
okulu başöğretmenliğine mü
racaatları. (Okul telefon No. 
3473 tür.) 

3 - Halkevi halk dersane· 
leri ve kurslar kemitesinin 
kararile bu yıl da Fransızca, 
lngilizce ve Almanca kursları 
açılacakfır. 

Deflltte bir nisan perşem· 
be gününden itibaren başla
nacağından kaydedilmek isti· 
)'enlerin pazardan başka her 
Dumlupınar okulu başöğret
menliğine müracaatları. 

4 - Halkevinde resim ama· 
törlerinin çalıımaları için her 
levazımı tamam bir resim 
llölyeai açılmıştır. Heveskar 
ıençlerimizin her gün Halk
evindelci atölyede çahıma· 
~ara reluaeleri ve yaptıkları 
1tleri gene Hallcevi tarafından 
~çilen kıymetli resim öğret· 
"'-'ieti tarahndan haftanın 
fu~artesi ve çarşamba gün
l erı düzeltmelerde bulunacak
arı temin edilmiştir. 

.5 -- 25 mart 937 perşem
be tünü saat 16 da köycülük 
tuh-esinin komite toplantısı 
"•rdır. 
b 6 - 25 mart 937 perşem· 
e ltinü saat 16,30 da kitap:"ay ve )'llyın komitesinin 

~1antısı vardır. 

sinde devam edilmiştir. Tra~ 
zon Ağırceza mahkemesince 
istinabe sureti1e ifadesi alınmış 
olan şahi<l Bay Kemalin maz
but ifadesi okunmuştur. Bay 
Kemal, katiliıi köy muhtarı 
lsmail olduğunu şahitlerden 
Abdurrahmandan işittiğini bii
dirmiş ve demiştir ki: 

- Abdurrahman, l:ienlm ve 
cfaha üç ki$inin yanında muh
tar lsmaili silah atarlten gör
düğünü söyledi. 

Maznun İsm'ail, şahid Ab
durrahmanın tazyik görmek 
suretile kenôisi aleyh1nde ifa
de verdiğini iddia etmişti. Ş~
liid Bay Kemal ifadesinde: 

- Abdurratiman taıyik gör
memiştir ve buna delalet eden 
bir vaziyeti yoktu. 

Demiştir. 
Maznun lsmail ıse gene 

tazyik meselesinde ısrar et
miş ve bunu bilen üç şahi
din isimlerini mahkemeye ver
miştir. Mahkeme heyeti, bu 
şahidlerin ifadelerinin Seferi
hisar mahkemesi vas1tasile 
istinabe suretile alınmasını 
kararlaştırmış ve muhakemeyi 
talik etmiştir. 

Değirmenddfı cina. 
yeti davası 

Siyah saph bıça~ aramyor 
Değirmendağında manifatu

racı Bay Muammeri öldürmek 
ve belediye tahsildarı Bay 
Ragıbı yaralamakla maznun 
Şaban oğlu Laz Ya§arın mu
hakemesine şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. 

Geçen muhakeme celsesin· 
de suç esnasında kullanılan 
siyah sapla biçatın adliye 
emanet dairesinden celbine 
karar verilmişti. Halbuki mah
kemeye gönderilen bıçak be
yaz saplı idi ve emanet da
iresinden gelen tezkerede bu 
bıçaktan başka bıçak bulun· 
madığı bildiriliyordu. 

Soçlu vekili zabıt varaka
sında yazılı bıçağm siyah sap
lı ve otuz santim uzunluğun· 
da gösterildiğini söylemiş ve 
hakka tesiri olacağı için bu 
bıçağın mahkemece buldurul
masanı istemiştir. Mahkeme 
heyeti, bıçağın araştmlıp bul
durulmasına karar vermiş ve 
muhakemeyi bir sonraya talik 
etmiştir. ,.. 24 •• 24 .... 4 ... 4 .. 4 ............... : .... ____ ........ :::-.... •: ...... , %4245, 

Fırtına Ali 

ANADOLO ..... ..::~~~ .................... llİll .......... s.~., 

~ı Bergamada bir haftarık 
~ Kermes bayramı 

Rüşvet 
Geçenlerae Parist:e, bir at 

carfibazhanesiııi Ziyaret eclen 
Paris başpiskoposuna, cam· 
bazhane müdürü tarafından 
bir fil yavrusu hediye edildi· 
ğini ve zavallı papazın, filin 
hottumuna, gövdl!sine, bacak
larına baka baka: 

- Ben şimdi bunu ne ya· 
pacağım; 

Dıyc kara kara düşiinmt-ğe 
haşladığını yazmıştım . "Ulus,, 
rdikimizde bunun başka ç.c
şidhıi okudum: 

lstibdad devrinin valilerin-
den biri de, bir kimseden he
diye almayınca işini görr.ıez
miş. Bu hediye, kahyasına ve
ı ilir, o da rüşvetçi v<ıliyc su
narmış. Hediye t•dilecek şe

yin de, mesela iş1ni gördüre
cek adamın mf'ml"!ketinin ye· 
tiştirdiği en kıymetli şeyıerden 
olma:;ı lazım imiş. 

Bir gün kazalardan bir adam· 
erk gelmiş ve koituğıınun al
tındaki bir paketi kahyaya 
sunmuş. Kahya paketi açınca 
ne görsün: 

Kefenlik lcumaş. 
- Bu da ne? .. 
- ~e olacak, valimize he-

diye? 
- Fakat bu nesne, kefen· 

lik kumaş. 
- Ne yapalım, bizim ka

zanın da kefenlik kumaşı meş
hurdur. 

Kihya, valinin huzuruna 
çıkmıf: 

- Paşam -demiş· bir adam 
geldi; hediye olarak iki top 
kefenlik bez getirdi. Artık 
ölür müaün. öldürür müaüa2 
.. Ulus,, refikimiz. "ölür müsün, 
öldürür müsün,, tabirinin bu 
nükte içinde dilimize girdiği
ni de yazısına ilave ediyor. 
Hoşuma gitti, ben de nak

lettim. Şu. rüşvetin ne suretle 
ve nerede, kimin elinden in
sanlık tarihine karıştığını bil
miy,ll'um .. Fakat ilk defa rüş

vet veren ve alan kimler ise, 
bütün hayat boyunca, cemi
yetlerin biribirine bulaştıra· 
cakları ve devredecekleri be
lalı ve reziline bir miras bı

rakmışlar, demektir. Rüşvetin 

çeşidi de vardır. 
Tarihlerde, bir çift bakış, 

bol bol bir rüşvet oyunu oy
namıştır. Bir ateş buse, bir 
manidar rnektub keza.. Benim, 
uzak akrabamdan bir ihtiyar 
vardı. lstibdad zamanında şark 
vilayetlerinde müfettiş iken bir 
meselenin tahkikine memur 
edilmiş. 

Hakkında tahkikat yapıla

• 

-------
Zengı· n bir program hazırlandı. Bu akşamki program 

latanbul radyo., 
Köy bayramları iyi g~ti. Gündüı : Saat ı2,:ıe • 14 

''~~ Ralk türkühtri, havadisler, ha· 

Bergamonm Zegliudağı 

Bergama, (Hususi) - Köy 
bayramı o!:ırak kazanın ınuh 
telif yerlerinde şenlikler yapı l

mıştır. Onbrş, yirmi köyün 
birleşerek yaptığı bu şcnfık
ler, köy bayramının coşgıın 

bir surette tcsid rdilmrsinİ 

mucip olmuştur. 28 köyün 
Sancı köyiinde toplanması ve 
Bergama merkezine bağlı köy
lerin şenlik mcr kezi oluşu bu 
köyde büyük: bir halk kütle· 

sinin bulunmasına sebebiyet ver
miştir. Bayram milli oyunlarla, 
görüşmeletle, köy kanununun 
köylere verdiği hak ve vazi· 
felerin ehemmiyetini anlatan 
söylevlerle çok istifadeli geç· 
miş ve davul zurnalarla geç 

- !&W cak zat, amirlerden biri .. Tah-
kikatın mevzuu da rüşvet.. 
Bir gün, keııdisine tahsis edi
len dairede çalışırken kapı 
çalınmış; bir kadın girmiş içe· 
riye.. Siyah çarşaflı. levend, 
her tarafından gençlik, kadın-
lık ve koku fışkıran ~bir çar
şaflı .. Peçeyi açmış ve bizim 
rahmetli, 1 bulutlar .. arasından 
bir mehtap görür gibi olmuş. 
Kadın kendini tanıtmış: O 
amirin karısı.. Kadın alle-m 

lkallem etmiş, kocası hakkın
daki tahkikahn örtbas edil--- -- -- -............. ~ -..., 
mesini istemiş ve rüşvet ima 

:eylemış. Bizimki: 
- Hanım, hanım -demiş

ben bildiklerinden değilim, 
rüşvet kabul etmem .. 

Kadın ateş gibi gözlerle 
bizimkini süzmüş, gülümsemiş: 

- Öyle değil -deıniş· riiş
i vet karşınızda duruyor .. 

Uzatmıyayım, bizimki onu 
da reddetmiş. Sahih, yalan· 
bilmem. Rahmetli, refikasına 
takılacağı vakit: 

- Yahu -derdi- ben öyle 
bir rüşvet elmasparcsini red
dettim de gene kendimi sana 
beyendireınedim. Çimdik 

na igPsinde kö ı bngranu 

Kozak gag/asından 
bir görilnüş 

vakitlere kadar eğlenilmiştir. 
Bu meyanda Zeytindağ na

hiyesi bayramı da çok parlak 
olmuştur. 

Bergama, (Hususi) - Ber· 
gamada 22 mayısta başlayıp 
bir hafta sürece:k olan yedi 
gün eğlencelerine (Kermes) 
adl verildi. 

ilbay Fazlı Güleçin yüksek 
duyuşlarile meydana gelen bu 
hareket, son günlerde kat'i 
bir program içine girmiş v~ 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Tertip olunan bir broşür 
basılmak üzeredir. 

Akropolun onbeş bin kişi
lik tiyatrosunda lstanbul şehir 
tiyatrosu üç temsil verecek 
ve bunlarm klasik oyunlardan 
olmasına itina edilecektir. 
Kalkan oyunu, cirid oyunu, 
ok atma, değnek kaldırma gibi 
milli sporlar da yapılacaktır. 

Bir gün, Bergamanın nahi
yesi olan Kozağa ıidilecek, 
milyonlarca çam ağaçları al
tında t>ğlenilecektir. Bt:rada, 
meşhur Bengi ve dağlı oyun
ları oynanacak ve fıstık top
lamada kullanılan ( Keye ) ile 
yüksek ağaçlerın bir.inden di
ğerine geçme hareketleri ya
pılacaktır. 

Diğer bir gün, çıkıt limanı 

fif musiki. 
Akşam : Saat 18,30 J:>ana 

musikisi, 19,30 Konferans (Re
şad Kayna.-.) tar.alından t«rbiye 
mevzulu, 20 Bay Sadi ve ar. 
kadaşları taraımdan ŞarJc. mu
siki_i, 20,30 Bay Ömer R za 
tarafından Arapçn söylev, 
20,45 Bayan Safıye ve arka. 
daşları taraf1nd.nn Şark musi .. 
kisi, 21,ıS Stüdyo Orkestrası. 
22, 15 ajans ve borsa lıaberleJ!İ, 
22,30 Plakla Sololar. 

Ankara radyosu 
G ündüı; Saat 12,30 · 13,30 

Halk türküleri, hafıf musiki~ 
havadis ve haberler. 

Akşam: Saat 17,30 fnkılip 
der~leri, J 8,30 haf ıf musıkı; 

19 Şark mus1kisi. 19,30 Saat 
ayaı ı ve Arapça havadister, 
l 9. 45 ŞL?rk musikisi. 20 kon· 
f erans, 20,30 Stüdyo orkest
rası, 21 ajans naberlt'ri, 21,30 
plakla sololar. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 le Türkçe n~ş

riyat. 

" Odemiş haferesi 
····-~-Mücadele iiç •ene 

surecek. 
Manisa bağlanna zarar ve

receği anlaşılan Ôdemiş haşe
resile mücadele edilecekini 
yazmıştık. Ziraat Vekaleti, Ma
nisa bağ mıntakasında yaz ve 
kış mücadelesine üç yıl devam 
edilerek bu haşerenin tama
men imhasını kararlaştırmıştır. 
Yaz mücadelesi hazırlıklarına 
ba~Jamnıthr. Bunun iç.in ls
tanbuldan yedi ton Arsenakli 
kurşun getirtilmek üzeredir. 
Bu ilaç gelince Manisaya gön· 
derilecektir. 
Ödemiş haşeresı, üzümlerin 

içini yiyen ve kabuklarını hıra· 
kan, bu suretle nefis üzümle
rimiz arasında görülen, icara· 
böce denilen kara belayı vü
cude getiren zararlı bir ha
şeredir. 

Kuzu htrsızhOt 
Menemen kazasında Bey 

Bahrinin bir kuzusunu çalan 
Ahmed oğlu Abdullah ve 
Halim oğlu Mehmed yakalan
mışlardır. 
-~~~~---~---~ 

olan ve Bergamanın tarihi 
iskelesi bulunan Çandarhda 
ve Dikilide deniz t>ğlenceleri 
yapılacaktır. 

Bergamanm çok güzel ba
harını yaşıyan bugünler, ta· 
rihin varlıkları içinde emsalsız 
tezahüratla geçirilen günlerden 
olacaktır. 

adasına gökten zenbille düşe- divenden inerken, Petrorfun: - Fakat kaptan, bana söz Onun esiri, cariyesi, her şeyi 
cek değildim şüphesiz.. Her - Kahpe, vur bakalım!.. vermiştiniz ki... olmata ruı idi. Onun kahra· 
halde, bir ;plan kuracaktım, Seni kucağıma aldığım daki- - Korkma, -sözümde duru- manlığının dibinde, onan akv-
değil mi yal. kada görürsün! yorum.. Onu, nihaJet saRa ler savrulan gözlerinifl Jcartt· 

B" Uk K R - Evet, namus.karane bir Diye bagv ırdıgv ını duydu ve vcreccg" im .. Haydi, biraz valnız smda ya&Aalak, ae saadet ola-uJ orsan omam M7"ür= !J • --· 

v r:o k cı.- -~ plan .. Merdçe bir plan .. Aşkol- titredi. kalmak isterim.. caktı? . ın2 I tUIUI: M. Aghan, rai em:11t:Vdin G Bi d b" b d"' .. . 
V • - - sun .. Yeter, artık dinliyemiye· Mariya, Zelihanın bu hare- üvertcde yalnız kalmıştı. r en are u uşuncesın-

Düşmüştü: Mariya bir kahkaha attı. ceğim. Beni hangi çukura ata- keti karşısında biraz şaşalamış Şafak söküyordu. Güneşin .do- den sıkılır gibi oldu: 
-d-:-- Fakir kulunuzun hakiki P.etr-0 sapsarı .kesildi v~ elini caksanız, söyleyin de tayfaların ve hiç bir şey söyliyememişti, ğacağı yerde ,.şeffaf bir sarılık - Marjya, Mariy.a - diye 

1 Petrodur. hançerine -uzattı. Zeliha bu beni oraya götürsünler. O kaybolunca, yuvarlandığı peyda olmuştu. Deniz, derin mırıldandı- aklını başına topla! 
Zeliha bir çığlık attı: hareketi görmüştü. Mariya korsanlara bir işaret yerden · doğrulmağa çalışan bir sükunet içinde idi. Hava- Aşk için bu kadar rezalet ih-

b' - Demek sen, bir casus, - Vur - diye bağırdı - na· daha fırlattı. Zeliha yürüdü. Petronun sersemliğine ve hali- nın güzel olacağı muhakkaktı. tiyar edilmez. Sen, babanın 
b~'. hain ve bir alçak olarak sıl olsa vurmuş sayılırsın. De- Petronun f&nmdan geçiyordu. ne bakara1< kahkahalarla güldü: Mariya, kendisinin her zaman kızı olacaksın .. Aşkını, icabın-
a~j11rı ~vimize kadar sokuldun naetini tamamla! Durdu, gözlerinin içine dik - Petro -dedi- korkarım ki oturduğu bir köşeye oturdu, da kalbini kendi etinle han· 

t rnı? Ve Mariyaya döndü: dik baktı .. Sonra elini kaldırıp sen bu dişi kurdu ele geçim- mavi gözlerini ufuklara çevirdi. çerliyerek sö,üp atmalısın .. 
'-- Hayır Sultanım, haşil.. - Ne :kahramanca işler ya- yıldırım gibi bir hız ve şiddetle miyecek~in. Türk kizı, umdu· Kendisini çok bedbaht görü- Onun önünde diz çökmek sa-

Vazife alarak.. pıyormuşsun meğer Yunanlı Petronun sMatının sat tarafma kumuzdan çok sert.. yordu. Fırtına Aliyi seviyordu. na yakışmaz Mariyat 
~Zeliha, hiddetinden, yısin· kııl. indi. Tokat, dehşetli bir ses Ben ona yapRcağımı bi· Hem de bu aşkın gün geçtikçe, Korsan kız, bu suretle kendi 
~"..!kendini alamadı, Petronun Mariya hiddetlenmedi, ağır vermişti.. lirim kaptan! kalbindeki alevlerini ve ateşini manevi varlığını ve izzeti nef· 
"ur une bil' avuç tükrük sa· bir sesle: Petre, l:>u darbe altında sen· - Şimdilik hiç bir ~ey yap· arttırdığı görülüyordu. sİPIİ takviyeye çalışıyordu. Hal· 

du: - insan, davasını kazan· deledi ve yuvarlandı. Zeliha mak olmaz Petro.. O, benim - Ah - diye mırıldandı - buki hakikatte, içi ıstıraplarla 
- Al 'Öyle iae ıaüklfatını mak için laeı hakka sahiptir.. ise, sanki biç bir 19)' olmannş esirimdir. Hatti ona karşı iyi Fırt :Pa Ali nifanlı olmasaydı. çalkaa91ordu •• 

............ llllllİl ...... lllİll ........ llİlllllllıilıİlllllllİlllillılll----------lllİlll----................................ .... 



•---------------~~~~~ 2513/937 ~ 3ayfa6 --------------------ANADOLU 1 • s· ·ıli T. t M r Belçika kralı Bay abancı gazetelerden: zmır ıcı ıcare emu -
Edenle konuştu 

ondra 1 s P o R 1 

Fleet Street 
giliz halkının gazetelerde en çok oku. 

duğu şeyler spora dair olan yazılardır 
Londranın spor borsası 
eet Street, denilen cadde· 

cdir. insanın cam bir bira, 
ir viski isterse bu caddede 
at 11,30 dan evvel açık bir 

borsası luğundan: - Başı 1 inci sahi/ede -
lzmirde Birinci Kordonda ticaret yapan [ lzmir Yün Men· Paris 23 (A.A) - Ovr ga-

sucata Türk Anonin Şirketi ] nin 22-3-1937 tarihinde adiyen zetesi, Fransız dış bakanlığının 
toplanan heyeti umumiyesi zabıtnamesi Ticaret ka~unu. ~~: Belçika kralının Londrayı zi
kümlerine göre sicilin 1942 numarasına kayt ve tescıl edıldıgı yareti münasebetile lngiliz dış 
ilan olunur. bakanlığına bir muhtıra vere

1 : Zabıtname: 
lzmir Sicili Ticaret Memurluğu resmi mührü 

namına: 1. Andaş imzası 
,, IZMIR YON MENSUCATI T. A. ŞiRKETiNiN ,, 22,Mart 

1937 Pazartesi günü sabah saat onda Şirket merkezi idare· 
sinde mün'akit olup zabıtnamesi zirde muharrer bulunan he
yeti umumiye içtimai adisinde bulunan hissedarlar ile hisse· 
lerini gösterir cetveldir. 

İsmi Vekil Hisse Ara 
Adedi Adedi 

5 1 

ikametgah imza 

rek Belçikanm bitaraflığı me
selesinin yalnız diplomatik 
müzakereler yolile görüşülmesi 
arzusunu göstermiştir. 

Gazete, Fransanın Lokarno 
muahedesinin feshinden sonra 
hadis o\an ve olabilecek me· 
selelefin yalmz lngiltere, Fran
sa ve Belçika arasında müza· 
keresini istediğini bildiriyor. birahane, bir bar bulamaz. 

Buna mukabil, cumartesi günü 
oynanmış olan maçlar hak· 
kında .. Standard " "Nevs,, 
•Star,, "Mail,, " Dispatch ,, 
•Exprcs,, ,,Chronicle" ve daha 
birçok gazetelerde 20 milyonu 
ulan okuyucularına tafsilat veren 
Tom, Dick ve Harry kumpan
yasına erkenden bu caddede 
rastlamak mümkündür. Spor 
muharrirleri aperatiflerini "Tem· 
ple Bar .. da aldıktan sonra, 
öğle yemeklerini •Falcon,, da 
yiyorlar. 

fokuyucularınaJbol!bol yetiyor.! 
Bay Rahmi Arslan lstanbulda Kuz· 

guncukta Hüsnü 
Paşa köşkünde 

Karşıyaka Cum
huriyet Caddesi 
No. 34 da 
Burnava Ferrah 
sokak No. 16 da 
Burnava ismet 
İnönü Caddesi 

Statunun birinci maddesi 
ve Belçikanın bu husustaki 
vaziyetine gelince, Fransa 
Brükıel hükumetine do~rudan 
doğruya Cenevreye müracaat 
tavsiyesinde öulunu\mas~nı tek· 
lif etmektedir.Zira Belçıka bu 
maddeden mütevellit mecbu
riyetlerden ancak. m~llC:tler 
cemiyetinin karanle ıstısna 

Cumartesi oldu mu Falcon 
futbolla alakalı olan kimse· 
lerle doludur. Yemek yendik· 
ten sonra, herkes bir tarafa 
dağılıyor. Bir kısmı White 
Hart yahud "Deu,. sahaların· 
da oynanan kupa maçlarına, 

bir kısmı da, Fulham yahud 
Brentforttaki lik maçlarını sey· 
retmeğe gidiyor. Pazartesi ge· 
lince tekrar ayni saatte bulu· 
-1uyor ve "Vikenal" da oyun 
sahalarında yahud İngiliz fut· 
bolunun kolisleri arkasında 
cereyan etmiş olan şeylerin 

dedikodusu yapılıyor. 

Fleet Streetin spor mutiar
rirleri, istediği kadar gizli ka· 
paklı olsun, hiçbir haberi, 
hiçbir dedikoduyu kaçırmıyor
lar. Türkçesi atlatmak nedir 
bilmiyorlar. Bir pirenin nasıl 
deve yapıldığını burada gör
mek mümkündür. Mesela 
Flcet Streette herkesin bil
diği bir mesele, yeniden ve 
başka bir görüşle ele alınarak 
okuyucuları alakalandıracağı 

bir şekilde ortaya atılmak
tadır. 

Gündelik, akşam ve pazar 
gazeteleri okuyucularının, yüz
de 40 ını bu muharrirlerin 
spor kısımlarını okuyanlar teş
kil etmektedir. iki ve daha 
ziyade sayılarını spora tahsis 
etmiş olan bütün gazetelerin 
tirajları 900,000 Evening 
News ile 800,000 (Daily Eks
pres) arasındadır. Hatta, üçü 
futbol olmak üzere dört say
fasını spora tahsis eden ve 
pazarları çıkan ,. Tha Poeplo,, 
ve •News of the Wold,, ga
zetelerinin her biri 3,000,000 
basmaktadır. 

lngiliz balkının gazetede en 
çok okuduğu şey spora dair 
yazılardır. Dünyn politikası 

hakkında karikatürlerden ya
hud mizahçıların yazılarından 

bir fikir ediniyor; yahud da 
•Morning Post,. veya "Tay· 
mis,, gibi sadece politika ile 
meşgul olan gazetelerde dün
ya politikasını takip ediyor. 
Onun için, bunlardan birincisi 
120t000 diğeri de 200,000 
satıyor. Fakat sanılmasın ki, 
bu gazetelerin spor yazılan 
yoktur. Üç kıtada çıkan bü
tün gazetelerin spora dair 
yazdıkıarını bir araya getirir· 

kültür iş\erile meşgul olan bir 
lngiliz, ayni zamanda memle· 
ketindeki spor hareketlerine 
karşı çok yakın bir alaka gös· 
termektedir. Çünkü, kralından 
tutunuzda politikacısı, alimi, 
gemici ve garsonuna vanncıya 
kadar her sınıf ve yaşta her
kes spor yapmış ve hala da 
spor yapmaktadır. 

Gazetelerdeki spor yazıları· 
nın üçte ikisini futbol hakkın· 
da yazılan yazılar teşkil et· 
mektedir. Mesela son günde 
kralton atletik takımının t~r· 
tibine dair çıkan · yazılar, buz
da hokey şampiyonluğu için 
yapılan müsabakaların tafsi
latına tahsis edilmi~ olan ya
zılardan çok daha fazladır. 

Bu itibarla; bir lngiliz fut
bol muharriri çok ve hem de 
pek çok yazmak zorundadır. 
Çünkü lngiliz spor alemi yal
nız spor sahalarındaki hadise· 
lerle sporun teknik tarafı ile 
değil, ayni zamanda kendilerini 
meşgul eden sporcuların hu
susi hayatlarına ker~t da alaka 
gösteriyorlar. 

• Ale,. yahud Scotch de işi· 
tilen bir tek söz veya isim, 
Fleet Streetdt-ki spor muhar· 
·ririni tahrik etmeğe yeter. O, 
ondan sonra Londrada köşe 
bucak bırakmaz, bu işittiği 

tek söz veya addan sütunlar 
dolusu ,yazı çıkarır. 

Geçenlerde biri, .,Bizim Bas· 
tininki ne alemde? il diye bir· 
şey sordu. Bir gün sonra bü
tün Londra: Giri telis of Sec· 
rei romace (Kız romantik sır
rım ifşa etti) başlığı altında 
uzun bir yazı çıktı. Şimdi ar· 
tık, Bastinin ( Bastin, Arsenal 
takımının en meşhur oyuncu
larından biridir.) 21 yaşında 
Joan Shaul adında güzel bir 
nişanlısı olduğunu, Arsenal 
kupa şampiyonu olunca evle· 
neceklerini, lngilterede işitmi· 
yen, bilmiyen kalmadı. 

Hasılı futbol röportajlarını 
yapan lngiliz gazetecisi, mem
leketinde olan biten her şeyi 
işitiyor, görüyor, biliyor ve 
bunları halkın istediği bir şe
kilde hazırlıyarak okuyucula
rının önüne koyuyor. Onun 
anlattıkları şeylerin kendi mem
leketi dışına çıkıp çıkmaması 
kendisini hiç alakadar etmez. 
Yabancı memleketlerde lngiliz 
futbolu hakkında ne düşün
düğünü anhyabilmesi için onun 
yabancı memleketlerin gazete· 
lerini okuyub takib etmesi la· 
zımgelir. Halbuki yabancı ga· 
zeteler İngilizce çıkmıyorlar. 
Bu itibarla onun yabancı mem· 
leketlerin futbol sporuna karşı 
alakası, kendi memleketine 
yabancı takımların gelmeleri 
münasebetile yazdığı yazılara 

Şunu da kaydedelim ki, Roy
terin spor haberlerini bütün 
gazeteler almıyorlar. 

f ngilteredeki halk yığınının 
Avrupa kıtasındaki futbol hak
kında hiçbir fikri yokturi za
ten alaka göstermiyor ki, bir 
fikri olsun. 

lngilteredeki gazeteler yalnız 
~lkın bilmek istediği şeyleri 
yazdıkları için, spor muhabi
rinin de yabancı memleketler
deki spor hakkında bir bil
gisi olmasına lüzum kalmıyor. 
------

OORSA 
Ozum satışları 

Bay F evıi Beler 

Bay Harold F. Gir•ud -

Bay Edmund H. Griaud -

Bay Pierre de Portu 

Bay D. A. Heap 

Bay dodfrey Giraud 

Bay Achil\e Maiuin -

5 

5 

5 

5 

5 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

No. 1 t:le 
Buca istasyon 
Caddesi 
Şetaf~ttin ead
Clesi No. 70 
Burnava ismet 
İnönü Caddesi 
No. 1 
lstanbulda Şark 
Halı Şirketi Sul· 
tan hamam Ken· 
dros han No. 2 

Ç. Alıcı K. S. 
138 Kaz. Taner 10 122 
70 inhisar ida. 7 

K. S. 
11 50 Di Oryental Karpet .B1;1rni~Eı l!rtiel 

Manifakçörers Ltdı lnönü Caddesi 

33 Alyoti bi. 14 2S 
12 Şerif Remıi 16 2S 

10 125 
14 25 
tf> 25 
12 25 
11 50 

~ .. . 
~. Molinari 2000 10 No. 30 

Reis Katibi Umumi Rey toplama M. Rey toplama M. 

6 S. Gomcl 12 25 
3 J. Tar. mah. 11 50 

262 Yekun 

Baladaki cetvelde mevcut 1 :- içtimada meclisi idare 

420896 Eski satış 
421158 U. satı~ 

Zahire sabşları 
Çu. Ginsi K. S. 

250 Buğday 6 
36 B. Pamuk 44 

200 Ken. Pala. 270 

K. S. 
6 125 
44 

45.5 

imza sahiplerinin bizzat vaz reisi Bay Rahmi Arslan, aza· 
edif~n imzai hakikileri bulun- dan Bay Fevzi Belet, Milsya 
duğunu ve esbabının irae edi· Har ld F. Oiraud, Müsyö Ed
len rey miktariyle içtimai utnu- nıund H. Giraud, Müsrö Pi
mide ahıi mevki etmefe sala· erre de Rorhiı Mdsyg D. A. 
hiyettar bulunduklarını, rt\e~- Heap, Müsyö Godfrey Giraud, 
cut ve hazır bülunan hisse Müsyö C. Molinari, Müsyö 
ıettedatmm ceman (2b40} ade· Achille Maguin ve murakip 
dine baliğ bulunduğunu ve Bay Mustafa Münir, Hakkı 
miktarı mezburun şirket esas Saffet ve Müsyö Gabriyel Rus· 

Hindiıtllnda mukavelenamesinin 54 üncü so hazır bulunmuşlardır. 
yeni hadisel11r çıktı. maddesi mucibince içtimaı 2:- Türkiye Cumhuriyeti 

Londra, 23 (A.A) _ Hin- umumının kanunen in'ikadı lktısad Vekaleti nam.na ko· 
distanın batı şimalindeki Ve- için iktiza eden ekseriyetin miser olarak Bay Zeki iştirAk 
ziristan bölgesinde yerli aşi· fevkinde bulunduğunu ve bi· etmiştir. 
retlerle lngiliz kıtaatı arasında naenaleyh içtimai umuminin 3:- Tevdi edilip mukal:H; 
yeni hadiseler çıkmıştır. nizam ve kanuna muvafık su· linde duhuliye vesikası ita edil-

3 lngiliz askeri ölmüş ve rette in'ikat edüp kaffei mu- miŞ iki bin kırk hisse senedi 
7 asker yaralanmışbr. karreratının nizamen muteber hamillerinin hazırı bilmeclis 
Yağmaya devam etmekte bulunduğunu beyan ve tr.sdik bulunduğu bittetkik attlaşıl-

olan aşiretler 6 Hintliyi kal- eylerim. ınakla bu miktarın esas muka· 
dırmışlardır. Komiser: Zeki imzası velenamenin iktiza ettirdiği 
__ ..;.._...,. ....... ~_...,.,... ___ im!"!'~~~~~~~-==--- ekseriyeti tecavüz eylediği, ve 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden binaenaleyh işbu adi içtimam 
kanunen ve nbamen in'kat et
tiği Hükumet komiseri tara
fından tefhim edilmekle hey' eti 
umumiye Şirket esas mukave· 
lenamesinin 64 üncü maddesi 
mucibince Meclisi idare reisi 
Bay Rahmi Arslan'ın riyaseti 
altında müzakerata başladı. 

Vakfı Mevkii Kıymeti 
Kırım mesçidi Tabuk Ahmet S. 400 
Sarı hafız mesçidi Medine yokuşu 2000 

Yukarıda yazılı mesçitlerin mülkiyeti peşın para ile satıl· 
mak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır ... ihalesi 14 I 4 I 931 
Çarşamba günü saat on beştedir. isteklilerin vakıflar müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 25 31 5 14 884 

l zmir harici askeri satın alma ilanları 
lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 

16-3-937 Tarih ve 7167 sayılı nusha ile ilan edilen 7 adet 
bulaşık yıkama makinasının eksiltmesi başka güne bırakıldı
ğından 30-3-937 ve 15,30-4-937 tarihinde çıkacak ilanlardan . 
sarfınazar edildiği ilan olunur. 887 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Kırkağaç'taki kıtaat ihtiyacı için 24000 kilo un açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 6/4/937 Salı günü saat 15 de Kırkağaç satın 
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 3120 lira olup ilk temi
nat parası 234 liradır. 

4 - Evsaf ve şeraiti her gün Kırkağaç satın alma Komis
yonunda parasız görülebilir. 

.5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika-

4:- Müsyö Godfrey Giraud 
ile Müsyö C. Molinari rey 
toplamağa memur olarak inti
hap edildiler. 

5:- Aanadolu ve Yeni Asır 
gazetelerinin 28, Şubat 1937 
tarihli nüshalarında münteşir 
içtima davetnamesi katip tc..ra· 
fından kıraat edilerek hey' eti 
umumiyece muvafıkı nızam 
görüldü. 

6:- Riyasetin talebi üze
rine idare Hey' eti ve Mürakip 
raporlariyle Bilanço ve Kar ve 
Zarar hesabı katip tarafından 

okundu. 
7 :- Aşağıda yazılı hususat 

ittifakla kararlaştırıldı. 

edilebilir. ----/ngiliz ka~inesinin 
ilünktl toplantısı .• 

_ Başı 1 inci say/ ada -
uzun makaleler yazmakta ve 
bedbinlik göstermektedirler. 

Paris, 24 (Radyo) - lngil
terc-ltalya münasebatmın aldı~ 
son vaziyetten dolayı Parıs 
gazeteleri de endişelerini sak
lamamakt!dırl r: 

Fransız siyasal mehafilit ger· 
ginliğin sebeplerini izah et
mekte ve iki devlet arasında 
bundan evel hasıl olan itilaf· 
tan fiilen eser kalmadığı ka· 
nlatini g~stet .nekted,irler, 

Son manevralar . , , = Başi ; ;nH sahifede -
donu geçmekte hiçbir zorluk 
çekmez. · 

Süratli kravazörlere iClince 
yalmz sürat kafi değildir. Ve 
İtalyan kruvazörlerinin silah· 
lan ise diğer yabancı filolar 
kruvazörlerinin silahlarından 
yüksek olmadığı da malumdur. 

Bütün bu sebeblerden dolayı 
ak denizin bir ltalyan gölü ol
duğu hakkında Romida söy
lenen sözlere liakilcat nazarile 
bakılmamaktadır. 
.......... ! ........ 

edildi. 
B) Karın Meclisi idarenin 

teklifi veçhile 2 numaralı ku· 
pon mukabilinde 1 Mayıs 1937 
tarihinden itibaren 2 % hesa· 
biyle beş yüz liralık behe~ 
hisse senedine on lira temettü 
tevzii kabul edildi. 

C) 1937 sehesi zarfında vu· 
ku balacak Meclisi idare içti· 
malarına iştirak edecek olan 
her azaya beher içtima için 
yirmi beşer lira ücret veril· 
mesi muvafık görüldü. 

D) 1937 senesi için senevi 
iki yüz ellişer lira ücretle Bay 
Mustafa Münir ve Bay Hakkı 
Saffetle Bay Gabriel Russo 
mürakip olarak seçildi. 

Celseye nihayet verildi. 
Rahmi Arslan 
F. Beler 
Harold F. Giraud 
Edmund H. Giraud 
Piere de Portu 
D. A. Heap 
Godfrey Giraud 
Achille Maguin 
Gharles Molinari 

Komiser Zeki 
30 kuruş damga pulu 

24/3/ 1937 



• ~5131931 ~ ......... 11!111 .................... ~~..-----.. --ANADOLU 
lzmir Sicili Tiearet Memurlu~ 

pndanı 
Jzmirde b~rinci kordonda 186 nuurarada ticaret yapan {Şark 

H~lı Türk Anonim şirketi) nin 22-3-937 tarihinqe adiyen top· 
lanan heyeti umumiyesi zabıtnamesi ticaret kanunq hükumle
rine göre sicilin 1941 numarasına kayt ye tescil ~dildiği jlan 
glunur. 

1 - Zabıtname: 
lzmir Sicili Ticaret memurluğu resmi mührü 

. ~amma 1. Andaş imzası 
'' ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞfRKETININ ,, 22, Mart 

1937 Pazartesi günü saat 1' de tirket merkezi idaresinde 
~n:in'akit olup zabifo~~esi zirde muharrer olan heyeti umu
miye içtimaı adisinde hazır bulunan hissedarlar ile hisselerini 
gösterir cetveldir. 

ismi Vekil Hisse Ara 
Adedi Adedi 

ikametgah imza 

Harold F. Giraud 5 1 Burnava F errah 
Sokak No.16 
Buca İstasyon 
Caddesi 

Piere de Portu 5 

Bay Rahmi Arslan 5 

Bay H. Fevzi Beler 5 

Charles Molinari 5 

Oriental Karpet Edmund 
Manifak. Ltd. H. Giraud 775 

1 

1 

1 

1 

10 

lstanbul Kuzgun· 
cukta Hüsnü Pa
şa köşkü 
Karşıyaka Cum· 
huriyet Caddesi 
No. 34 
Burnava ismet 
lnönü Caddesi 
No. 30 
Burnava İsmet 
lnönü Caddesi 
No. 1 

Reis Katibi umumi Rey toplama M. Rey toplama M. 
Baladaki cetvelde mevcut idare heyeti ve mürakip rapo· 

imza sahiplerinin bizzat vaz rile bilanço ve kar ve zarar 
edilen imzayı haki~ileri bulun- hesabı katip tarafından okundu. 

duğunu ve esbabının irae edilen 7 - Aşağıda yazılı husu· 
rey miktarile içtimai umumide sat ittifakla kararlaştırıldı. 
ahz mevki etme~e salahiyettar A) 1936 Senesi bilanço ve 
bulunduklarını, mevcut ve ha- kar ve zarar hesabı kabul 
zır bulunan hisse senedatının edilerek meclisi idare ibra 
ceman 800 adedine baliğ bu- edildi. 
lunduğunu ve miktarı mezku- B) Karın meclisi idarenin 
run şirket esas muknvelena- teklifi veçhile tevzii kabul 
mesinin 54 üncü maddesi mu· edildi. 
cibince jçtimai umuminin ka- C) 1937 Senesi ıarf ında 

vuku bulacak meclisi idare nunen in~ikadı için ikfiza eden 
ekseriyetin fevkind. e bulundu- içtimalarına iştirak edecek olan 

her azaya beher içtima için 
tunu ve binaenaleyh içtimai 

Yırmibeşer lira ücret verilmesi 
Umuminin nizam ve kanuna 

muvafık görüldü. 
muvafık surette in'ikat eCilip 
le O) 1937 Senesi için senevi 

iffei mukarreratının nizamen ikiyüz lira ücretle Bay Fuad 
muteber bulunduğunu beyan Lostar murakip olarak seçildi. 
Ve tasdik eylerim. Celseye nihetyet verildi. 

Komiser: (Şevki imzası) Harold F. Giraud 
1 - içtimada meclisi idare 

teisi Harold Giraud ve azadan 
Bay Rahmi Arslan ve Edmund 
Giraud, Piere de Portu ve 
Şarl Molinari, Fevzi Beler ve 
~u~akip Bay Fuat Lostarve 
h atıbi umumi W. H. Hali 
a:zır bulunmuştur. 

1 ~ - Türkiye Cumhuriyeti 
ktısad Vekaleti namına içti-
~~da komiser olarak Bay 
'ıl'CVlci iştirak etmiştir. 

1
. 3 - Tevdi eclilip mukabi
ınde duhuliye varakası ita 
~dilrniş sekiz yüz hisse sene-
1.atı hamillerinin hazırı bilmec· 
1~ bulunduğu bittetkik anla

kı rnakla bu miktarın esas mu
~~elenamenin iktiza ettirdiği 

b"."8Criyeti tecavüz eylediği ve 
k 'tı&enaleyh işbu adi içtimaın 

Piere de Portu 
Rahmi Arslan 

F. Beler 
Charle Molinari 

Edmund H. Giraud 
Komiser: M. Şevki 

30 kuruşluk pul 
24/3/937 

Aslının aynidir 
lzmir Sicili Ticaret me· 
murluğu resmi mührü • 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. 

•nunen ve nizamen in'ikat 
;ttiti hükumet komiseri tara· 
;n~n tefhim edilmekle he· 
keti umumiye şirket esas mu- f L A N 
d ll\'elenamesinin 64 üncü mad- Suphi namında birisi ben-
t ~ıi hlucibince meclisi idare den senetle 400 lira alacak 
t~ısi Bay Harold Giraud'un 
ı ·~d ti altmda müzakerat baş· 
a ı. 

-... 4 - Bay Rahmi Arslan ile 
rev · Ilı ıı Beler rey toplamağa 
d'el rnur olarak intihap edil-

1 er. 

t ~ - Anadolu ve Yeni Asır 
ı_~ttelerinin 28 Şubat 1937 
~~hli nushalarmda münteşir 
~ ;: davctnamesi katip tara-

lı kıraat edilerek heyeti 

iddia ettiğinden Ticaret mah
kemesinde senedin sahteliğini 
dava ettim. 

Muhakemesi derdesttir. Sup· 
hinin bu serıedi üçüncü şahıs
lara devr edeceğini haber al
dım. Senedi temellük edecek 
üçüncü şahısların malumu ol
mak üzere keyfiyeti ve Suphi 
ile hiç bir ticari ve hukuki 
muamelem ve senedim bulun· 
madığını 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğundan: 
'fesci1 edilmiş olan (lzmir kaletinin ve Telefon Şirketi L. M: Erikson mümessili Nuri 

ve civarı telefon Türk anonim komiserliğinin usul ve nizamı Esen, şirket umur ve µıuame· 
şirketi) nin 19-3-1937 tarihinde daire$inde haberdar edildikleri !atının idaresinde gösterdik-
adiyen toplanan heyeti umu· ve hissedarların kanunı miadı leri gayrd ve ihtimamdan ve 
miyesi zabıtnamesi ve hisse- zarfında bu toplantıya çağırıl- temin ettikleri jntizam ve mu: 
daran çedveli ticaret kanunu dıkları, ve ruzname ile heyeti vaffakiyetten dolayı, idare 
hükümlerine göre sicilin 194~ umumiye işlerine müteallik meclisine tefekkür etti ve 
numarasına kıiyt ve tescil blanço, rapor vcsair evrakın okunan idare ve murakabe 
edildiği ilan olunur. alôkadarlara muayyen vakitleri raporlarının tasdikini ve idare 
lımir $İcilli ticaret memurlu~u zarfında gönderildi~i, bu iç- meclisi zimmetinin ibrasını 

resmi mühürü timaa davet keyfiyeti ile, ruz- teklif etti, 
namına 1. Andaş imzası namenin ayrıca lzmird~ mlin- idare meclisi ve mürakıp 
1: zabıtname teşir giindelik Anadolu gaze· raporlarının tasvibi hiasedar-
2: hissedaran cedveli tesinin 11-2-1937 . tarihli ve ların reyine arzedildi. Hazır 

Z A B 1 T NA M E 7142 ~ayılı nüshasile de ilan bulunan hissedarların ittifakı 
arasile idare meclisi ve müedildiği anlaşıldı. 

400,000 Türk lirası serma· 
yeli İzmir ve Civarı Telefon 
Türk Anonim Şirketinin ilişik 
cedvelde adları, ikametgahları 
vesair hususatı yazılı hissedar
ları, 19 mart 1937 tarihine 
müsadif cuma günü saat onda 
izmirde şirketin Dr. Hulusi 
caddesinde 10 numarada kain 
merkezinde, ıdare meclisinin 
daveti üzerine, senelik alelade 
heyeti umumiyesini yapmak 
ve ruznamedeki maddeleri 
müzakere edip karar vermek 
üzere, komiser Sırrı Günsrör .. 
hazır olduğu halde toplan
dılar. 

Bu husustaki mevzuat i1e 
ticaret kanununun 297 ve 
377 nci maddeleri hükümleri-
ne göre, bu jçtimada komiser 
sıfatile hazır bulunan Sırrı 
Güngör, bu toplantıya çağırıl
ma işinin ve ruznamenin ti
caret kanunu ve şirket esas 
mukavelenamesi hükümlerine 
uygun olup olmadığını araş
tırdı. Heyeti umumiye başkanı 
İsmail Hakkı Sur tarafından 
gösterilen dosya ve evrak 
üzerinde yapılan tedkik neti
cesinde, bu işten fktısat. Ve-

Sıra Hissedarların 

Hissedar lzmir Belediyesini rakıp rakorları tasdik edildi. 
Şehir meclisi daimi encümen Madde 2 - Şirketin 1936 
azasından Bay Faik Ener, ve senesine a it bilançosu ve kar 
hissedarlardan Stokholmda L. ve zarar hesapları ve envan-
M. Erikson şirketini usulüne teri okundu ve tasdik edildi. 
muvafık ve musaddak veka- Sonunda: 
letname ile Avukat Nuri Esen a) - Bilanço ve karu zarar 
temsil etmekte idi. Listede hesaplarile şirketin 
yazılı diger hissedarlar ile mü- envanter kayıtlarının 
rakıp Abdullah Atlı bu cel- tasdikine ve idare 
sede bizzat hazır bulunuyor- meclisinin ibrasına. 
lardı. b) - Geçmiş seneler mu-

Hazır bulunan hissedarların ameleleri neticesi ola-
temsil ettikleri hisse ve rey rak 19;6 senesi so· 
adedi ilişik cetvel mucibince nunda kaydedilen 
40,000 üzerinden 39,996 his- 2,650,51 lira zararın 
se ve 60 reye çıktığından ve 1935 senesinin safi 
bu miktar kanuni ve nizami karı hP.sabı bakiyesin-
nisap ekseriyeti temin ettiğin· den tesviyesine ve ba-
den, celse esas mukavelena- kisinin yeni seneye 
me hükümlerine göre, idare devrine ittifakla ka-
meclisi ve heyeti umumiye rar verildi. 
başkanı lsmail Hakki Sur ta- Madd~ 3 - Mürakıp inti-
rafıııdan açıldı. habına geçildi. Eski mürakıp 

Rey toplamağa Halim Ba- Dr. Etem Taşlıoğlu ile Ap-
yer ve heyeti umumiye sekre· tullah Atlı bir yıl müddetle 
terliğine avukat Nuri Esen ve senede ikişer yüz lira üc-
intihap edildi ve muayyen retle tekrar mürakıp seçil· 
ruzname üzerinde görüşülmeğe diler. 
başlandı. Madde 4 - Şirket serma· 

Madde 1 - İdare meclisi yesinin artırılması ile buna mü-
ve murakıp raP.orlan okund!.\. teferri işlerJe eslci temett~an 
19 Mart t 937 Cuma günü senelik toplantısını yapmak üzere 

alelade surette içtima eden lzmir ve civarı Telefon 
Türk Anonim şirketi heyeti umumiyesinde 

hazır bulunan hissedarlar cetveli. 

Hissedar vekillerinin 
Temsil 
Hisse 

No. Adları İkametgahları Adları İkametgahları Sayısı 
21.498 
17.498 

1 lzmir Belediyesi fzmir 
2 L. M. Erikson şirketi Stockholm 
3 İsmail Hakkı Sur İzmir 
4 Dr. Ali Halim Bayer fzmir 
5 Yngve Rapp İzmir 
6 C. Güstaf Lundman İzmir 

Eczacı Faik 
Avukat Nuri Esen 
idare Meclisi Başkanı 
İdare Meclisi Üyesi 
İdare Meclisi Üyesi 
İdare Meclisi Üyesi 

lzmir 
lzmir 
İzmir 
İzmir 
lzmir 
iz mir 

250 
250 
250 
250 

Hisse yekun 39.996 

Hazır bulunan rey yekunu 

te~ii bua111"1°'m m!İJ.4~~r•• 
sinin fiıııdilik firke~ leıiMPıııq 
bükumetçe .. ım .ıım~~' Jı~~= 
kındaki müzakerel~rjn p~~ 

sine tcıdar tebirioe ittif~~Jı 
Jcarar verildi. 

Madıje 5 - Evv~I~ v~rilttn 
karar ve ıelibiyetler dairesin~ 
de müıakereye devam ~mı..-~ 
sine ve neticeıinin bey~j Pm'IT 
miyeye bildirilme,.ine ittifakl• 
karar verildi, 

Ruznamede iÖrülece k baık. 
iı olmadıtından, uat onbirdo 
toplantıya ton verildi. 

lzmir: 19 Mart 1937 
lzmir belediyesi namına 

railc Ener 
Heyeti umumiy~ başUnı 

1. Hakkı Sur 
L. M. Erikson şirketi namma 

vekaleten 
(lmza okunamamıştır) 

Hissedar ve idare meclisi 
üyesi 

Ali Halim Bıyer 
Hissedar ve idare meclisi 

üyesi 
(imza okunamadı) 

Hissedar ve idare mrclisi 
Üyesi 

(imza okunamamıştır) 
Heyeti umumiye sekreteri 

N. Esen 
Rey toplamağa memur 
Ali Halim Bayer 

Kırar netayici hiikümet için 
hiçbir taahhüdü mütezammin 
olmamak kaydile, ıabıtname· 
nin usul ve kanuna uygunlu
ğunu taıdik ederim. 

Komisr 
s. Güngör' 

24 Mart 1937 
ı~mir ve civarı Telefon Türk 
anonim ıirketi daaıa mühril 
ve on lcun.9luk demga puJu. 

ettikleri 
Rey 

Sayısı 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

60 -

imzaları 
F. Ener 
N. Esen 
1. Hakkı Sur 
Ali Halim Bayer 
Y. Rapp 
Güıtaf Lundman 

Sekreter: 
Nuri Esen 24 Mart 1937 

Tasdik olunmuştur. 
Komiser: 

S. Güngör 
Heyeti l:Jmusniye lefkıaı: 

1. Hakkı Sur 

1 

2 

3 .. 
5 

lzmir 

1 O kuruşluk damga pulu 
izmir ve Civarı Telefon Türk 

Anonim Şirketi ' 
Y. Rapp 

Komutanlığı ilanları 
fzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 

Mst. Mv. birlikleri için spor malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

ihalesi 9-Nisan-937 Cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 
Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 941 lira 85 kuruştur. 
Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da görülebilir . 
Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
!arla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 25 30 4 8 886 

lzmir Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: 
1 Seferihisar garnizonuna ait elektirik tesisatı açık 

2 

3 

eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 1839 lira 47 kuru~ olup 
ilk teminatı 138 liradır. 
İhalesi 26/Mart/937 cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şerait ve planı Mst. Mv. sat. al. komisyonunda gö· 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
tarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa-

1 

2 

3 
4 

5 

6 

Jzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
Tayyare alay ihtiyacı için kumaşı alaydan verilmek 
astar, düğme vesair malzemesi dikiciye ait kalmak 
şartile 302 takım kışhk, 129 takım yazlık elbise pa· 
zarlıkla diktirilecektir. 
Bir takım kışlık elbisenin dikim ücreti 125, bir takım 
yazlık elbisenin dikim ücreti 90 kuruttur. 
Hepsinin teminat parası 37 lira 2 kuruftur. 

İhalesi 29-Mart-937 Pazartesi günü saat 11 de Mst. 
Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacakbr. 
Numune ve şartnamesi Mst. Mv. Sal Al. Ko. da ya· 
pılacaktır. 
Eksiltmeye gireeelclerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yu,Iı veıika· 
)arla birlikte teminat makbuzlarını ihale sHtından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 885 

lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : 

idare~ Hususiye akaratmdan olup !.MREZ'• kAin 1' dönW. 
tarla 3 sene müddetle kiraya verilmek iif# 20 sün m&ddetle 
~çık eksiltmeye çık-arılmıştır. Şeraiti ô mek t.ti lerin her 
gün Muhasebci Hususi e eli • 
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Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri Bağcıları ilan 

25ı 3ı937 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = Vapur Acentası 

- Tel. 2443 

Alaşehir " 
Akhiııar •• " 
Kırkoğaç " " 
Soma " 
Balıkesir .. ., 
Bergama 

" " 
Kemalpaşa 

" .. 
Urla " " 
Seferihisar it ,. 
Çeşme .. ,. 
Ödemiş " " 
'fire ,, ,, 355 ., 
Kuşadası ,, ., 360 ,, 
Kükfirtlerimiz kurşun ınühürlü (SO) ter kiloluk torbalarda satılığa 

çıkarılmıştır. Be) nelınilel şöhreti haiz Lonılrnda (Danicl Grır f tb) Jabo· . 
ratuvarında yaptırılan tahlilde küL:ürtlerimizin, yüzde 99,S l saf iycue 
ulduğu anlaşılmıştır. 

Kükürtlerimiz bağcılık için son derece faidcli ha ~oları haiz muzir 
mnddclerdcn tamamile ari ve en yülsck ecnebi kükürtlerine muadildir. 

KEÇIBURLU KÜKÜRTLERI TÜRK 
ANO.NIM ŞIHKETI 

·•ıııııııııııııııııııııııı11111ı, . Doktor .. 1111ııııııııııııııııııııı111ıı• 
---------

A. Kemal Tonay ; 
Bakteriyolog fle bulaşık, salgın hastalıkları = 

Birinci Sınıf Mutahassısı -
- (Verem ve saire) _ = Basmahane i tasyonu karşı ındaki DiLck .solak Laşında 30 sayılı = 

ev ve muayenehanesinde ubalı faal 8 den akşam saat 6 )8 -
kodnr ha talnnnı knbul eder = 

i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 llllllllii 

Devlet Demiryollarından; 
- ; 

1 ;rocel D,,.~,,,,,.J 
1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile 

cnaz orta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi 
.... 1 ..... l ............... - ............. ~~~11111111~~~~~~-

" · F. H. VAN-~ ~ 
Der ZEE & CO. örücü Istanbullu Kamil 

alınacaktır. 
2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kay

~eri, Adana, Malatya, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanya, Er
zurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

3 - Müsabaka· imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, mem· DEUTSCHE LEVAN-
V. N. Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 

lstanbul'lu örücü Kamil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. lcket coğrafyası ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil TE LINIE 

veya lise derecesindeki tahsil ayni notların · kazanılması halin· G. M. B. H. 
de tercih hakkını verir. HAMBURG 

4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulun· 
ı "ANGORA" vapuru 30 

dukları şletme mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda martta bekleniliyor. ROTTER 
yazılı şartlara ait vesaiki ve altışar vesika fotoğrafile beraber DAM, HAMBURG ve BRE
pulsuz bir istida ile müracacaat etmeleri gerektir. 

Şartlar: MEN limanları İçm yük kabul 
edecektir. 

A ) Türk olmak ---
B ) Yaşı 18 den aşaiı ve 28 (dahil) den yukarı ol· AMERICAN EXPORT LI· 

Kazaya uğrıyan veya yana her türlü yünlü, ipekli ku· 
maşlardan mamul erkek 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. Beğeni!· 
miyen örgü ve tamirlerin pa: ası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

- -- -~-. - ."··;._ ... - .. . .. 

NES 
C ) E:~za~ki sene için askerlikle alakası olmadığına The EXPORT STEAMSHIP "UM DAL,, Umu- NEV-YORK 

CORPORATION D "BRETAGNE., vapuru 31 
dair askerlik şubesinderı vesikası olmak. mi eniz Acenta- matlta beklenilmekte NEV-

ç ) İyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmet· " EA.IRIA " vapuru 22 /ığı ltd. YORK limanı için yük ala· 
!erinde çalıştırılmasına mani bulunmadığına dair marta dokru bekleniyor. NEV caktır. 

alakadar makamatın musaddak vesikası bulun- YORK için yük alacaktır. ff ellenİC Lİnes "ARYBENSEN,, vapuru 21 
mak. PiRE AKTARMASI SEY- nisan beklenilmekte NEV· 

D ) Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz mer· RI SEFERLER Limited YORK limanı için yük ala· 
kez sıhhat heyetleri tarafından muayene edilerek k 

"EXOCHORDA,, vapuru "GRIGORIOS,, vapuru 24 ca tır. faal servisde çalışmağa mani bir guna sıhhi arı· 
zası ve hastalığı o!ınamak lazımdır. 26 martta PIRE'den BOSTON 25 martta beklenilmekte ROT Vapurların isimleri, gelme 

Ve NEVYORK J·çı·n ha ket TERDAM, HAMBURG ve tarihleri ve navlun tarifeleri 5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra ida· re 
remizce temin edilir. ( Talipler sıhhat merkezlerimize davet edecektir. ANVERS limanları için yük hakkında bir taahhüde girişi-
d·ı k t'l 1 · t l ) "EXCALIBUR vapuri.l 9 alacaktır. lcmez. e ı me sure ı e muayene erı yap ırı ır. " 
6 - Ayni şartlan haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilen· nisanda PIRE'den BOSTON "GERMANIA,, vapuru· 25 Birinci kordonda "UMDAL .. 

ler yalnız telgraft;ın imtihan edilirler. ve NEVYORK için hareket nisan beklenilmekte ROTTER UMUMİ DENIZ ACENTA· 
7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 kadardır. Bun- edecektir. DAM, HAMBURG ve AN- LIGI LTD. vapuru acentalı· 

dan sonra vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. SEYAHAT MÜDDET!: VERS limanları için yük . ala- ğına müracaat edilmesi rica 
8 - Müsabaka imtihanı 17 Nısan 937 cumarle:ıi günü saat PiRE - BOSTON 16 gündür. caktır. olunur. 

on dörtte yapılacaktır, PiRE . NEVYOKK 18 gündür. PHELPS LiNE Rız binasında No. 166 
9 - Kazananlara şehri elliyedi lira ücret verilecektir. İsim- PHELPS BROS & CO INC. Telefon : 3171 

leri de gazetelerle ilan edileceği gibi kendilerine ayrıca tebli- SERViCE MARITIME RO- ____ .. ____ ..__D> ıı------•-ı•-•• 
iat yapılacaktır. 20 25 30 837 UMAIN BUCAREST martta bekleniliyor. ANVERS I Birinci Sınıf Mutahassıs 

Söke istasyon binası içinde 12 harita No. lı büfe bir sene "DUROSTOR,, vapuru 3 ve LIVERPOOL limanların· Dr. Demir Ali 
dokuz ay için açık artırma surctile kiraya verilecektir. ihale nisanda bekleniliyor. KÖS- dan yük çıkaracak ve BUR· 
5 141 937 pazartesi günü saat 15 te İzmir Alsancak 8 icni TENCE, SULINA, GALATZ GAZ, VARNA, KÔSTENCE, Kamçı oğlu 
i~letmc komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bir senelik kira ve GALA TZ aktarması TU· GALATZ ve SOULINA, li· Cilt ve Tenasül hastalık· 
bedeli 40 liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat NA limanları için yük ala- manlarına yük alacaktır. ları ve elektrik tedavisi 

caktır. f teminat vermeleri ve işe girmeye manii kanuni biı halleri ol· Vapurların isimleri gelme zmir - Birinci beyler sokağı 
madığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona mü· JOHNSTON WARREN tarihleri ve navlun tarifeleri Elhamra Sineması arkasmda 
racaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Söke istasyonundan ve LINIES LTD. LIVERPOOL bakında bir taahhüde girişi· Telefon 3479 

•k•o•m .. is.yo•n•d•a•n_.p.ar•a•sı•z•a•l•ın•ır•.a. ..... 2.ı .... 2.s .......... s.44 .. 11:m• .. •'~'A~V~IE~M;O~R~E;,,~v~a~p;u~ru~2~1~~1~e:m:e~z.~T~e~l~ef~o:n~N;o~.~2~0~0~7•2:0~0~8~~====:::::::::::::::::::: 
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THE ELLERMAN LINES L TD. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAlS 
KUMPANYASI 

"BACCHUS,, vapuru el
yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 21 
martta BURGAS, VARNA 
ve KOSTENCE limanları için 
yük alacaktır. ---

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"AASNE,. motörü 29 mart
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN 
DlNAVIA limanlarına yükle
yecektir. 

SERVİCE MARITİME RO· 
UMAIN 

"SUÇEAVA,. vapuru 23 
martla gelecek PiRE, MALTA, 
ve MARSiLYA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,. vapuru 9 nisanda 
gelip PiRE MALTA ve MAR 
SiL YA limanları için yük ala· 
caktır. 

Yolcu ve yük kabtJl eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığın8 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez· 

Telefon: 4142/4221/2663 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 

-

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükümet KayınakD1J'I 
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