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F ransanın bahri nümayiş 
teklif ini re detti 

Siyasal ibrenin istikameti tamamen değişiyor 
' Japonya, lngilterenin tek 

K. Ciano Ankara ya geliyor 
ltalya ile anlaşıyoruz 

. --------~~ 

Atatürk 
Ankara Halkevini 
şereflendirdiler. 
Ankara, 27 (Hususi) -

Bursalılardan mürekkep bir 
heyet, Ankara Halkevinde bir 
(UJudağ) topldntısı yapmışlar 
ve Ankara Dağlılar teşkilatı 
ile samimi hasbıhallerde bu-

lifini kabul etmedi 
Japonya, ikisi ellişer ve diğer ikisi de kır. 
kar bin ton hacminde dört zırhlı yapıyor 

ita/ya Hariciye Nazırı, Ankarada mühim bir pakt 
imzalıyacaktıı·. Bu pakta ehemmiyet veriliyor 
Paris, 27 (Had

yo} - ltalyu IJ11° 
riciye Nazırı Kont 
Ciano. Ankara se
yahatinde Tilrkiye 
Hariciye Nazırı B. 
Tevfik Rü~dü 
Aras1a yeni ve 
mühim bir do8t· 
luk muahedesi im· 
tfll~yacaktır. 

Kont Ciano, 
Ankara dönüolinde 
Atioayada uğraya· 

cak ve Yuna• rica
lile konuşaeaktır. 

Allikadar me· 
hafil, ft§ya ile 
Türkiye arasında 
imzalanacak olan 
hu pakt, büyük 
bir ehemmiyet at- ' 
fetm~ktedir. 

İtalya ile Yu
~oıluya ara8lnda Kont Ciano B. Dr. Arasla konuşagor 
ıaıµlauan uzlaomadau aonra İtal} a- dan bildiriliyor: Kont Ciano nzi
Rın .t\nkara ile de anla,mHı, hu- fcııiııi Litirdilı.ten ıonra Yugoslavya 
günkü vaziyet üzerinde en bilyük kabinesi erkanı tarafından t<'tyi 
tesirini yapacak ve ııiyaeal mihveri edilmek suretile eant ll,35 de alb 
h•ıtanbaıa değittireeek ve ıulha mevkili ve ılört motörlü bir tay· 
iaıale edecek bir hidhe olarak le· yare ile Belgraddan aynlmı~ ve 

l&kki edilmektedir. öğleden ııonra Romaya vasıl ol. 
Roma, 27 (Radyo) - Belgrad· mu§tur. 

Miliılerin fiddetli taarruzları devamda -----·-----B. Delbosun bahri nüma
yiş teklifi reddedildi 

lngiltere hükumeti, ispanya meselesi hak. 
kında ltalyadan teminat aldı 

Roma, 27 (Radyo)- lngiliz Deyli Niyoz: 
gazeteleri, umumiyet üzere in- " Fransa, ispanya mest-lesi-
gilterenin, ademi müdahale nin uluslar sosyetesine sevkini 
komitesi mukarreratından baş- istemektedir. Bu istek zaman 
ka bir şekilde ispanya işlerine itib~rile goğru değildir. 
karışmıyacağını yazmaktadırlar. Demektedir. 

Deyli telgraf: Cebelüttarık, 27 (Radyo)-
" İngiltere hükumeti, Roma- Asi tayyareler bütün cephe· 

dan icabedcn teminatı almıştır. leıde faaliyetlerine devam et-
Bu teminat mucibince ltalya mektedirler. 
ispanyaya yeniden gönüllü gön· Gihon civannda Porto Moz-
dermiyecek ve ispanyada bu· leye, Kastellon Dölapnaye, Se-
lunan ltalyanlar meselesi de gonaya bombalar atmışlardır. 
ayrıca görüşülecektir. Bu bombalar müstahkem yer-

Bay Delbosun müşterek lere pek çok zararlar vermiştir. 
bahri bir nümayiş hakkındaki Salamanka, 27 (Radyo) -
teklifini lngiltere nazarı itibara Milialet Oeskar Saragos yolu-
alamaz. Çünkü, lngiltere hü· na yeniden taarruzlar yapmış· 
kümeti, ademi müdahale ko- !arsa da püskürtülmüşlerdlr. 
rnitesi kararları mucibince ha- Bundan başka Mahadahonda-
reket edecektir . ., - Sonu 4 ncü sahifede -
-==····-:-:.z-~-~·-=-····-z.:;. ···=··=··=···-···=··=·~-·~.:--·.:-.-.:;:~ 

~ •fa ~ı. Kora ;:ı 
>ıt. Ayhanın gazetemiz için hazırladığli 
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büyük bir korsan romanı! b 
: t • t i'I .4 ,4 

•:! Yazılarını seve seve okuduğunuz arkadaşımız, M. i:! 
ıl Ayhan, uzun bir çalışmadan sonra, size, bütün deniz i;~ 
:~ ve macera romanlarının fevkinde bir şaheser hazır- !:; 
;· lamıştır. Yakında (ANADOLU) da okuyacaksınız. t!l 
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Bagan Saime Slfdlnin yalnız (ANADOLU) ga inlıi- •' . . . ;., ,. ' 

Londra, 27 (Radyo) - İngiliz 
matbuatı, Bclgrad uzlafması eıra
fmdalı.i neşriyata devanı etmektedir. 

Bu uzlaşmada Yugoslavya, İııtl
ya ve Hohcfi&tan inıparatorlugunu, 

Adriyatik stıııfikosunu ve Arnııvut. 
Juk vaziyetini kabul etmiştir. 

Fransız gazeteleri de ayni ee· 
kilde Dt'ŞI iyatıa hulunmalı.taılır. 

1sıaobul, 27 (Husu&!) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciıınonun, 
yakında nıenılı>lı.ı•timize geleuk 
ri.calimizle temasa gireşeerği söyle-
nıyor. • 

İt44Jya Hariciye Nazırının, ni· 
san ayı içinde gelmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Manisa Vilayet 
Umumi Meclisi .. 
Manisada Atatürkün 

heykeli dikilecek 

lunmuşlardır. Hasbıhal de
vam ederken, Büyük Şef top
lantıyı şereflendirmişler ,. ve 
gençler tarafından hararetli 
bir surette alkışlanmışlardır. 

~----------------J Bay Şükrü Kaya 
Ankaraya döndü 

Bag Şülcrii Kaga 
An.lr.ara, 27 (Hususi) - Dahi-

l' .,. . .. . - . ~ ı.. v - .... • 
..iliyetleriudcki tctkikfcriai bitirmiı 
ve bugGa .Aak.raya d6umfl1Ulr. 

Bay Şflkr6 Kaya, gelir hrlmes 
Baı•ekil fımet İn6nıln0 ıı:iyaret 
etmiı ve aeyahati hakkında izahat 
vermiıtir. 

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

Japonya ile anla. 

Japon zabitleri 
Tokyo, 27 (Radyo) - Japon· cak ve hunlara 18 puı kutrunda 

ya Hariciye Nazırı, İngilterenin top yerle,tirecektir. 
bura sefirine verdigi revabi nota- Bundan baeka, toplan 16 ıar 
da, Japon donanmasıodaki topların puı olmak üzere 40 bin ton hae
kutru hakkındaki tek.lifi kabul et- ıninde iki zırhlı daha yapacaktır. 
medigini bildirmiotir. Halbuki Ingiltere hokumeti, harp 

gemilerinin en büyüAündeki topla
japonya, ellibin tonilatoluk ol· nn puılarmı 14 den aeağıya indirt-

mak üzere iki büyük zırhlı yapa- mek istemekte İ<li. 

Yugoslavya - ltalya 

italya tarafından bir infi
lak korkusu kalmadı 

Kral V. Emanuel, Prens Pol ile 
ıeorıR ı:eıgraT ıarı ceaıı eııııer 

Paris, 27 (A.A) - Matbu· 
at ispanya vaziyeti ve ltalya· 
Yuıoslavya paktının imzası 
münasebetile bilhassa meşgul 
olmaktadır. Eko Dö Paris 
gazetesinde Pertinax diyor ki: 

f ıyoruz •Londranın tertip ettiği sis-
Bizden güzbin ton tuz temden dışarı çıkmadığı müd-

Bag Lütfi A.ırdar alacaklar detçe ağustos ve şubat anlaş· 
Manisa, ( Hususi ) - Vila- İstanbul, 27 (Huıuıl) - j•pon malanna herhangi bir suretle 

İşte Londra .hük4metinin tim· 
diye kadar ltalyaya karşı 
milis Ye asker gönderdiği için 
yapılan ithamlan üzerine al
mamasının sebebi budur. Ônü· 
müzdeki haftalarda kontrol 
başlıyacak ve şu veya bu hü· 
kiimete diplomatik muahezede 
bulunmak mümkün olacaktır. 

yetimiz meclisi umumisi 45 sefiri, memleketimizle japonya muhalefette bulunulduğu an-
- d d arannda yakında bir ticaret muka- cak kontrol te•kilitı memur-gun evam e en içtimaına son veleıi yapılacağını Ye japonyamn, v 

vermiştir. Kabul edilen yıllık bizden yftsbin ton taa alacagını ları tarafından tesbit edildik
- Sonu 4 ncü sahi/ede - söylemiotir. ten sonra mevzubahs edilebilir. 
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Fenerbahç_e 4. Ankaragücü 1 

V arolun üçoklular! 
Dün Alsancak sahasında 

milli küme temaslarının en 
hararetli müsabakalarından bi
rine şahid olduk. lzmirin Üçok 
takımı lstanbulun Beşiktaş ta· 
kımile karşılaştı ve iÜzel bir 
oyundan sonra maçı O - 1 
kazandı. Maçın safahatine gi
rişmeden evel oyunun tarzı 

cereyanını bir gözden geçirelim: 
Üçok takımı isabetli bir 

kadro ile sahaya çıkmasına 
rağmen gene aksaktı. Bilhassa 
sol taraf anlaşamıyordu. Basri, 
Said oyunlarının yüzde ellisini 
bile gösteremediler. 

Otuzuncu dakikada Beşik
taşın vaziyetine göre lıyasın 
:nerkez muhacim · mevkiine 
alınması çok isabetli oldu ve 
bu suretle takım tam randı
manını bulabildi. Eğer takımın 
sağ tarafı olduğu gibi sol 
tarafı da muntazam çalışmış 
olsaydı neticeyi daha başka 

görebilirdik. Hakeıne gelince; 
bütün hatalı kararlarına rar 
men tarafgir delildi. BuıQo• - . 

Dünkü maçta lzmir, oyu
nu 0-1 kazandı 

tlugün de Doğansporun güzel bir 
toyunl vermesini bekliyoruz~ 

Dün 7 ·O mağllib olan Beşiktaş takımı 
ceğini ümid etmek isteriz. likeler yarattı. Beşiktaş; yidiki 

Beşiktaş takım1; Şeref ve tek gole mukabele etmediyse 
Hakkı gibi elemanlardan mah· ıebebini fena oyununa değil, 
rum olarak sahaya çıkh, fa· Üçok f!1Üdafaasmın v_e hil-
kat oyun itibarile daha yük- hassa Zıya, Enver, Adıl Yu-Z. 

• 

Milletler cemiyetine müra· 
caat ayn bir Fransız-lngiliz 
icraatı ancak bu sistemin if· 
lası Londrada ve Pariste mü
şahede ve teıbit edildiği za· 
man mevzubahs olabilecektir. 

Madam T obouis Ôvr gaze
tesinde yazıyor: 
"Artık Londrada Milletler ce· 
miyeti konseyinin içtimamdan 
bahsedilmiyor. Filhakika lngi
lizler kendilerini Habeş mese· 
lesi zamanındakinden daha 
kuvvetli hissetmemektedirler. 
Halen yenilecek ciddi müşkü
lat karşısında bulunmak iste· 
miyorlar. Diğer taraftan ltat 
yanın ispanya harbi sebebile 
zayıflamakta olduğunu düşü· 
nüyorlar. n 

Le Matin yazıyor: 
•Almanya, ispanya meselesin· 

de ltalya ile mütesanid olmı· 
yacaktır. Zira ispanyada dahili 
harp devam ettiği müddetçe 
bunu yapamıyacaktır.,. 

Le Jour yazıyor: 
•Dün akşam Romadan gelen 

en az bedbin haberlerden çı· 
kan mana İtalya tarafından bir 
infilak korkusu olmadığım 
merkezindedir. B. Grandi Lond· 
ra komites;ne İ)tirake devam 
edecek ae İtalyan ~önüllüleri 
gene İspanyada kalacaksa bi
le B. Mussolininin imza ettiği 
anlaşmayı ihlal edeceğini gös
teren hiçbir şey mevcud de
lildir. 

Le Populalre diyor ki: 



• 

nu. 

.. Sayfa 2 

tJil(rQ 
Musevilerin - toplantısı 

Bugün aabab İzmir Musevi ibadedbanelerinde yapılacak toplantıyı, 
memlekette bir vatandao zümresinin milliyet ve kültürümüzle daha ııkı 
temas ve irtibatına taalh1k eden milhim bir bidiıe olarak telikld 
edeceğiz. 

Killtilr Birliğinden Bay Alber Feridun, dün de idarehaneye kadar 
gelerek: phsımı ve ark.adatlorımı davet etmek lütuf ve nezaketinde bu
lunmu:. Bunu memnuniyellc kaqılamıttım. Fakat :ıarur[ ve k11a bir 
seyahat, Leni hu zevk.ten mahrum etti, Kalbi ve ıamimi dileklerim on· 
lada beraber kalacaktır. 

Akıl hocalığı yapmıyorum. Böyle bir iddiadan kendimi tenzih ede· 
rim. Yalnız, bir kalem aahibi Türk aıfatı \le tekrar birkaç ıö:ı ıöylomek 
isterim: 

Bu meselenin tarihi betaetini göze alarak, Türkçe konu~ma ve Türk· 
lerle kaynaşma davasına ıöyle bir parola vermelidir: 

"En kı a yoldan, en .kat'i ve samimi neticeye,, 
lluılisenin iz.mir Musevilerince ve biz.ce mühim olan ceLhesi, bu 

hareketin evveli f zmirdeo doğmuı olmasıdır. İzmir, bir örnek olacaktır 
ve İstanbul bile, yarın lzmirin peoi 11ra gidecektir. Fikrimce, Türkiye· 
deki da~ınık Musevi cemaatinin harekete gelme&i için de. gene İzmir 
Musevilerinin irşadatta bulunması çok muvafık olur. Yani dava İzmir 
beşiğinde doğmuş, büyümüş ve her tarafa dal budak salmış olursa, İz. 
mirin ıeref \'e gururu da o nisbette artar. İataubulda bir hareket var 
mıdır, fatanhulda da bir Kültür Birliği teşekkül etmiş midir, etmemiş 

midir, bilmiyorum. Fakat her ne olur a olsun, İzmirin canlı ve şuurlu 
hareketi, memleketin hiçbir tarafwda bu kadar ahenkli ve imanlı bir 
çehre arzetmiyor. 

Yalnız fzmir değil, bütün Türkiyedek:i Musevt Türklerin, ayni ıalta 
yer alması şarttır. Davamız, mahalli, mevzii ve zilmrevt olmaktan çok 
uzaktır, Mesela bugünkü hareket ve kararı müteak.ıb lataobuldan bıaşla· 
malı: üzere ?tlusevih.rio mütekasif bulundukları şehirlerin cemaat tetki· 
llitma haber v"rilmeli: 

- Herkes hu bayrağın altında toplanmalıdır. 
Deniloıelidir. Türklük ve vatan bir küldür. Hükümleri, şartlan 

tehir veya mıntakalara göre değişmez. Milliyetin tarifi ve millt icabla· 
nn tatbiki, şu veya bu ~birde ayn ayn şek.iller göstermez. 

Bir kariim ~ndeo, niçin sadece Muıeviler üzerinde durulduğunu 

ıoruyor. Evet, filhakika böyle bir düşünce mt'vzubahı olabilir. Ancak 
ıu var ki, onlar her itibarla Türktürler.. Türklükleri iıbat ve müeyyide 
iıtemez. Bununla beraber, Türkçe konutmamaları mazur görülemez. Olsa 
olaa, yabancı bir dille anayurda gelmi~ ve tahsil çağım geçmit olan 
oeılin inkırazı meselesi vardır. Museviler hakkındaki iddia maalesef 
böyle değildir. Eneli "biliyor da konuşmuyor,,, aaniyen "Türklüğünü 

ifade Ye iıbat etmek istemiyorlar,, deniliyor. Yani onlara matuf bir it• 
ham, bir tüphe vardır ortada... Bunu da kısaca ioaret etme~i faydalı 
buldum. 

Şecaat arzı babmdal 
Filistinde bir lngiliz zen· 

gini otomobili ile bir yoJdan 
geçerken fakir bir Arap: 

- Beni lütfen otomobilinize 
alınız, hasta valideme ilaç 
yetiştireceğimi ricasında bu
lunmuştur. 

lngiliz bu ricayt - kabul et
miş ve Arabı yanına almıştır. 

Biraz sonra oir şehir zabıta 
memuru otomobili fazla sür
atli hareketinden dolayı dur
durmuş, makinenin numarasını 
ve lngilizin adresini ceza def
terine kaydetmiştir. 

Arap otomobilden inerken 
lngilize: 

- Lütfünüze çok teşekkür 
ederim. Ben esas itibarile bir 
yankesiciyim. Size karşı bir 
hizmet yapmak istedim. Bu
yurunuz. zabıta memurunun 
not defterinil demiş ve aşır· 
dığı ceza defterini lorda ver
miştir. 

Saime S4.di 

En garip bir mUsabaka 
Amerikada Filadelfiyada 

bir müsabaka yapılmıştır. Bu 
müsabakaya ıade evli kadın· 
lar iştirak etmiştir. Müsabaka
nın mevzuu da bir erkeğin 
cebini karıştırmak ve "cürüm 
vesikası,, bulmaktır. 

En çabuk ve en çok cep 
yoklıyarak en faz]a hiyanet 
vesikası elde edene birincilik 
mükafatı verilecektir. 

Bu müsabakaya dahil olan 
pek çoktur. Bakalım ne kadar 
sadakatsiz zevcin ne kadar 
hiyanet vesikası cinsi latifin 
ellerine geçecektir? 

Bir doktorun yeni 
bir usulUI 

Nevyorkta maruf bir kliniği 
bulunan doktor A. Soreo • 
mahir bir operatördür. Bu 

f 

doktor, hastalarını ameliyat 
edeceği zaman uyuşturucu ve· 
ya bayıltıcı maddeler kullan
mamaktadır. Sadece sarhoş 
etmektedir. Sarhoş ameliyat 
olan insan acı hissetmiyormuş. 1 Bugün doğacak 

çocuklar •• 
Güneı. zuhrc ve meribin te· 

ıiri ahında kalacak, günler daima 
iı ve zevk için mfisaid oluılar. 
Bugün de bu üç yıldızın teıiri 
altında insanlar rahat ve zevkli 
ve muvaffakıyetli günlerinden bi
risini daha yaşıyacaklardır; maa
nıaf ih bazı hoıa gitmiyecek hi· 
diseler ~ılııbilec ktir. Ve muhak
kaktır ki zevkin azami haddi, ke· 
derin ve ıstırabın baolangıç hu· 
dudu demektir. 

Bugiin doğacak çocuklar müe
bet itlerde muvaffak olacaklar, 
zeki ve iegüzarlıkta geri kalmıya· 
caklardır. llayolpervcrlikle elika
lan yoktur. 

uevıetıer, ıuevıuı'"" •--ır 

Doktor Soreo, Porto şara
bının sarhoşluğunun ameliyat 
ıçın en muvafık olduğuna 
emin bulunuyormuş! 

Oburluk numunesi 
Londrada geçen hafta 300 

oburdan mürekkep bir heyet, 
aralarında hususi bir ziyafet 
vermişlerdir. Bu adamların 
hepsinin de vakit ve haHeri 
yerinde olduğundan bu ziya· 
fette ne hadar bol ve müte
nevvi ve ne kadar nefis ye
mek]er olduğuna şüphe caiz 
değildir. Fakat hemen haber 
verelim ki yemeklerin hepsi de 
herkea tarafmdan yenecek 
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Halkapınar 
bataklığı 

•••• 
Bu sene tamamen 
kurutulabilir mi? 
Belediyece Halkapınar ba

taklığının kurutulması için ye
niden teşebbü!)lere başlanmış
tır. Belediye, bataklığın kuru
tulması için şehrin muhte1if 
yerlerinden kaldırılan moloz· 
ları bataklığa taşıttıracaksa da 
bununla Halkapınar bataklı
ğının tamamen kurutulmasına 
imkan olmıyacağından evelce 
olduğu gibi Nafıa Vekaleti· 
nin de yardımı istenecektir. 
Vekalet, zaten bu bataklığın 
kurutulması için evelce yar
dım vadinde bulunmuştu. Hat· 
ta lzmire gelen Nafıa Veka· 
leti bataklık kurutma müte· 
hassısı tetkikat ta yapmış ve 
projesini hazırlıyarak Veka· 
lete vermişti. Yapılacak yar
dımın biran evel y:ıpılması ve 
bataklığın bu sene her halde 
kurutulması, lzmirJilerin bu 
sivrisinek yuvasından kurtarıl
ması istenecektir. 

Köy okulları 

Program tamamen 
hazırlanmıştır 

Kültür direktörlüğünce ha· 
zırlanmakta olan beş yıllık köy 
okul inşaatı programı, dün ta
mamlanmıştır. Programa göre, 
vilayetin muhtelif köylerinde 
: .... ,... ...ri;J ım;f\i l~--- 1 

"\ nlcu1 
mıktarı \"tU\JJ dur. Bunların bır 
kısmı, müşterek köylere aid 
olacaktır. Biribirine yakın köy· 
lerin mutavassıt bir yerinde 
bir mektep yapılacak, iki veya 
üç köyün çocukları, bu mek-
tepte okuyacaklardır. 

Bu okullar, ihtiyaca ve köy
lerin nüfus vaziyetine göre, 
bir veya iki devreli, yani üç 
veya beş sınıflı olacaklardır. 
Programın beş senede tama· 
men tatbikine çalışılacaktır. 
Bu mümkün olmazsa altı veya 
yedi senede tamamen tatbiki
ne çalışılacaktır. Köy okul in· 
şaat programı, yarın vilayet 
umumi meclisi riyasetine veri· 
lecek ve mecliste kültür büt
çesinin müzakeresi esnasında 
okunacaktır. 

Belediye inşaah 
Belediye reisi Bay doktor 

Behçet Uz, dün Karşıyakaya 
giderek muhtelif inşaatı teftiş 
etmiştir. Daha sonra yukarı 

mahallelerdeki kaldırım ve la
ğım inşaatını gözden geçir· 
miştir. 
.... lllllilllllliiıllıiııiıılıiiımııılliill~-
ş eyler den değildir. Bunlardan 
birkaçını karilerimizin mide
sini bulandıracağını bildiğimiz 
halde zikredelim: 

"Sümüklü böcek çorbası ve 
haşlaması, kurbağa dolması, 
yılan sucuğu, karınca pilavı, 
çekirge yahnisi ve kangoro 
kızartmazıl 

AşçıhOa dair bir 
kUIUphane 

Nevyorkta kadınlara mah· 
sus bir kütüphane vardır. Bu 
kütüphanedeki kitapların hep
si de aşçıJığa, yemeklere ve 
mutbağa dairdir. 

Bir mütehassısın iddiasına 
göre bu kütüphanedeki kitap
lardan tam 250,000 türlü ye
mek ve tatlı envaını öğrenmek 
mü - Jmill 

MAHKEMELERDE: 

Eşref paşa 
cinayeti .. 

lzmir ve Manisa müstah
sıllarına müjde! 

ince Mehm 0 d deli 
mi, değil mi? 

Eşrefpaşada kahveci Kadri ile 
Remziyi bir kız meselesinden 
öldürmekle maznun ince Meh· 
metle arkadaşlarının muhake
melerine yarın şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde devam 
edilecektir. 

-·-Akala pamuk tohumları geldi ve 
tevzi edilmeğe başlandı 

Bu yıl vilayetimizle Manisa 
vilayetinde pamuk ekecek 
olanlAra Ziraat Vekaletince 
akala pamuk tohumu tevzi 
edileceğini yazmıştık. Vekale
tin lzmir için gönderdiği 130 
ton pamuk tohumu ambalaj 
edilmiş olarak müretteb yer
lere gelmiştir. Bugünlerde zi
raat fen memurları tarafından 
müstahs1llara tevzi edilmeğe 
başlanacaktır. Vilayet ihtiyacı 
için Ziraat Vekaletinden daha 
20 ton akala pamuk tohumu 
istenmiştir. Vekaletçe bunların 
da gönderileceği kuvvetle tah
min ediliyor. 

Yalnız pamuk müstahsılla· 
rınnza mühim vazifeler terettüb 
ediyor: 

Akala tohumu ektikleri pa· 
muk tarlalc.rınm yakinindeki 
tarlalara Hind veya Amerikan 
pamuk tohumları ekmemek .. 

Zaten bu şekild.e pamuk eki· 
mi yasak edilmiştir. Ve eke
cek olanların pamuğu ziraat 
memurları tarafından söktürü
lecektir. Çünkü bu suretle iyi 

neticeler alınmaması ihtimali 
çoktur. 

ikincisi de gelecek yıl için 
müstahsıllar, kendilerine bu 
sene verilen miktarda pamuk 
tohumunu ziraat dairelerine 
vermeği taahhüd edeceklerdir. 

lzmir pamuk müstahsılları, 
bu yll akala pamuk tuhumu
na kavuşrnuş o]maktan çok 
memnun ve müteşekkirdirler. 

Başbakanımız general ismet 
lnönünün, lzmirdeki tedkik 
seyahatleri esnasında pamuk 
müstahsıllarınln ihtiyaç ve di
leklerini yakından takib ederek 
alakadar olmaları sayesinde 

kendilerine bir yıl sonra verilmesi 
programa göre kararlaştırılmış 
olan akala pamuk tuhumlan, 
bir yıl eve\ verilmiştir ve bu 
tuhumlardan elde edilecek ve-
rim, herhalde çok yüksek ola· 
caktır. 

Manisadan haber aldığımıza 
göre orada da akala pamuk 
tuhumu tevziatına bugünlerde 
başlanacaktır. Vekalet, Manisa 
Vilayetine de ihtiyaç nisbetin
de pamuk tuhumu göndermiştir. 

lzmirin mektepler 

Maznun, bundan evel mah· 
keme kararile deli olup olma
dığı anlaşılmak üzere lzmir 
memleket hastanesinde müşa· 
hede altına alınmıştı. Bu mü· 
şahede neticesinin ne olduğll 
mahkemece, hastane başhekim· 
liğinden sorulmuştur. Maznun, 
geçen celsede olduğu gibi bil 
celsede de mahkemeye getiril· 
miyecek olursa mahkeme ka· 
rarile ince Mehmedin dava 
dışında bırakılarak diğer maı
nunların muhakemelerine de· 
vam edilmesi çok muhtemeldir. 
Bu dava, yakında intaç oluna· 
caktır. 

Adalet yerini 
buldu 

Beraet kararı 
tasdik edildi 

Vaktile Karantinada su de· 
posu sahibi Bay Abdullah ta· 
rafından gazetemiz aleyhine 
ikame olunan dava asliyeceza· 
da beraatle neticelenmişti. 

Beraet kararı temyiz mah· 

l•htı·yacı ve program k~~esi~ce ta~~i~ v~ şehrimiı 
muddeıumumılığıne ıade olun· 

Aırltür Hakanlığı müsteşarı, ced- Şm~:tkur . .. d J" 'd't 
k ·kl .. J d. u ru e ı mı ı 

ı erıne uevam e ıyor M dlA aznunun a ı eo· 
Kültür Bak&nlığı müsteşarı rektörü Bay Ali Rizayı ziyaret 

Bay Rıdvan Nafiz Edgüerin ederek lzmirin kültür işleri et- rahı istendi 
şehrimize geldiğini dünkü sa· rafında görüşmüş, malumat al· Alsancakta bakkal Sıdkı ile 
yımızda yazmıştık. Müsteşar, mıştır. Bilhassa Liselerle Or- metresi Sabihayı boğarak feci 
dün öğleden evel Kültür di- taokulların vazyietlerini tetkik bir şekilde öldürmekle maznun 

- eden Kültür müsteşarı, beş makinist Şükrünün muhake· 
Tor balı-Ahmed- yıllık köy kalkınma planına mesine şehrimiz Ağırceza mah· 

l 
göre hazırlanan köy okulları kemesinde devam edilmektedir· 

İ arasında yof inşaat programı hakkında da Geçen celsede maznunun ye· 

kesenler 
Kültür direktöründen izahat niden müşahede altına alın· 
almıştı r. Kızılçulluda eski Ame- masma karar verilmişti. Daha 
rikan kollejinde açılacak olan evvel de maznun müşahede ---'---•• .._ __ 

Üç suçlu, lzmir ağır. 
cezasına getirildi 

Bundan bir müddet evel 
Torbalı ile Ahmedli köyü ara
sındaki yolda bir haydutluğa 
teşebbüs vak'ası olmuştu. Ah
medli köyünden Torbah ka· 
zasına giden Bay Osmanın 
önüne ellerinde bıçak ve so· 
palar olduğu halde çıkan üç 
kişi kendisini ölümle tehdid 
ederek para istemişler, fena 
halde dövmüşlerdi. Bay Os
manın Üzerinde para yoktu, 
onun için bu üç haydut, Bay 
Osmanı sopalarla fena halde 
dövmüşler, vücudunu yara ve 
bere içinde bırakmışlardı. 

Vak'a failleri, jandarmalar 
tarafından takibedilerek yaka
Janmış ve Torbalı adliyesine 
verilmişlerdi. Bunlar Nasuh 
oğlu Halil, Emir oğlu Ahmed 
ve Ali oğlu Mehmed adların· 
da idiler. Torbalı sorgu ha· 
kimliğince yapılmakta olan 
tahkikat sona ermiş ve vak'a 
failleri oldukları anlaşılan bu 
üç kişi İzmir ağırceza mahke· 
mesinde muhakeme edilmek 
Üzere Jüzurnu muhakeme ka
rarı ile şehrimiz ceza.evine ge
tirilmişlerdir. Bunların muha
kemelerine yakında fzmir ağır 
r#.7Jtcın~Jl hHl.n•re&,t 

altına alınmış neticede deli 
köy öğretmen kursu için yarın 

olmadığı hakkında rapor ve· 
tetkikata başlıyacaktır. Dün 

rilmişti. Fakat sonradan din· 
öğleden sonra gidip binayı ve 

lenen bazı şahidler, maznunun 
çiftlik arazisini görmüştür. Söy- bazı delice ve akıllı bir irı· 
lend iğine göre, eski Amerikan 

sana yakışmıyan hareketlerini 
kolleji binası Bakanlıkça (Köy mahkemede anlatmışlardır. 
öğretmeni enstitüsü) adı altın-

Dün başhekimlikten yazıları 
da köy öğretmeni yetiştirecek bir mektupla Ağırcezadaki 
mühim bir müessese olarak dava dosyasında bulunan ad· 
açılacaktır. Önümüzdeki ders liye evrakı istenmiştir. Bu e,,. 
yılında burada tedrisata baş· rak, dehal gönderilecek 'l/C 

!anacaktır. Kültür müsteşarı, maznunun bu defaki müşa· 
lzmirin gelecek seneki Orta hedesi hakkında rapor hazır· 
mektep ve Lise ihtiyacı hak- lanacaktır. 

kında da tetkikler yapacaktır. Doktor Le,1inin beraati 
Müsteşar, lzmirde sekiz, .. on Doktor. Le.vi; g~çen sene 
gün kadar kalacaklır. · 1 NiJan 936 da hakaretten 

At yarışları · dolayı tahtı muhakeye alınmış 
Önümüzdeki pazar günü ve üçgün hapse, bir lira ağır 

yarış ve ıslah encümeninin ilk- para cezasına ve elli lira da 
bahar at yarışlarına Kızılçullu zararı manevi vermeğe mah· 
sahasında başlanacaktır. Ko- kum edilmiş ve bu haber ga· 
şular dört hafta sürecektir. Bu zetelerd" intişar etmişti. _ .. _.,, 
koşular için muhtelif vilayet· Haber aldığımıza göre, bu 
lerden lzmire kırk kadar at karar temyizce nakzedilmiş 'l/t 

ve kısrak getirilmiştir. Bun- dava tekıar rüyet edilerek 
]arın arasında çok meşhur ve hakarete müddeinin meydan 
kıymetli hayvanlar vardır. verdiği anlaşılmış ve doktot 

Bostanh koruluğu Levi aJeyindeki kararın iska· 
Karşıyakada Bostanlıda bir tına karar verilmiştir. 

koruluk tesis edileceğihİ yaz· Bay Nail Demirkan 
maştık. Bu koruluğun hangi Akşam gazetesi umum mu· 
ağaçlarla yetiştirileceği tetkik habiri Bay Nail Demirkatt 
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1 
iran ile Fransa arasında1' Zincir 

yeni bir ihtilaf çıktı 
Son bir habere göre, iki devlet arasındaki 

miJ.nasebat kesilmek üzeredir 
Tıahran, 27 (Radyo) - lran hüku~eti, Fransadaki Jran 

aleyhtarlığı hadiseleri hasebile Paris sefirine ve Paris General 
konsolosuna hareket hazırlığında bulunmalarını emretmiştir. 

Fransada tahsilde bulunan İran talebesi de ya Fransayı 
terkle f rana dönecekler, yahut ta tahsillerini diğer ecnebi mem
leketlerde itmam edeceklerdir. 

Bu habt>re göre, lran • Fransız siyasi münasebetleri kesil
mek üzeredir. 

üçler uzlaşması yakında 
imza edilecektir 

Belçika kralı, paskalya yortuları-
• 

nı geçirmek üzer~ lsviçreye gitti 
Brüksel, 27 (Radyo) -

iyi haber alan Belçika meha
filine göre, kral Leopold son 
Londra seyahdtinde lngiltere ......................... 
F ransanın Ankara 

sel iri 
Parlsteki talebemize zi· 

yafet verdi 
Paris, 27 (A.A) - Anado· 

lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Fransız büyük elcisi Ponsot 
ve refikası siyasi bilgiler mek· 
tebindeki Türk talebeyi evle· 
rinde çaya davet etmişlerdir, 

Aile dostlarile hariciyeden mes· 
lekdaşları gelmiştir. Ev sahip· 
leri gençlerimizi nezaketle 
ağırladılar. Ankaradan, şefle
rimizden sempati ile konuş
tular. Haftaya Ankaraya dö
necelderdir. 

Mısır 
Vellahtl iyileşti 

Kahire, 27 (A.A) - Niya
bet meclisi reisi ve Veliahd 
prens Mehmed Alinin sıhhati 
mahsus derecede iyileşmiştir. 
Ağır surette hastalanan pren
sin Anjinden muztarip olduğu 
zannedilmektedir. 

/ngilizler 
Milletler cemiyetini Lon· 
draya mı çaGırıyorlar? 
lstanbul, 27 (Hususi) - in· 

gilizlerin, Uluslar sosyetesinin 
hu sefer Londra' da toplanma· 
sını istiyecekleri söyleniyor. 

Klering Vekiller He. 
Yetince kabul edildi .. 

Ankara, 27 (Hususi) - Yeni 
klering mukavelesi, Vekiller 
Heyetince tetkik ve kabul edil· 
miştir. 

ANADOLU 
• 

Günlük siyasal gazete 
ahip ve baıyazgam 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umomt nepiyat ve yazı itleri 

lllfidlrO: Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi: -
lzmir İkinci Beyler soka~ 
C. Halk Partisi binan içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Poıta kutuıo •05 

ABONE ŞERAiTi 
YılLtJ 1200, altı aylığı 700, üç 

aylıiJ 500 kuruıtur. 
Y ahancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur 

c- -una geçmi§ aftahalar 25 kuruttur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
B~IR 

hükumetinden en geniş ve 
kat'i tt!minat almıştır. Ayni 
teminatı Fransa da vermiştir. 

Paskalyalardan sonra lngil
tere, Fansa ve Belçika ara
sında bir uzlaşma imzalana
caktır. İki numarala Lokarno 
misakı henüz tamamlanacak 
şekle gelmemiştir. Cünkü Bel· 
çika tam istiklal istemektedir. 

Belçika bir harb ihtimalin· 
de her hangi taraftan hudud· 
larma taarruz vaki olursa o 
tarafın aleyhine harbecektir. 

Brüksel, 27 (Radyo) -
Belçika kralı Leopold bugün 
lsviçreye hareket etmiştir. Va
lide kraliçe lsviçrede bulun
maktadır. Paskalyayı beraber 
geçireceklerdir. 

Brüksel, 27 (A.A) - iyi 
haber alan mehafil sureti 
cmumiyede kral Leopoldun 
Londrada tamamile mucibi 
memnuniyet neticeler aldığını 
bildirmektedir. Bu mehafil 
paskalya yortusundan sonra 
lngiltere, Fransa ve Belçika 
arasında Belçikanın tamami
yetini bir menfaat mukabilinde 
olmaksızın temin eden bir 
itilaf akdedileceğini ilave ey
lemektedir. Ayrıi mahfiller 
bu itilafın muhtemel bir garb 
misakının akdi için engel teş
kil etmiyeceğini kayıt, fakat 
böyle bir misakın akdinden 
şüphe etmektedirler. 

Böyle dostluk 
Bu tUrlU neticelenir .• 
lstanbul, 27 (Hususi) - Fa

tihde, 17 yaşlarında Ali adında 
bir çocuk, elli yaşlarında Nuri 
adında birisıni öldürmüştür. 
Yapılan tahkikata göre, Nuri, 

Ali ile, Ali de Nurinin karısile 
sıkı bir dostluk peyda etmiş
lerdi. 

Parlamentolar 
konseyine 

Gidecek olan 
m~rahhaslarımız 

Ankara, 27 (Hususi) - To· 
kat saylavı Nazım ile Diyar
bekir saylavı Zeki Mesud 
parlamentolar konferansı kon 
seyine iştirak için Romaya ha· 
reket etmişlerdir. 

Kaçakçılık 
Ankara, 26 (A.A) -Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü birisi ölü 46 
kaçakçı, 732 kilo gümrük, 104 
kilo inhisar kaça~ı, 12,600 
defter sigara kiğıdı, 20 altın, 
67 Türk lirası, 5 silah, 40 
mermi ile 7 kaçakçı hayvanı 
ele ı•~irmiştir. 

--····· .. ·--Irak kralı arasında 
dostane telgraf far 

teati edildi .. 
Ankara, 27 (A.A) - Rei

sicumhur Atatükle Irak kralı 
Birinci Gazi arasında aşağı
daki telgraflar teati olun
muştur: 

Mtijeste Birinci Gazi 
Irak Krala Bağdad 
Doğumlarının yıldönmii mü-

nasebetile Majestelnine ı;; ami
mi tebriklerimi takdim eder, 
şahsi saDdetleri le dost lra kın 
refah ve ikbali için halisane 
temennilerimi ilrzederinı. 

K, Atatürk 
Fehametlu Kaınal Atatürk 

Ankara 
Doğumumun yıldönümü 

münasebetile zatı fehiınanc

lerinin mültefit telgrafların

dan dolayı kalben mütehassis 
oldum. Halisane teşekkürleri· 
min kabulünü ı ica eder, zatı 
fehimanelerine sıhhat ve saa
det ve dost Türk milletine 
refah ve ikbal temenni ede-
rım. Gazigülevvel 

----------·-.) 
Kral Faruk 

Taç giyme merasi
minde bulunacak 

Mısır Kralı Faruk 
Kahire, 27 (Radyo) - İs· 

viçrede bulunan ve maiyetinde 
40 kişilik bir heyet mevcud 
o!an Mısır kralı Faruk, yakın
da İngiltereye gidecek ve 
İngiliz kralının taç giyme me· 
rasiminde hazır bulunacaktır. 

Yunanistada 
iki büyük gar ya. 

pılı yor 
Atina, 27 (Radyo)- Yunan 

şimendifer idaresi, biri burada 
ve diğeri Selanikte olmak 
üzere iki büyük istasyon yap
mağa karar vermiştir. Bu is
tasyonların inşaatı, iki sene 
devam edecektir. 

Tiryeste valisi 
Yarm memleketimize 

geliyor 
lstanbul, 27 (Hususi) -

Tiryete valisi, yarın (Bugün) 
fstanbula gelecek ve akşam 
tr,ni ile Anlcaraya hareket 
edteektir. 

Hatayda, Suriyelinin vatan
perverliği ve istiklal tezahü· 
ratı, Türk evlatlarından yirmi 
beşine zincir vurmak suretile 
şeni bir safha daha gösterdi. 
Kahramarı Surıyeli, eli silahsız: 
yaşıyan Türk evladının boy· 
nuna zincir vurmaklı: Hatay 
davasını zincirle bağlıyacağına 
inanıyorsa, gafletin bu dere
cesine gülmemek mümkün de· 
ğ ltlir. 

Biz ne zincirler kı rmamışız
dır, ne mahkumiyet duvarlari 
ve kanunları yıkmamışızdır? 

Herhs bilmelidir ki; 
Hatayda, boynu zincirlere 

vurulan Türk, vicdan ve mef
kuresinden başka istikbali 
hürriyet ve saadetle dolu bir 
kahramandır. imana ve ruha 
zincir vuran bir yiğit çıkma· 
mıştır diinyada,.. Allah bile 
yapmıyor bunu ... O yirmi beş 
boynu zincirli Türkün ruhun· 
da, hürriyetin ve istiklalin 
serazad rüzgarları esmekte, 
geniş hür ufukları açılmaktadır. 
Halbuki onlara zincir vuranlar, 
kaç yıldır manen ziı cirleıımiş
lerdir ve kiınbilir kaç asır da
ha taşıyacaklardır?. 

Suriye bir zincirli istiklal 
kurmuştur, yani istiklali, esir 
ve biçaredir. 

Fakat, Hataydaki şu bed
baht kardeşler, taşıdıkları zin
cire rağmen, hürdürler, esir 
değildirler. Bunu, yakın bir 
zamanda göstereceğiz. Veeeeyl 
onlara kı, zinciri görünmiyen, 
fakat hakikatta kıskıvrak bağlı 
duran bir istiklali, matah diye 
boyunlarına asmışlardır. 

istiklalin sevgi ve şuurunu 
t'!nımıyan Suriye, bir gök gör· 
memişin hayret ve şımarıklığı 
içinde, Fransanın önlerine yu
varlayıverdiği şeyi evirip çevi
riyor, sırıtıyor, saldırıyor, ne 
yapacağını bilmiyor.. İstiklal, 

bir sokak çocuğunun laalettayin 
oyuncağı gibi telakki ediliyor. 
Devletçe ve reşit olarak yaşa
manın icabettirdiği aklı selim, 
mantık ve durendişlik, Suriye 
toprağına inmekte o kadar 
tereddüd ediyor ki ... 

istiklale, sadaka halinde 
malik olmakla, onu bir mille
tin kendi karekter, kendi şuur 
ve sinesinden çıkartmak ara· 
sındaki büyük fark, maalesef, 
burada da kendisini gösterdi. 
Taşıdığımız hüsnüniyeti, deni
ze atsaydık balık da bilirdi, 
Halik de .. Fakat Suriye onu 
da anlamadı. Kardeşlerimize 
yapılan zulmün ve işkencenin 
akisleri, doğrudan doğruya 
Türk milletinin vicdan ve jz. 
zetinefsinde gözüküyor. 

Sabrın sonu selamettir. Eveti 
Sabır ile koruk, helva olur

muş. Bu da doğrul 
Fakat, sabrın da bir hudu· 

du vardır. Biz, Milletler cemi
yeti ile, filan komite ile uğ· 
raşmıyarak söz, kalem, kağıd 
yerine başka vasıta kullanma
yı da biliriz. istediğimiz şey, 
bunu, Suriyeli hastaların da 
bilmesidir ve bu davada, hiç
bir kuvvet bizi durduramaz. 
Mesuliyeti, tarih arasın, dursun. 

Orhan Rahmi Gökçe 
---- -------

Ocret zammı 
lzmir erkek lisefi Fransızca 

öğretmeni Bay Cevdet Cel~
lin ücretine ders miktarı artı
rılmış olduğu için 41 lira ve 
Bay Said Nazifin ücretine 
'40 lira zam •dilmi,tir. 

Bir senede hazineye 3,250,000 lra maA: 
mele vergi11i verilmiı ve köylüye P.mJCIU'r 

için birçok para Jafddnu,tır:· 
Ankara, 27 (A. A) - T~

kiye şeker fabrikaları anonim 
şirketi ikinçi alelade heyeti 
umumiye içtimaım bugün iş 
bankası içtima salonunda yap· 
mıştır. Şirketin ikinci faaliyet 
senesi muamelatına ait raporla 
19 .>6 b lanço senesi meclisi 
idare ve murakıbler raporu 
okunmuş ve kabul edilmiştir. 

Geç.en senenin faaliyeti da
ha evvelki teşekküller tilnn~ 
dan yapılan hazırlıklara ist·i .. 
nad ettirilmiş ve Türkiye şe· 
ker fabrikaları anonim şirketi 
senenin ikinci msfında işe el 
koymuş bulunduğundan buıene 
tamamile yeni tirket tarafın-

na. gôre, milli ~ker· .. o,ayU · 
rençber ve i~i olaru her ae-. 
ne 63 bin aileyi geçindirmek· 
tedir. Bu san~i memlekette 
senevi 15 milyon liralık bir 
iktısadi fa~liyct idame ettir· 
mektedir. 

On sene zarfında hazineye· 
yalnız istlhlik vergisi olarak 
17 milyon lira ve bugünkü, 
veziyete göre senede üç mil
yon 250 bin lira vergi tediye· 
etmektedir. 

Raporun CD' mühim kısmı 
şeker istiblikitımıza temas 
eden lcamıdır. Şeker sanayii· 
nin bir elden idaresine t~kad· 
düm eden zamanlarda SO bin 

dan hazırlanmış ve muvaffa- tona düşmüş olan umumi ı~ 
kıyetle ikmal edilmiş ilk nor- lcer istihlikimiz 1935 Hazira· 
rrıal faaliyet senesini teşkil et
mektedir. 

Türkiye şeker fabrikaları 
anonim şirketi ilk normal 
kun. parıyasını ikmal ederek 
Türkiye şeker sanayii de onun
cu senesini muvaftakıyd[e bi
tirmiş bulunmaktadır. 

Bu münasebetle rapor şe· 
ker sanayiimizin on senelik 
faaliyetine ait malumatı da ih· 
tiva etmektedir. 

Alpulluda ilk ıeker fabrika
smın kurulduğu ve Uşak fab
rikasının işlemeğe başladığı 
1926 senesinde bu iki fabrikada 
işlenen pancbr yalnız 4710 
tondu. istihsal edilen şeker 
572 tonu tecavüz ediyordu. 
Ve köyliiye pancar ; bedeli 
olarak ödenen para 70,650 
lira an ibaretti. 

1936 senesinde ise -4 fabri· 
kada işlenen pancar 409,892 
ton, istihsal edilen şeker 

65,885 ton ve köylüye ödenen 
pancar bedeli ise 3,048.560 
liradır. 

On sene zarfında memle· 
kette 324,450· ton şeker istih
sal edilmiş ve bu senelerin 
beynelmilel vasati fiatlerine 
nazaran 34,495,000 liranın 

memleket dahilinde kalması 

temin edilmiştir. 

On sene zarfında elde edi· 
len şekerler için köylümüz 2 
milyon 173 bin ton pancar 
istihsal etmiş ve buna muka· 
bil 24 ·milyon 443 bin lira 
almıştır. 

Muhtelif senelerin dalıi sa· 
tış fiatlerine nazaran, 110 mil
yon liraya baliğ ~olan şeker 
kıymetinden pancar bedelinin 
tenzilinden sonra kalan 85 
milyon liranın ancak cüz'i bir 
kısmının henüz memleketimiz· 
de temini mümkün olmıyan 
pancar tohumu ve tesisat ile 
yedekler ve bazı işletme mad· 
deleri için ecnebi memleket· 
lere çıkarılmış bulunmakta ve 
kısmı azamı, işçi, memur, müs· 
tahdem maaş ve yevmiyeleri, 
kömür, kireç taşı gibi işletme 
malzemelerile kereste gibi 
ambalaj malzemesi ve nakliye 
masrafları dolayısile tamamen 
memleket dahilinde kalmış bu· 
lunmaktadır. 

Memleket dahilinde kalan bu 
servetin muhtelif piyasalarda 
olan tesiri bilhassa ıeker mm· 
takasındaki umumi refah ıevi· 
yesinin yükıdmesi ve v~rgi 
tahsilatında ~örülen neticeleri 
ile çok bariz bir surette ken· 

nında şirketin teşekkilü ile 
maliyetlerin düşürülmesi ve 
tiatlerin indirilmesi üzerine ,;ole 
seri bir yükseliş göstermiştir. 

Fiat tenzilinin beş aylak tesi· 
rile 1935 blinçosu senesi so• 
nunda 61 bin tona yükselen 
senevi istihlak miktarı 1935 
mali senesine nazaran 70 bin 
tona baliğ olmuştur. 

1936 blinço senesi sonunda 
elde edilen istihlak yekunu 
ise 72 bin tondur. 1936 mali 
senesi nihayetinde ise istihli· 
~in 65 bin tona çıkması tala· 
min edilmektedir. 

Münlıalmebualulılar 
Yeni na~edler tasbit 

edil dl 
Ankara, 26 (A.A) - Kay· 

seri sayli !tileyman Demire
zen ve Gaziantep uylevı Nuri 
Conkerden botalan Kayseri 
saylavhtana Maliye müsteşarı 

Faik Baysal ve Gaziantep say· 
la\'lığına Hariciye Vekaleti 
genel sekreteri Bay Numan 
Rifat Menemenciotlu Parti 
Genbqkurca Parti namadi 
olarak onaylanmıştır. 

Saym seçicilere bildirir ve 
ilin ederim. 

C. H. P.. Genci 
Başkan vekili 
lıM Jr,r,no. 

Jur gazeteai latJ.cam 
ediy9r 

Pariı, 27 (Radyo) - Jur 
ıazetesi; amele hareketlcriai 
ve amelenin Sovyetlettirilaıeli 
h&diselerinden bahsederek: 

"1937 sergisi inşaat saha11 
tam bir anarşi sergisi halin· 
dedir. Amelenin bir kısmı, 
diğer kısmını işten uzaklaşb· 
mağa çahşmaktadır. 

F ransıı mecliıi mebuunı, 
müstakil ve hür bir meclia 
değildir. Meclise ancak iş ve 
amele teşekkülleri imir ve 
hakimdir. Vaziyet 1917 ..,deki 
Rusya vaziyetinin aynidir.,, 
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Vlanisa Vi~Ayet . . ~ ~~-'#~ 
Umumı Mecltsı Nalband bıça~ile 

_. Başı 7 inci sahijede -
•Üdçenin varidat vekunu bir 
oiJyon 298,406 ve umumi 
nasraf kısmı da 1,298,405 
aradır. Bunlardan; Kültür iş
eri için 376,703, yol işlerine 
!84,507, muhtelif ve müşterek 
nasraflara 343753, Hususi' 
nuhasebeye 141,449, Sıhhat 
şlerine 67,908, Ziraate 11,251, 
3aytar kısmına Jj,764, Ata
:ürk heykeli taktisine 10000 
ıe Hususi idareye akar inşası 
çin de 40,000 lira tahsis edil
miştir. 

Bu içtima devresinde vila
yetimizin her sahada inkişafını 
emin edebilecek çok çok 
önemli kararlar verilmiştir. Bu 
cümleden olmak üzere Mani
sada kırk dokuz bin lira sar
file yapılması kararlaştırılan 
ilkokul binasının kız enstitü-
süne tahsis edilmesi düşünül
müş ve köy kalkınması için 
beş y1llık programın tatbiki 
esasları tesbit edilerek gelecek 
15 lkincikanun 1938 de top
lanılmak üzere içtimaa son ve· 
rilmiştir. 

Yapılan seçimde daimi en
cümen azalıklarma Fahriye 
Akşit (Eşme), Mehmed Tayis 
(Akhisar), Mazhar Yazar (Ala
ıehir), Etem Polat (Kula) se
çilmiıjlerdir. 

içtima devresinin kapanması 
münasebetile Halk Partisi mec· 
lisi umumi azaları şerefine 
Halkevi salonunda 100 kişilik 
mükellef bir ziyafet vermiştir. 
Bu ziyafette başta sayın llba
yımız Lütfü Kırdar, tüm ko· 
mutanı general Ali Riza Ar
tunkal, ~eııt:ral Münir olmak 

üzeı e bütün meclis üyeleri, 
daire direktörleri, hastaneler 
başhekimleri, Parti yönkurulu, 
Halkevi idare heyeti, şube 
başkanlarile bütün banka di
rektörleri bulunmuşlardır. 

Şölen çok samimi bir hava 
içinde geç vakte kadar devam 
etmiş ve bu arada Turgutlu
dan doktor Seyfi, Keresteci 
Raşit, doktor Necdet Otoman, 
Mektupçu Şevki Birsel, öğ
retmen Kerim Kudat, inhisar-

lar müdürü Mustafa Dümer, 
Kemal Irmak birer birer söz 
alarak heyecanlı hitabelerde 
bulunmuşlar ve şiirler inşad 
eylemişlerdir. Bilhassa sayın 
llbayımız Lütfü Kırdarın de
ğerli ve ateşli hitabesi herkesi 
heyecana getirmiş ve coştur
muştur. 

Hatipler bilhassa meclisi 
umumi faaliyetlerini, memle· 
ket dertlerini Manisada görü· 

len son hırekctlt?r ve faali
yetler Halkevinde bir tek kalp 
halinde göze çarpan canlılık· 
lar üzerinde durmuşlar ve şid· 
detle alkışlanmışlardır. 

Sonnuda ilbay Lütfü Kır· 
dar çok asil ve veciz hitabe
leri ile Atatürk rejiminin bti
tün ilde yayılması yolunda ar
kadaşlarının gösterdikleri ala
kadan çok mütehassis bulun
duklarını, ulusal ve kültürel 
davanın müşterek halledilece· 
ğini, her tarafta görülmekte 
olan tesanüt ile şahsına itima· 
dın buna çok yardım edece
ğini bu sahalardaki iftihar his
sesının bütün arkadaşlarına 

aid olduğunu bildirmişler ve 
sözüne devamla ismet lnönü 
hükümetile, Atatürk Türkiye
sının inkişafı yolunda bütün 
yurddaşlarla birlikte çalışaca
ğım ilave buyurarak Ulu Ön
derimiz Atatü k şerefine her· 
kesi idarei akdaha davet et-
mişlerdir. "Hay hay, yaşaşın, 
varolsun" sesleri arasında bu 
işarete imtisal edilerek şölene 
nihayet verilmiştir. 

Teker 

Tirede cinayet ---······---Bir ahırda bulunan 
cesed 

Tire kazasında Maltepe ci· 
varında kışlık meydanında es· 
rarengiz bir cinayet olmuştur. 
Semerci Süleymanın bahçe 
damında yatan İbrahim sol 

kulağı arkasından !kurşunla 
yaralanmak suretile öldürül
nıü~ vlarak huluıımu~luı. Kati· 

lin kim olduğu belli değildir. 

Zabıta ve adliyece ehemmi
yetle tahkikata devam ediliyor. 

Müthiş sel 
Şamberi, 27,r (Radyo) -

Suriyer köyü sular altında 
kalmış ve . Ekslebenle müna· 
kalesi kesilmiştir. Sel pek 
müdhiş olmu~ ve birçok ev 
yıkılmıştır. Kaza evvelden 
haber verilebilmiş olduğun· 
dan halk vaktinde yüksek 
yerlere kaçmıştır. 

Grip kalmadı 
Yaz havaları başladığı ıçın 

kışın gripten tahaffuz maksa· 
dile tramvayların ön kapıla· 
nnın daimi surette kapalı bu
lundurulacağı hakkındaki mec
buriyet kaldırılmıştır. Seyri
sefer kaidesine göre bundan 
sonra tramvay yolcuları arka 
kapıdan binecek ve ön kapı
dan ineceklerdir. 

Tarihe mllstenid zablta romam 

42 
sinyorum ile fikir müdavele· 
sinde bulunacağım. Tabii hiz· 
metçiniz ve makiuistinizi istin· 
tak ettikten sonra .. 

- Müsaade buyurunuz. Pi
yer benim hizmetçim değildir; 
vakıa böyle de olsa ne ~ere· 
finden birşey kaybeder, ne de 
fazla şerd lcazanırl Fakat va
:aıiyet ~udur, Piyer halen be-
nim iş arkadaşımdır. ikimiz 
bir arada tam otomobilist 
oluruz. 

- İyi ya.. Bu sebeple daha 
eiddiyetle istintaka llzımgeJirl 

Wront 4;1lm. 

Nakleden : F. Ş. Benlioğla 

Piyer kendi odasında, elbi· 
seleri tamamen sırtında olduğu 
halde uzanmış yatıyordu. Ka· 
ha ve haşin Vikontu, hiçbir 
hayret veya korku eseri gös
termeden kabul etti. Ploçun 
sorduklarına sakin bir halde 
şu cevabı verdi: 

- Mösyö; dostum ve pat
ronumla seyahate çıktığım va
kit kendisine hiçbir şey sor
mak adetim değildir. o nereye 
giderse ben de giderim. Bu 
sebeple başıma ne gelse, hoş 
geldi der geçerim. Neyse .. 
Bmm trosyö Oben.n yaralı 

yaraladı 
Torbalı kazasının T epekö· 

yünde Süleyman oğlu nal· 
band lsmail, yanında bulun· 
durduğu nalband bıçağile Ali 
oğlu Kadriyi sağ kolundan 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Hırsızhk 
Kestelli caddesinde Halk 

ntelinde lbrahim oğlu Musta· 
fanın yazıhanesinde asılı bulu-
nan 20 lira kıymetindeki el; 
bise Dursun taraf1ı1dan çalın
dığından suçlu yakalanmıştır. 

Dövmek 
Keçeciler caddesinde İdris 

oğlu Selim, sarhoş olduğu 
halde Ahmedi dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

Sarhoşluk 
Karantinada Arab Hasan 

mevkiinde Hasan oğlu Rıfat 

sarhoş olduğu görülerek ya
kalanmıştır. 

Eve taarruz 
Burnavada Subaşı sokağın

da Osman oğlu Mestan sar· 
hoş olduğu halde Mustafa 
karısı Raziyenin evine taarruz 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Hakaret 
Kemerde Zeytinlikte Mus

tafa oğlu Arif, sarhoş olarak 
Mehmed kızı Zeynebe haka· 
ret ettiğinden yakalanmıştır. 

Nara atmak 
Kemerde Lale sokağında 

Hüseyin oğlu Fettah ve Abi
din oğlu Ali, sarhoş olarak 
nara attıklatından yakalan
mışlardır. 

Bıçak taşımak 
Kemerde Mehmed oğlu Ah

medin üzerinde bıçak bulu· 
narak alınmıştır. 

Kadm kavgası 
Kemerde şayak . fabrikasın

da Zeynullah kızı Fatma, Ali 
kızı Emineyi dövdüğünden 
yakalanmı~ tır. 

Hakaret 
Alsancak Mesudiye cadde· 

sinde Con oğlu İngiliz tebaa
sından Tom, Bohora hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Par iste 
Paskalya yortuları 

Paris, 27 (Radyo) - Pas
kalya yortuları münasebetile 
Parise yedi bin lngiliz ziya
retçi gelmiştir. Fransız şimen· 
diferleri lngilizler için fazladan 

' 13 tren ve daha fazla hava 
postaları tahrik etmiştir. 

Fransızlar ayni zamanda Ak· 
deniz sahillerine giden tren 
miktarını da üç misline çıkar
mışlardır. 

Vilayetlerden de Parise ge
len pek çoktıır. 

veya hasta değildir, inşaallah?. 
- Bitişik odada sağ ve 

salim olarak bulunmaktadır. 
- Çok ala .. Fakat sizden 

bir ricada bulunmak isterim: 
Bizi bir araya koyunuz, ki 
otomobilcilikten, elektrikten 
ve .• akineden biraz bahsede
lim. Bizim çok zaman vakti-
miz böyle geçer. Maamafih 
bundan zarar görmüş değilızl 

Vikont, bu defa daha hop-
pa ve şımarık bir Fransızla 
karşılaştığına hükmetti. Piyer 
biraz sustuktan sonra: 

- Gösterdiğiniz hüsnümu
ameleden cesaret alarak bir 
~~y daha rica edeceğim? Dedi. 

- Ne istiyeceksiniz? 
- Biraz tütün ve birkaç 

sigara kağıdı ve birkaç kibrit, 
eğer bir de kül tabaiı olursa .. 
Y ve kül atmaktan kurtulurum! 

Londra Müttehid 
Zi:yaretçilerle doldu Sosyalistler · 

Londra, 27 (Radyo) - ..... ·---
Londraya vilayetlerden pek muazzam bir nüma-
çok ziyaretçi gelmiştir. Bu zi· • kl 
yaretler paskalyalardan istifa· yış yapaca ar 
de ederek taç giyme hazırlık- Barselon, 2~ ( ~adyo .. ) -. 
tarını görmektedirler. Katolanya kabınesı bugun ıs-

Taç giyme merasimini seyir tıf.as~nı ,Bay Kompaniye ver-
için yerJ,.r şimdiden satılmak- mıştır. 
tadır. Her mevki 500·2500 Pazartesi günü Müttehid 
frank arasında satılmaktadır. Sosyalistler Partisi tsrafından 

Turgutluda 
Mekte~1, yol faa!iyeti 
Turgutlu, 25 (Anadolu) -

Anneler birliği içtimai ha· 
yatı uyandırmak, yüksPltmek 
gayesile ötedenberi tertip et
mekte bulunduğu balolardan 
birini de ayın 22-23 gecesi 
vermiş ve balo davetliler ara
sında büyük bir alaka uyan· 
dırmıştır. 

Balo, pek samimi ve nezih 
geçmiştir. Bir balo da 27-28 
gecesi çocuklara verilecektir. 

Yeni mektepler 
Nisanın yirmi üçündi günü 

Turgutlu merkezile şehrimize 
bağlı Dağbahçe, Kayrak köy
lerinde müceddeden inşa edi
lecek ilkmekteplerin temel at
ma merasimi ve Urganlının 

da küşad resmi icra kılına· 
caktır. 

Yollar 
Turgutlu - Ôdemiş yolu 

iizerinde 30 kilometrelik Dağ
marmara ve Turgutlu yolu çok 
fena bir vaziyette bulunuyor· 
du. Kaymakamlık, bunu ber· 
taraf ettirmek için vilayetten 
miktar kafi tahsisat celbine 
muvaffak olmuştur. 

Tesviyei türabiyesi köy ka
nununa tevfikan ahali tarafın
dan; yolun üstünde mevcud 
13köprüniin inşa ve tamiri de 

buna hasredilen tahsisat ile 
meydana gelecektir. - -

Yolun on kilometresi yapıl· 
~mıştır. Faaliyet devamdadır. 
Kısmı mütebakisinin de Nisa
nın yirmisinde ikmali mukar· 
rer bulunmaktadır. 

Meksika hükumeti 
aleyhine nümayişler 

Verakroz [Meksika], 27 (Rad
yo) - Katoliklerden mürek
kep büyük alaylar Meksikanın 
hem'"'Cr; her ·-tarafında hüku.met .... 
aleyhine nümayişler yapmakta
dırlar. 

Bu hususta tafsil at henüz 
gelmemiştir. 

Vatikan, 27 (Radyo)-Papa 
bugün Meksika ahvali hak· 
kında bir beyanname neşrede
rek bu hadiselerden mütevel
lid teessür ve ıstıraplarını bil
dirmiş ve katoliklere sükunet 
tavsiyesinde bulunmuştur. 

- Olur. Size şimdi tütün 
göndereceğimi 

Vikont 8 numaralı odadan 
çıktığı vakit daha derin bir 
hayret içinde idi. Maamafih 
bir taraftan da çok memnun 
idi. Vikonta ){Öre Lük ve Pi
yer, bir kadın tebessümü kar· 
şısınde herşeyi unutacak pata
vatsızlar demekti! 

Vikont, malikanesinin mut· 
lak amiri olan kardeşine bu 
esas dahilinde;malumat verdi. 
Kont, Ploçu hiçbir şey söyle· 
meden dinledi. Ve sonunda: 

- Bütün hunlar imkan da
hilindedir. Fakat zeki ve ce
sur casuslar. kendilerini böyle 
göstermekte müşkiilat çekmeı· 
ler. Biz şimdi Gizeli uzak bıra· 
kalım, bence ayni romansek 
hisler bu kızda da vardır. 

Hn altı gün sonra bu kızı 

muazzam b ir nümayiş yapıla· 
cak ve Bay Mikela, Keryero 
taraflarından nutuklar iradedi· 
lecektir. 

Bu istifanın sebebi, anarşist
lerin çıkardıkları mütemadi 
hadiseler ve yaptıkları müda
halelerdir. 
~~~--ı::mw~~~~~ 

Hükümetcilerin ta-.. 
a1·ruzu devamda 

- Başı 1 nci sahifede -
ya yapılan bir milis taarruzu 
da püskürtülmüştür. 

Cenup cephesinde, Kordo
da topçu ve tüfek ateşi tea· 
tisi devam etmektedir. 

Paris 27 (Radyo) - Havas 
bildiriyor: 

Sigotenzada milisler çok 
kuvvetli bir taarruzla Lasiro· 
zaya saldırmışlardır; milislerin 
diğer kıtalarla irtibat tesisi 
arzuları yerine gelmemiştir. 

Milislerin zayiatı pek ç.oktur. 
Bayonne, 27 ( A.A) - ls

panyol hükumet matbuatı Cu· 
adalajara cephesindeki taarruz 
esnasında Franko kuv •tleri 
tarafından kullanılmış olan 
yeni tipte Alman tayyareleri 
hakkında tafsilat veren ve ge· 
çen salı günü yazılmış olan 
bir mektubun suretini neşret· 
mcktedir. Bu tafsilata nazaran, 
ağır yağlı Dieşel motörlerile 
mücehhez olan bu tayyareler 
1,000 kilo ağırlığında borr. a 
taşıyabilmektedirler. Süratleri 
saatte 300 kilometrodur. ilk 
defa f spanyada kullanılmış 
olan bu tayyarenin teknik va· 
sıfları hakkında Almanyada 
kat'i bir ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. Bu tayyar"!lcrin 
ilk faaliyetleri oir felaketle 
neticelenmiştir. Tayyarelerden 
ikisi Andujarda, üçü Guada-
lakarada düşmüş ve dört ta
rıesi de hükumet avcı tayyare
lerinin ateşile sakatlanarak 
yere inmeğe mecbur olmuştur. 

Salamanka, 27 ( A.A ) -
Bu gece neşredilen resmi bir 
tebligde ezcümle şöyle denil
mektedir: 

- Düşman tayyareleri Hu· 
esca ve Saragosse kasabalarını 
bombardıman etmişlerdir. Bom· 
bardıman neticesinde birkaç 
kişi ölmüş ve yaralanrnıştır. 

Madrid cephesinde Majada· 
honda ve Aravaca mıntakala-

ele geçireceksin. 
Senin zevcen, daha doğ· 

rusu esirin olacaktır. Kız sa
r.a birçok çocuk yeti~tirecek 
tabii bunlardan birisi de ve
liahtımız olacaktır. Gize) işi 
bizim için icabı veçhile bi.
miştir. 

"Fakat .. Bizim hususi ka
nunlar mucibince bu iki Fran-
sız ölüme doğru kendileri gel
mişlerdir. Casus iseler, Fran
sız hükumeti bunları hiç bir 
veçhile arayamıyacaktır. Usul 
budur. Eğer hakikaten seyyah 
ıseler, aileleri efradı tarafın
dan aranacaklarına şüphe yok
tur. Bu işe Fransız ve Belçika 
polisi de alaka gösterecektir. 
Fakat ne ehemmiyeti var. Biz 
bütün izleri kaybettik. Bu 
adamların bize karşı taarruz
lan ve küstahlıkları iayri ka· 

Kim ısmnrlamış 
Los·Anjelos, 27 (Radyo) -

Ecnebi bir devlet hesabına 
fab .. ikalara 40 tayyare sipariş 

verilmiştir. Bu tayyarelerin 
her biri 3800 kilometre kate• 
decek ve altışar mitralyözle 
mücehhez bulunacaktır. Bun• 
dan başka 1600 kilo hamule 
de alabileceklerdir. 

Fabrika direktörleri bu si· 
parişin kimin hesabına oldu· 
ğunu söylememektediler. Yal~ 
nız Rusya ve Çin hesabına 
olmadığı muhakkaktır. Sipariş 

bedeli 3,500,000 dolardır. 

Acıpayamda 
Belediye faaliyeti 

Acıpayam, (Hususi) - Be· 
lcdiye reisimiz Bay Mehmed 
Alinin güzelleşmesi hakkında· 
ki mesaisi şayanı takdirdir. 
Cumhuriyet meydanı etrafın· 
da bulunan dükkanların, başta 
belediye emlaki de dahil ol· 
auğu halde cepheleri tama· 
men yağlı boya ile boyanmış 
ve buraya güzel bir manzara 
verilmiştir. Meydanda bir abi
de yaptırıldığı gibi parkın 

harici ve dahili kısımları mek· 
tebe giden ana yol, kesme 
taş ile yapılmaktadır. Metruk 
bir vaziyette bulunmakta olan 
hamam tamir ettirilerek kira
ya verilmiştir. 

Diğer kazalara nazaran so
kaklar temizdir. Yalnız otel 
ve hanlar layıkile kontrol 
edilmediğinden odalar pistir. 
Yatak, yorgan ve çarşafları da 
yıkanmamaktadır. Bunlarda 
mecburiyetinde kalan yaban· 
cılar fena vaziyette kalmakta
dırlar. Ehemmiyetle nazarı 

dikkati celb.. ·riz. 

Balkan 
Ekonomik konseyi işini 

bi irdi. 
Atina, 27 (A.A) - Balkan 

anlaşmasın ekonomik kon
seyi mesaisini bitirmiştir. Kon· 
sey l>i :hassa bazı hususi mah· 
sulatın satı~mı temin etmek 
üzere Balkan harici piyasa
larında müşterek bir siyaset 
takibi meselesini tetkik et· 
miştir. 

nnda milisler tarafından yapı
lan hücumlar geri püskürtül· 
müştür. Cordoue cephesinde 
bütün mıntakalarda topçu dü· 
ellosıı olmuştur. Diğer cephe· 
lerde kayde değer birşey 

yoktur. 

İstanbul, 27 (Hususi) - is
panya ihtilalcilerine aid (Bale
ara) adındaki harp gemisi, 
(lmeri) adındaki Fransız posta 
v:ıpurunu topa tutmuştur. Bu
nun üzerine, (Sokron) Fransız 
zırhlısı imdada koşmuş ve asi 
harp gemisini kaçırmıştır. 

bili inkardır; Bunun için ka
nunlarımız tamamen tatbik 
edilmelidir. 

İkisini de canlı olarak Dr. 
Bliçe teslim edeceğiz, o da 
icabını yapacaktır. 

"Fakat ne pahaya olursa 
· olsun casus olup olmadıklarını 
öğr~nmeliyiz. Bununla beraber 
Berlin ve Paris ajanlarımızın 
verecekleri malumatı da bek
liyeccğiz. 

Kont sekizinci Sigisbert 
sustu; biraz sonra, iradesini 
tamamlıyan müstebit bir hü
kümdar tavrile: 

- İşte, iradem ve arzula· 
rım bundan ibarettir. 

Dedi. Trolveş Kontuna kar· 
şı büyük ve küçük bütün ma
likane halkının z.errece itiraz. 
hakkı yoktu. Bunun için Vi-

- Suna var -
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Avam Kamarasında Dünkü maçta lzmir, oyu

nu 0-1 kazandı 
•-n ,..... . 

Son içtimada umumi 
vaziyet görüşüldü - Başı 1 inci sahifede - Üçok lehine bitiyor. 

Bir hayat felsefesi oyununda aramak lazımdır. ikinci devrede Üçok takımı Bu akşamki program 
lstanbul radYQau 

Gündüz: Saat 12,30 - t• 
Halk türküleri, havadialer, ba;-. 
fif musiki. 

-------
· Loid Corç, memleketini ·müdafaa eden 
as Desta, bir köpek gibi öldürüldü, diyor 

meselesi Sahanın. her tarafı seyirci- galibiyeti garantileştirmc~e uA'· 

ı lerle dolmuştu. Takımlar ha· raşıyor. Beşiktaş ise hiçolmazsa 
sim lazım de~il, bir arka-

kemin daveti üzerine sahaya beraberliği temine çalışıyordu. 
daşımızın yüzüne karşı; hem 

şu kadrolarla çıktılar: Nitekim birinci devrede oldu· 
Londrı, 26 (A.A) - Ras 

Desta hakkındaki sözltrini 
hararetli alkışlar arasında; Ras 
Dcsta üç bin sene müstakil 
Yaşayan bir milleti temsil edi
~or ve memleketi için müca
~ele ediyordu. Bir köpek gibi 
01dürüldü. Ve Milletler cemi
Yctinin başlıca azası bir keli

~e bile protestoda bulunmadı. 

l
u ayıptır, diye bitiren Bay 
oid Corca ve B. Hender-

80na hükumet namına cevap 
"'eren B. Granbourne ezcümle 
demiştir ki: 

-Meclis ispanya vaziyetine 
esasen vakıftır ve ben Avam 
karnarasında bir suale cevap 

.(:_en B. Edenin söylediklerine -
Yugoslavya 

ve İtalya 
.._Başı 1 inci sag/ada -

taarruzu meselesi Milletler ce

~iy~tinin salahiyetlerine da-
1ldır. f spanya hükumeti bu 
~eseleyi Cenevreye vermek 
•ar le ı~or. Ve mesele orada hal-
.dılmelidir. lngiliz hükumeti

~ın nihayet kendi efkarı umu-
ftıiye . • • h sıne uyması ıçın erşey 

~aPrnalıdır.,. 
E:xcelsior gazetesi, ltalya-Yu

~oslavya paktının mahiyetini 
bctkik ederek aşağıdaki müla
azayı seı detmektedir. 

Metin şu iki mülahazayı da
"ct ediyor: 

k 1 - MilJetler cemiyetine 
&rşı hiçbir harfi ilave etme· 
ltıektedir. 
l 2 - Fakat 6 ıncı madde 
lalya - Yugoslavya anlaşma· 
~ltıda hiçbir şeyin iki memle
ıccr ın mevcud beynelmilel ta-
'hhutlerine muhalif addedil
ttıiyeceğini bildirmektedir. 

J;' Bu suretle Yugoslavya ne 
İl tansa ile, ne küçük anlaşma 

11 
e olan muahedelerinden ve 

be. de Milletler cemiyeti pak
f ıle alakadar mecburiyetle
bllden sıyrılmıyor. 1924 ten· 
, trj Roma ile Belgrad ara

~~ll~a bir yaklaşma derpiş 
\> llıış olan Fransa Adriyatikte 
~kubulan bu yatışmadan an-

k sevinir. 

'y llelgrad, 27 (A.A)-ltalyan-
1 llRoslav paktının imzası do
~>'tsile ftalya kralı ile Yugos· 

d "Ya naibi prens Paul arasın
ttı~ tebrik telgrafları teati edil-

· d·1·k b' ·ıı d k de yarı'!'Oşaka, yarı gerçek: şım ı ı ırşey ı uve e ece Beşiktacı ğu gibi bu devrede 15 inci 
d l. - Vallahi -dediler· biraz v 
eği ım. Mehmed Ali, Hüsnü, Faruk, dakikaya kadar var kuvvetile 

B G b b geçimsiz gibi görünüyorsun.. O 
. ran ourne azı gazete Feyzi, Enver, Salahiddin, Ha- ç.alışıyor ve ço~ kalesinde 

h b 1 • · l l k Evet, temizsin, münevversin, a er erını ya an ıyara , gö- yati, Rıdvan, Refet, Fuad, Eşrd. tehlikeler yaratıyor. 
··ıı·· .. d ·ı · ,, iyisin; fakat biraz da hayata O nu u gon erı mesı yasagına çok Üçok takımı ise aldığı avan-
. t d"ld ·ğ· · b'ld' · uymaklığın lazımdır. rıaye e ı ı ını ı ırmış ve Nejad, Z. Ali, Ziya, Adil, tajı elden kaçırmak istemiyor 

meselenin Milletler cemiyetine Arkadaşım kıpkırmızı oldu. Enver, Şükrü, Saim, Said, ve müdafaanın yerinde müda-
verilmesi imkanını tetkik ede· Boğazındaki, alnındaki damar- lıyas, Basri, Namık. ha1clerile bu tehlikelerin önüne 
rek böyle bir talebin ispanya lan kabarmıştı. Söyliyenler, Oyun daha ilk dakikalarda geçiyor. 16 ıncı dakikada 
hükumetince yapılması İcab misafirleri idi. Acı acı güldü: Beşiktaşın kornerle neticelenen Üçokun güzel ve tehlikeli bir 
edeceğini ve böyle bir talep - Evet -dedi- fena bir ta- 5eri bir akınile başladı. Kor· akını görülüyor Said topu iyi 
yapıldığı takdirde f ngiltere de biatım var.. nerden gelen topu Z. Ali güzel bir vaziyette yaka~ıyor, fakat 
dahil olduğu halde bütün kon- - Yok canım, ıstağfnıllC\h; bir kafa darbPsile uzaklaş· isabetsiz bir vuruşla Beşiktaş 
sey azasının bunu tam bir Cevabını verdiler. Misafir· tırdı . Ve Üçok takımı muka· kalecisinin eline veriyor. 
itina ile tetkik edeceklerini leri gidince, arkadaşım, sanki bil hücuma geçti. Faruk yerin- Bu dakikadan sonra oyunun 
söylemiştir. gırtlağından vurulmuş gibi, de müdahalesile ve uzun bir 40 ıncı dalrikasına kadar Üç-

Bay Cranbourne azanın en· birikmiş bir yığın isyan ve vuruşla topu tekrar Beşiktaş ok takımı tam bir hakimiyet 

d . 1 · • ı · t b b" · · d d ··km"'k muhacimlerine yolladı. Beşik-ışe erını tamamen tes ım ve ıs ıra ı ıran ıçın e o ' tesis ediyor ve adeta Beşiktaş 
· k f b ld · ·b· d h 1 d taşlılar Üçok takımının geçir· vazıyetin in işa ı muci o u· ıster gı ı, er a masasın an k l lesinden ayrılmak istemiyor. 

ğunu kabul etmiş ve demiş- fırladı, yumruklarını şakakla- diği heyecandan istifade ede- Nitekim sıra ile Said, 
tir ki: rına vurdu. Sonra içini çekti rek mütemadiyen akıyorlardı. Saim, ve llyas üç muhakkak 

tl ~ d k f da Fakat kalecinin enfes oyunu " - Hükumet bu hissi· ve gır a~ın a, a asın • ru· gol fırsatı kaçırıyorlar. 40 ıncı 
h d b . ·k 1 · ı~ d · Z. Alinin, Adilin ve Envcrin yata iştirak eder ve fakat un a ırı en erı eve a erın dakikadan sonra Beşiktaş oyu-
b . f l k ·d · d ğ yerinde müdahaleleri Beşikta· .. 

muhalefetten şimdiye kadar " ır ne es a ara mı esıne 0 • nu Uçok nısıf sahasına doğru 
· d. d' b" a · şın gol yapmasına mani olu-kafi derecede takdir etme- ru ın ır 1 ve gene ır s nıye intikal ettiriyor ve hiç olmazsa 

· · d b" ··k·· ··k d 1 yor ve muhacim hattını da diği [vaziyetin fevkaladeliğini ıçın e, ır tu uru a gası beraberliği temin için uğraşı-
h 1• d t b' d · d muntazaman işletiyordu. Sükrü nazarı dikkate almasını is· 8 ın e, opunu ır en ıa e ~ yor. Fakat muvaffak olamıyor 

Ô tt. hazan ileri kaçıyordu. Devre- Ü 
ter. yle bir noktaya gelmiş e ı: ve oyun da O - 1 çok ta-

T h d d. T hl nin 25 inci dakikasındayız. 
bulunuyoruz ki, düşünülmeden - uuuu · c ı· u · kımının üstünlüğile bitiyor. 

G l d Ezgin oynıyan Üçok takımı O 
yapılacak bir hareket, esasen öz eri yaşarmıştı ostu- çok takımı bu oyunda tam 

S k k f ,d yavaş yavaş açılmıya ve Beşik-
fena olan vaziyeti daha berbat mun.. ı sı ne es a ı.. bir enerji ile oynadı ve gali-

p d d b k taş kalesi önünde tehlikeler 
bir şekle koyabilir. Hükumet encere en ışarıya a tı, biyeli hak etti. Takımda başta 

l k yaratma~a başladı. 30 uncu 
ise esasen pek müşkül olan çenesını avuç arına verere kaleci Nejad olmak üzere Z. 

dakikada orta muhacim Saim 

Akşam: Saat 17 Konferanı., 
18,30 Varyete muıikiıi Am, 
bassadordan nakil, 19,30 Kon-. 
ferans, 20 Bayan ~jüzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Şark 
musikisi, 20,30 Bay Ômer Ri .. 
za tarafından Arapça söylev. 
20,45 Şark musikisi, 21,lS 
Stüdyo orkestrası, 22, 15 Ajana 
ve Borsa haberleri, 22,30 
Plakle sololar. 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 Türkçe neşriyat. 

ı-:yunlara daha iyi anlaşmış 
olarak girecektir. 

Beşiktaş bugün de Dotan· 
sporla oynıyacaktır. Bize öyle 
geliyor ki, Doğanspor, Üçok 
spordan daha iyi anlaşmış bir 
takım halindedir. Bugünkü 

oyunda iyi bir kadro çıkarmağa 
muvaffak olurlarsa, lzmirin 
ı.aman zaman delik deşik edi· 
len spor haysiyeti k•ırtulacak 
ve hu arada son yapılan bir· 
leşmenin faydaları kendisini 
bir daha gösterecektir. 

lzmir, dün heyecanla alkış
ladığı Üçoklularm zaferini, 
bugün de Doğansporlu çocuk
larla beraber tekrar tes'id et
mek ister ve muvaffakıyetler 

bir vaziyeti ümidsiz bir hale düşündü. Sert sert başını ka- f Ali, Ziya, Adil, ! Enver müda-
sağ açığa fgeçerek yerini 1-

ge. irmek istemiyor ve istemi- şıdı, elini yelek cebine soka- faanın direkleri idi. Şükrü iyi • 
k h k · d d yasa terkediyor .. 31 inci da ki- • • 

yecektir. Hükumet vaziyetin ra are etsız ur u, sonra yer tutamadığı gibi topu aya· 

diler. 

k ık ğl 'b' kada Saidin güzel bir şande- Maçtan sonra Beşiktaş kafi· 
vehametini bilmektedir. Meclis a tı, a ar gı ı yuzume ğında fazla tutuyordu. Saim 

b k lini yakalıyor ve müsait vazi- le reisi Bay Refik Oımanla 
hükumetin mümkün olan tarzı a tı: sağaçık mevkiinde bir gol ka· 

B b 
.. · · d yette topu sürerek Beşiktaş konuştuk, dedi ki: 

halli bulmağa çalıştığından - en, ugun ıçın e, ya- çırmasına rağmen vazifesini 
emin olabilir. rın için de, kaybetmeğe mah- kalesi önüne getiriyor ve or- bihakkın yaptı. Basri kendi - Hakkı, Nazım, Şeref, 

k ç k b talıyor. Muzaffer gibi oyunculardan 
Adis-Ababa 1 hadiselerine umum.. ün ü ne pis ir Topa Namık yeticiyor ve oyununu gösteremedi. Said ta· dk .. d 

·· d h · ı y d N k d mahrum olarak gel i ; a eta 
gelince, Bay Cranbourne, da- mayıım, ne e ıço mazsa isabetli bir vuruşla oyunun ilk mamile şansız ı. amı a top 

a · d'ğ" k b k t ı d k d M ikinci takım gibi bir,ey •• Bit· 
ha evvel bu hadiseleri bir yavaş yav ş gır ı ı a ın ve son golünü kaydediyor. 2 on ro un a a sıyor u. aa-

kr · I b. t t b' r·h b- - ki tabi bundan başka netice 
haile olarak tavsif etmiş oldu- şc ını a an ır or u, ır dakika sonra Said kalecile ma 1 utun çocu ar, vaziye· 

C h'l b d Ik ·· ld ld' · k d alınamazdı. Oyunda zaman ğunu ve buna birşey ilave posa... a ı ' en en a ış karşı karşıya kaldı0r11 halde to- te gore e en ge ığı a ar b 

f k b 1 d istiyor. Deli, kendisine uyma- çalışt lar ve alk şl d l zaman yenmek sırasının ize 
etmeği muva ı u ma ığını pu kepçeliyor ve muhakkak ı •' an ı ar. u 

b
'ld' . . dığım için, "nah,, deyip ' su- geldiği de muhakkaktır. uen· 
ı ırmıştır. bir sayı kaçırıyor. Bu dakika- • * ce lzmir takımı eskilere n~ :\· 

H
. d--k-- . ratımı karışlamağa kalkıyor. dan sonra oyun tam süratini Söyledikleri gibi, Beşiktaş b l . 
ın ongresı Herhangi bir mürai: kadrosunda Hakkı, Şeref ve ran daha fena .. Ben u zmır 

buluyor ve top kaleden kaleye k b ~ d' Fakat Mahalli idare şekillerini - Aklınca doğruyu söyle- Nazım gibi tanınmış elemanlar ta ımını e~enme ım. 
dolaşıyor, fakat ag"' lara takıl- · I · d · · l 1 a beğenmiyor mekle marifet işliyeceksin yoktu. Fakat buna mukabil, ıç erın e ıyı e eman ar v r. 

.. mıyor, bu suretle devre 0-1 h d - _L 
Bombay, 27 ( Radyo ) - budala! Üçok da ancak iki haftadan· Muhacim attın a şut yoa. 

Hind kongresi ile İngiliz zi- Diyor.. Sonrası var: makmış.. beri yanyana oynamış ve he· Bizim oyuncuların çoğu me· 
mamdarları arasında bir ihti- Haydi diyelim ki, cahille Ve, onun içindir ki; bana, nüz anlaşamamış bir takım mur ve talebedir. izin alama-
laf çıkmıştır. Bu ihtilaf ma· ben, bir nesnenin iki ucuyuz. geçimsiz, diyorlar .. Bu kadarı çıkarmıştı. Zaten bundan baş· dığımızdan seyahatlerde lcay-
halli idare şekilleri üzerinde Ben, benden daha çok üstün da olsa, ben razıyım vallahi. ka yapacak t:la yoktu. bediyoruz. Kendi sahamızda 
çıkmıştır. Kongre bu şekilleri münevver tanırım ki, o da ne - Eşek, diyorlar bana, Şunu itiraf etmek lazımdır lzmir takımını büyüle farklarla 
beğenmemiştir. diyor, bilir misin: eşek .. Rütbem zavallı babama ki, Beşiktaşlılar, bu muğlubi- yeneriz. Oyun tatlı, favülsüz 

Kent Kontluğunda - ilim, hayatla telif kabul kadar bile çıkıyor .. . Eşeğim yete rağmen teknik itibarile geçti. İzmirlilerin misafirper· 
eder miymiş? Fazilet üzerinde belki .. Fakat hiçolmazsa insa- güzel bir oyun çıkarmış, fakat verliklerine bilhassa teşekkür 

büyuk bir yangın münakaşa abcsmiş.. Marifet, nıın be yahul.. içinde yüksek enerji ve fev- ederim. 
Londra, 27 (Radyo) - Bu- ilmi başka şekillere sokup, Arkadaşım yumruklarını göğ· kalade kabiliyet sahibi ele- Ankara, 27 (Hususi) - Fe-

yük bir yangın Kent kontluğu ahlakı da aslındaki basma ka- süne vurdu ve bağırdı: manlar bulunan lzmir takımına nerbahçe bugün şehrimizde 
dahilinde dördüncü hücum lıp ve taş şeklinden çıkarıp - insan olarak ölmek isti- mağliib olmuştur. Üçok takı- Ankaragücü ile oynadı ve çok 
arabaları taburu merkezini zekanın, hayat, san'al ve hü- yen bir eşeğim be azizim, daha 

1 
mı, bundan sonra İstanbul, güzel bir oyun çıkararak An-

'~tir. tahrip etmiştir. nerinin ateşinde ısıtıp yuttur· diyecekleri var mı? Çimdik Ankara ve İzmirde vereceği karagücünü 4·1 yendi. 
~ ................................................................ lllP ............ 11111 ..................................................... .. 

Diye kekeledi. 

Fırtına Ali 
- Diler nefret et, diler ne kadar yayılan bir avuç tükü-

yaparsan yap.. Fakat benim rükten başını geri çekiyordu. 
olacaksın... Petro, artık muvazenesini ve 

Zeliha, süratle etrafına ha· şuurunu kaybetmişti: 

kahraman Türk kızı, hançeri 
kaparak doğruldu. 

Petro can acısı ile derhal • 
fırladı ve iri pençeleri ile, Ze
lihanın gırtlağına sarıldı. Tam 
bu sırada koşan bir ayak sesi 
işitildi. Zeliha, gırtlağının sı· 

- Evet, vurdum ve ge
berttim .. isterseniz, siz de beni 

öldürebilirsiniz. 

~ r n· BUyUk Korsan Romam ~---/ 
... J 05. Yazan: M. Aglıan, Faik Şemseddin 

~ l<apı hafifçe aralandı ve bir kaplan gibi sıçrayıb içeri· 
Chonun başı gözüktü. Zeliha: ye girdi. Zeliha surahiyi sa· 

N - Köpekl -diye bağırdı.- vurmuş, fakat tutturamamıştı. il; Yüzle, ne cesaretle bu Petronun sağ elinde bir han· 
}' Utauz yüzünü bana gösteri- çer parlıyordu. 
bOtsunl Kapıdan. içeriye bir Göz göze geldiler. Dik dik 
~~t ... b atarsan, yemin ·ederim biribirine bakıyorlardı. 
,,·n· u surahiyi başına çarpıp - Alçak!... Köpek!... 
~ geberteceğim.. - Hakaret ediyorsun de-

Yo ctro, gözünü bile icıpmı- mek ... 
}'ti r~u. Planını muvaffakıyetle - Hakaret mi!... Yüzüne 

lk rutrnek kararını vermi~ gi· tükürük savururken, tükürük· 
'Ydi. Parmağını dudaklarına lerim bile iğreniyor senden. 

~Otürdü: Petro, Zelihaya doğru yü· 

; Gürültü yok sultanım! rüdü. Dişleri1tin arasından ho· 

• IMnıu aöyler aöylemez •yrdaa .. ı: 

kındı. Petro, kapı tarafını tut- - Benim olacaksın!. .. Be· 
muştu. nim olacaksın! 

- Senin olmak mı?. Senin Diye homurdanıyordu .. Ze· 
hal.. Bir köpeğin dişine düş- liha, .~~k~::.?1:.tini.n ya~aş ya· 
mektense ölmeği tercih ede· vaş çozuldugunu hıssedıyordu. 

Tam bu sırada, .Petro, genç 
rım. 

Petro: kıza bir çelme taktı .. 

- Öyleyse tercih eli. -diye Zelıha; acı acı bağırdı: 
bağırdı- ya ben1 ya ölüm... - Mariyal... Mariyal... 

Ve Zelihanın üstüne saldırdı. Ve, yuvarlandı. Fakat bir 
Genç kız, onun hareketlerin- hamlede, Petronun üstünde 
den, esasen saldırmağa' hazır· durduğu küçük bir halı secca· 
landını anlamıştı. Bir hamlede, deyi de şiddetle çekti.. Bu 
hançer tutan bileğini yakaladı. hareket tam zamanında olmu~ 
Artık boğu~uyorlardı. Petro, ve Petro da sırt üstü düşmüş-
azgın ve kudurmuş bir hay· tü. Zeliha, birdenbire dişini 
van ihtirası ile Zelihayı öp- Petronun eli hançer tutan bi-
mek istiyor, zorluyor, fakat leğine ieçirdi ve bütün kuv-
her tlef&mnda a&leriain ifine vetile unrdı. Hançer düştü ve 

kıldığını duyunca hançeri, bü
tün şiddet ve süratile Petro· 
nun tam kalbine sapladı. 

Pelro, acı bir sayha çıkardı. 
· Kapı da açılmış ve Mariya gö
zükmüştü. Kaptan; 

- Petrol Petro, ne yaptın? 
Diye bağırdı. Pdro, bu sa

niye içinde, Zelihanın gırtla
ğını bırakmış, kolları yana dü~
müş ve yere yuvarlanmı~tı. Ma· 
riya, Zelihaya baktı. Elindeki 
hançeri görünce, her ihtimale 
karşı kendi hançerinin kabıe
sini tuttu. 

- o .. .K ki ... 

Ve Zeliha bunu müteakıb 
hançeri elinden fırlattı. Mari
ya diz çöktü, bir istavroz çı· 
kardı. Sonra yavq yavaş Ze
lihaya yaklaştı: 

- Taarruzu o~ yaptığı için 

birşey diyemem. Çünkü ona 
tenbih etmiştim, beni dinle-
lemedi. Fakat bu gidişle ken·: 
di kafanızı yiyiceğinize emin 
olun. Şimdi hiç ses çıkarmak l 
yok. Gece olunca, ben gele
ceğim, bu cesedi denize ata·~ 
cağım ve ondan sonra, Petro
nun denize düşüb boğuldutu 
sanılacak .. ·Aksi takdirde malt• 
volursunuı. • Çünkü tayfalar 

se11ı parçalarlar .. 

- ~- v. -
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~· d k yahut ta hisselerin diğer zirai /zmir Komutanlığı ilanları 
.# .ıre e oopera- kooperatiflere devrini is.temiş-
·~ ·ı l 1 kl'fl · · · 'b ı lzmir Müstahkem Mevki .satın alma komisyonundan: -*ı ~ı er ton antısı ~. te l e:ı se l. ıtı ar.a ~ ın· ~. 7 r mayınca kıtle halmde ı~tımaı 1 - Tayyare alay ihtiyacı için 904 lira 88 kuruş bedel 

c . ıL • • d .. • • i • . ha terkeilllişlerdir. Müzakeratm keşifli 8 adet nöbetçi kulubesi pazarlık suretile yap· 
~s~ı ı are erın ta- gayesine müessir olamıyan bu tmlacaktır. 
lµ_rı münakaşalara hareket üzerine bir kısmt t ek- 2 - İhalesi 8 Nisan 937 perşembe günü saat 14,30 da 

d l · l d . Mst. Mv. satın alma ko misyonunda yapılacaktır. 

Y
ol açtı rar av et ey emış er ır. 

Tire çiftçiler kooperatifi 150 3 - ilk teminat parası 67 lira 87 kuruştur. 
bin lira sermayeli ve (1400) 4 Resmi tayyare alayında, şartnamesi Mst. Mv. satın al-'Tire. (Hususi) - Evelki gün 

•)ıire çiftçileri kooperatifi he· 
:Y~ti umumiyesi beled!Je salo· 
ınunda toplanmıştır. Şirketin 
ıO günkü toplantı ve müzake
ratını Vekalet komiseri sıfatile 
kaymakam Cemal Dinç idare 
,etmiştir. 

ortaklı bir şirkettir. Her ziraat ma komisyonunda görülebilir. 
mevsiminde en müsait şartlar S - Pazarlığa gireceklerin T icaret odasında kayıtlı olma-
dahilinde ikrazat yapan bu ları şart olmakla beraber 2490 sayılı ka nunu 2 ve 3 
müessese eski yıllarda geçir- üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
diği idaresizlikler dolayısile larla beraber t eminat makbuzların ı ihale saatından bi r 
birçok mühlik vaziyetlere düş- saat evvel komisyona vermeleri. 24 28 3 7 872 
müş ve fakat iki senedenberi 

Tire <9İftçileri kooperatifi 
,g eçen yıl zarfında ortaklarına 
(65) bin lira ikrauıt yapmıştır. 
Vadesi gelmiye n borçlar müs· 
!.esna olmak şartile bu ikrazat 
tamamen tahsil edi l miş ve eski 

yeni meclisi idaresin dürüst ve fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
muvaffakıyetli mesaileri saye· 1 - Tayyare a lay ihtiyacı için (12200) metre bez açık ek· 
sinde şirket iflas badiresinden siltme ile satın alınacaktır. 
kurtulmuştur. idare meclisinin 2 Tahmin edilen mecmu tutarı (4178) lira (50) kuruş 
bu muyaffak idaresi takdirle olup ilk teminatı (313) lira (39) kuruştur. 
yadolunmuş ve yeniden ibka- 3 ihalesi 30 Mart 937 Sal ı günü saat 11 de Mst. Mv. 

yıllardan natahsil kalan meba· 
Jiğd t!n dahi ehemmiyetli tahsi· 
!at yap ılm ı ştır. Bu arada ko· 
operatifin yaptığı temettüden 
( 3400 ) lira, htyeti umumiye 
kararile önümüzdeki tedris yılı 
İçinde açılması mukarrer bu· 

ları umumi ittifak ve ısrarla sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 
temin olunarak müzakerata 4 Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da gö· 
nihayet verilmiştir. rülebil ir. 

OOPSA 
lunan orta mektebin inşasına Üzüm satışları 
teberru edilmiştir. Kooperatif Ç. Alıcı K. S. 
ortaklarının gösterdikleri bu 1430 inhisar 8 50 
yüksek hanııyet muhitte bü- 38 Alyoti bi. 12 
yük bir alaka ve memnuniyet 22 Şerif Rem. 14 
uyandırmıştır. 17 Şınlak oğlu 13 50 

Toplantıda birçok münaka· 9 Kazım Tan. 10 
şalar vuku bulmuştur. Kefalet 6 Kaptan Mu. 13 50 
ve istikrazdan büyücek mik- 1522 Ye-kun 
yasta l>orçlu olan bir takım 421ô.82 Eski ıalıf 
ortaklar Şirketin tasfiyesini ve 423204 U. satış 

K. S. 
9 

12 25 
15 75 
15 50 
14 25 
13 50 

- ., 
Bundan b6yle mutbak İflerinizi Ma-

zot ve mümasili yağlarla işliyen 

Heidenia 
Yakınız. 

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

Çok az yağ sarf eder 
Merkezi, satış deposu Gazi 

bulvarında Ziraat bankası kar
şısında DÜNLOP satış yeri 

Posta kutusu: No. 275 
.bu ocaKıara mahsus Mazot ve mümasili yağlar satılır ve 

evlere kadar gönderilir. 

lzmir Liman işletme müdür
lüğünden: 

Gümrük ambarlarında yaptırılacak 427 lira 80 kuruş mu
hammen bedelle inşaatın pazarlığı 1 Nisan 937 perşembe gü·I 
nü saat 3 de lzmir Liman işletm~ müdürlüğü binasında ola
cağından isteklilerin iştirak şartlarını öğrenmek ve keşfini gör· 
mek üzere levazım servisine müracaatlan ilan olunur. 939 

Manisa daimi encümeninden: 
l - Manisada yapılacak olan 50425 lira 14 kuruş bedeli 

keşifli ilkmektebin 26000 lira 30 kuruşluk bir kısım 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu işe aid şartname ve keşif evrakı 130 kuruş bedel 
mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 Eksiltme Nisanın 15 inci perşembe· günü saat 11 de 
Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat miktarı 1950 lira 03 kuru~tur. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve 937 yılına aid Ticaret odası vesi· 
kasını ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı 
zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın ibzarında 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etme· 
leri lazımdır. 

Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun daire· 
sinde hazuhyacakları kapalı zarflarını 15 /4/ 937 
perşembe günü saat 10 na kadar Manisa Valiliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin ayni kanunun 
34 üncü maddesine riayet etmeleri laZlmdır . ilan 
olunur. 28 2 7 12 921 

Manisa vilayeti daimi encü
meninden: 

Memleket hastanesinde yaptırılacak 9981 lira 29 kuruş ke
şifli Rontken yeni lavabolar polikinlik dairesi tadilatı sari ko· 
ğuş karo ve fayans inşaatı eksiltmesine talip çıkmadığından 

eksiltme müddetinin 8/~/937 per§ernbc ıünü aaat 11 re kadar 
.. üddetle uzatıldıiı ilin olunur. 922 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmağla beraber 2490 sayı!ı kanunun 2 ve 
3 üncü maddeler inde ve şartnamele rinde yazılı ves;
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatındaan 
bir saat evel komisyona vermeleri. 14 18 23 28 757 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay i htiyacı için :n87 lira 92 kuruş bt'd. l 

keşifli nizam karakolu binasının yapılması açık eksilt· 
me ile münakasaya konmuştu r. 

2 ihalesi 8 Nisan 937 perşt mbc giinii sLıal 11 de Mst. 
Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

3 lık t eminat para sı 284 lira 10 kuruştur. 
4 Keşifoame ve şart n ames i Mst. Mv. salın alına ko:nis· 

yonunda gö .. ülebilir. 
5 - Eksiltmeye g ireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larile birlikte temint makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel Mst. Mv. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

24 28 3 7 8'61 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
27 131 937 tarih 7177 sayılı gazete ile Çananakkale Mst. 

Mv. ne aid ilan edilen 2700 kilo sadeyağın ın ilk teminat 
parası 184 lira 28 kuruş olduğu ilan olunur. 91 8 

lzmir Mst: Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
ed ilen Ça-27 /3/ 937 tarih ve 7177 sayılı nüsha ile ilan 

nakkale Mst. Mv. ne aid 4172 kilo sadeyağının 
parası 284 lira 74 kuruş olduğu ilan olunur. 

ilk teminat 
919 
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örücü Istanbul u Kimi 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

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

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü 'yünlü, ipekl i ku
mqlardan mamul erkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el
bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale geti rilir. 

Yapılan işlerin müke-mmeliyeti emsalile sab ittir. Beğenil
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

e • 
Alsanca ktaki tütün işlene ba'. .. 1mcvi pencere tamiratı pazar• 

lığa konulmuştur. Keşif bedd 565,53 muvakkat teminatı 
42,41 liradır. 

fsteklilerin 2/4/937 günü• saat 15 de Baş müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri. 916 

Vakfı 
Mülhak kırım mescidi 

,, Aziziye camii 
., 

" 
,, 

.. " 
" " ti 

No. Cinsi Mevkii Lira 
2161222 Arsa Kara kapı caddesi 250 

29 Ev Kırım sokağı 200 
28/32 Ev Gülizar sokağı 150 
35 Arsa Kırım sokağı 50 
33 Ev ,, n 150 

Mazbut Bezimalcm 4 Ev Sürmeli sokaJ< 800 
n " 

41 Kahve ,, ti 300 

" 
Kılcı mescit 84186 Ev d ükkan Damlacık yokuşu 1400 

" " " 
13 Ev Samancı S. 400 

" " n 15 Ev Samancı S. 500 
Yukarda yazılı akaratın mülkiyeti prşin pa"a ile açık artır

maya çıkarılmıştır. İhal esi 8/4/937 perşembe günü saat 15 
dedir. isteklilerin Vak1flar direktörlüğiine müracaatları ilan 

2 

3 
4 
5 

" 

• • 

18 23 28 8 805 .. "' .. gun-

Keşif bedeli Nev'i 
4003 Lira 02 K. 1114 metre uzunluğunda dıvar ve 

64 kolona. 
300 ,, 00 ,, Ana kapısı 

4303 
" 02 " 887 .. 88 ,, İki katlı altı metre yükseklikte hangar 

71 ,, 75 ,, Motör kulübes i 
7 10 ,, 44 Sekiz metre uzunluk ve genişli kte 

ve iki metre derinlikte havuz. 
253 " 72 ,, Dört metre uzunluk ve genişlikte 

ve iki metre derinlikte havuz. 
1923 il 79 ,, 

Yukarda yazılı 1 ve 2 rakamlı proje için bir ve üç dört 
beş numaral ı projeler için bir ki, iki parça inşaat, lzmir Kar· 
şıyaka Devlet orman fidanlığında yapılacaktır. 

Bu inşaat 24 Mart 937 tarihinden itibaren onbeş gün miid· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait proje eksiltme 
şartnameleri ve aktcdilecek mukavelename lzmir Orman direk· 
törlüğündedir. 1 ve 2 No.lu proje eksiltmesi 8 Nisan 937 tari
hine müsadif perşembe günü saat 14 de ve 3, 4, 5 No.lu pro· 
jeler eksiltmesi dahi ayni gün saat 15 de lzmir Hükumet ko
nağında Orman müdiiriyetinde müteşe kkil komisyonda ayrı 
ayrı yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecek isteklile rin 1 ve 2 
No.lu proje inşaatı için 323 ve 3, 4. 5 Notu projeler inşaatı 
iç in 144 lira muvakkat teminat makbuzlarını ibraza mecbur 
bu lundukları vesaik ile birlikte ihaleden bir saat evvel komis· 
yona ve bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Orman 
müdüriyetine 24 28 3 7 875 

Açık nrtırma suretile 22/3/937 pazartesi gunu sahlığa çıka· 
rılan Basmahane ambarlarından toplanmış muhtclifülcins ve 

kıymette 45·50 ton miktarındaki hububat ve palamuta layiki 
had bir fiat verilmediği için müzayede 2/4/937 cuma gününe 
bı rakı lmıştır . 

Tafsilat a lm k için B mah n m arına miıracut ıdilmt8i . 
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lzmir Esnaf ve 

Ahali bankası ida
re meclisinden: 

Esas mukavelenamemizin • (3,5,32,36.41,50,82,83,87, 90) mı
maralı maddelerinde yapılacak tadilat münasebetile 25 maı t 
937 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da İzmir Ticard 
ve sanayi odası salonunda lktısad Vekaletini temsilen gelen 
komiser Bay Şevkinin huzurunda akdedilen fevkalade toplan
tıya asaleten ve vekaleten iştirak etmiş olan ortakların yapılan 
yoklama neticesinde (dört yüz kırk bir bin yedi yüz doksan) 
Türk liralık sermayeyi temsil ettikleri ve ekseriyet nisabının 
husulü için ticaret kanunu ve banka esas mukavelenamesi hü
kümlerine göre şirket sermayesini teşkil eden bir milyon lira
nın üç rubunu temsil edemedikleri anlaşıldığından bu husus 
hakkındaki ikinci içtimaın, 29 nisan 937 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 2 de gene mezkur mahalde icrası karar· 
laştırılmıştır. Muhterem ortakların malumu olmak üzere keyfi· 
yet ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi 
Bankalar kanununun muvakkat üçünrü maddesi mucibince 

esas mukavelenamede yapılacak tadilat şeklinin tetkik ve tas-
diki S N . o. 932 

Esas mukavelenamede ta
dil edilecek maddeler şun- 1 

~~~ 1 

daranın enzarı tetkikine koy
makla mükelleftir. Meclisi ida
re her altı ayda bir şirketin 
matlubat ve duyununun bir 
hulasai hesahiyesini çıkarıp 
murakiplere verir. Her seneyi 
hesabiye nihayetinde bilanço
dan maada şirketin ticari mali 
ve iktısadi vaziyetini ve yapı
lan muamelatın hulasasını 
müş'ir bir rapor tanzim eder. 
Amortismanlar için münasip 
şekil ve sureti ve ihtiyat ak· 
çesi miktarını tayin ve temet
tüatın sureti tevziini tespit ve 
heyeti umumiyeye teklif eder. 
f şbu esas mukavelenameniq 
her nevi tadilatı ve yeniden 
maddeler ilavesi hakkında he
yeti umumiyeye tcklifatta bu
lunur. Heyeti umumiyeleri iç
timaa davet ve işbu içtimala
rın ruznamesini tanzim ve tes· 
pit eder. Heyeti umumıyenin 

bilumum mukarreratını icra ve 
infaz hususunda meclisi idare 
heyeti umumiyenin vekaletini 
haizdir. Meclisi idare azasının 
heyeti umumiyece azilleri ve 
icra ettikleri muamelatın heyeti 
umumiyece ademi kabulü ha
linde üçüncü şahıslar tarafın
dan iktisap edilmiş olan hu· 
kuka halel gelmez. Muaddel 
şekli: Meclisi idare azası kendi Üçüncü maddenin eski şek· içtimalarına riyaset etmekterı 

li: Şirketin Hnvanı (lzmir Es- başka hiçbir hakkı tekaddüm 
nat ve Ahali bankası Türk bahşetmez. Muaddel $eldi: 
anonim şirketi) olacaktır. Mu- Meclisi idare her seni'! azası 
addel şekli: Şirketin unvanı meyanından bir reis ve bir 
(lzmir Bankası Türk anonim reis vekili intihap eder. Reisin 
tirketi) olacaktır. veya vekilinin bulunmadığı 

5 inci maddenin eski şekli: celselerde riyaset etmek üzere 
Şirketin merkesi (lzmir) ola- azadan biri o içtimaa mahsus 
cak gerek Türkiyede ve gerek olmak üzere meclici idarece 
ecnebi memJcketlerde lüzum muvakkaten reisliğe intihap 
görüldükçe meclisi idare ta· olunur. Katiplik vazifesini ifa 
rafından heyeti umumiyeye etmek üzere meclisi idare 
arzedilmek şartile şubeler açı- azası meyanından ve:ya hariç-

( labilecek· ve keyfiyet ticaret ten biri intihap olunur. Riya-
vekaletine ihbar ve gazetelerle set vezaifi reise meclis celse
ilan edilecektir. Muaddel şekli: lerinde intizamı ve müzakera· 
Şirketin idare merkezi (fzmir) tın muntazaman zaptını temin 
dir. Memleket dahil veya ha- ve heyeti umumiye içtimala-
ricinde yeniden şübe küşadı, rına riyaset etmekten başka 
bu yoldaki idare heyeti kara- hiçbir hakkı tekaddüm hah-
rının alelade senelik toplan· şetmez. Meclisi idare banka· 
tısında umumi heaet tarafın- lar kanunda yazılı vazifeleri ifa 
dan tasvip olunmasına bağ- etmek üzere azası arasından 
lıdır. Bu halde Maliye ve İk- seçeceği iki aza ile umumi mü· 
tısad Vekaletlerine müracaatla dürden mürekkep kendi mu-
ınuktezi izin alındıktan sonra rakabesı altında üç kişilik bir 
•onra keyfiyet usulen ilan idare komitesi teşkil eder. Bir 
olunur. azanın hastalığında veya her 

32 inci maddenin eski şekli: hangi bir içtima iştirak ede-
Şh ketin ~umumu; hissedarlar miyecek bir mazereti vuku-
arasında heyeti umumıyece unda o aza yerine vazife gör· 
intihap olunacak asgari ~ üç, mek üzere iki de yedek aza 
azami yedi azadan mürekkep seçer. İdare meclisi azalarının 
bir meclisi idare tarafından her birinin idare komitesin-
idare olunur. Muaddel şekli: den komitenin faaliyeti hak-
Şirket umuru; hissedarlar ta· kında her türlü malumatı iste-
raf ından heyeti umumiyecc meğe ve münasip göreceği 
intihap olunacak asgari beş, her nevi kontı olü yapmağa 
azami yedi azadan mürekkep selahiyeti vardır. idare komi-
bir meclisi idare tarafından tesi bil'umum mukarreratını 
idare olunur. Meclisi idare satırlar arası açık kalmamak 
nizamnamesi dahili mucibince ve çıkıntı yap1lmamak üzere 
'irketin umum muamelatını bir deftere yazarak her karar 
tedvır etmek üzere bir umumi altını ayrı ayrı imzalamağa 
tnüdür intihap ve tayin eder. mecburdur. 
işbu müdür meclisi idarenin Komitenin; ittifakla verdiği 
tabii azasındandır. kararlar doğrudan doğruya; 

36 ıncı maddenin eski şekli: ekseriyetle verdiği kararlar 
Meclisi idare her sene azası idare meclisinin tasvibinden 
ıııeyanından bir reis ve bir sonra infaz olunur. 41 inci 
teis vekili intihap eder. Reisin maddenin eski şekli: Meclisi 
Veya vekilinin bulunmadığı idare azası kendi işleri için 
celselerde riyaset etmek üzere ibraz etmeleri lazım ve mutat 
azadan biri o içtimaa mahsus olan dikkat, basiret ve faali· 
olınak üzere meclisi idarece yeti şirket işlerinde dahi ibraz 
muvakkaten reisliğe intihap ve sarfa mecburdurlar. Meclisi 
<>lunur. Katiplik vazifesini ifa idare defatiri lazimeyi tutmak 
etrnek iizere meclisi idare ve muayyen müddet zarfında 
azası meyanından veya hariç- sabık seneye ait mevcudat 
ten biri intihap olunur. Riya- defterini bilanço, karuzarar he· 
set vezaifi reise meclis celse- sabını bittanzim heyeti umu· 
lerinde intizamı ve müzake- miye iç.timamdan laakal bir 
ratın ay evvel nıürakiplcre tevdi ve 

I" -~ ~vvcl 

1 işleri için ibraz etmeleri lazım 
ve mutat olan dikkat, basiret 
ve faaliyeti şirket işlerinde dahi 
ibraz ve sarfa mecburdurlar. 
Meclisi idare lazım olan def
terleri tutmak ve muayyen 
olan müddet zarfında sabık 
seneye ait mevcudat defterini 

bilanço, karuzarar hesabını 
tanzim ile heyeti umumiye 
içtimaından liakal bir ay evci 
murakiplere tevdi ve laakal 
15 gün evvel hissedaranın tet· 
kikine arzetmekle mükelleftir. 
Meclisi idare her üç ayda bir 
şirketin alacaklarının ve borç
larının bir hesap hulasasını 

ve yıl sonlarında senelik bi
lançosunu tanzim ederek he

yeti umumiyece tayin edilmiş 
olan murakiplere verir. Mura
kipler tarafından tasdikli üç 
aylık hulasaları taalluk ettiği 
devrenin hitamından itibaren 
nihayet üç ay zarfında ve se
nelik bilançolarla karuzarar 
hesaplarını da heyeti umumi
ycnin toplanma tarihinden iti· 
baren bir ay içinde şirketin 
mali, iktısadi vaziyetile yapı· 
lan muamelatın hulasasını gös
teren idare heyeti ve murakip 
raporlarile birlikte maliye ve 
lktısat Vekaletlerine gönderir. 

Hesap hulasalarını ve bilanço
larını ayni müddet içinde biri 
resmi gazete olmak üzere en 
az iki gazete ile neşir ve ilin 
ettirir. Amortismanlar için mü· 
nasip şekil ve sureti ve ihti· 
;at akçesi miktarını tayin ve 
temettüatın sureti tevziini tes· 
bit ve heyeti ' umum iyeye tek· 
lif eder. işbu esas mukavele
namenin her nevi tadilatı ve 
yeniden maddeler ilavesi hak· 
kında heyeti umumiyeye tek· 
lifatta bulunur. Heyeti umumi
yeleri içtimaa davet ve işbu 
içtimaların ruznamesini tanzim 
ve tesbit eder. Heyeti umumi· 
yenin bilumum mukarreratını 
icra ve infaz hususunda mec· 
lisi idare heyeti umumiyenin 
vekaletini haizdir. Meclisi idare 
azasının heyeti umumiyece 
azilleri ve icra ettikleri mua
melatın heyeti umumiyece ade· 
mi kabulü halinde üçüncü şa· 
hıslar tarafından iktisap edil· 
nıiş olan hukuka halel gelmez. 

50 inci maddenin eski ş_ekli: 
Murakıblcrin vazifesi şirketin 

QWAJQe tı etini ~u • 

kabe ve hesabatını tetkik ve 
teftiş ve meclisi idare azası 
ile müttefikan bilançonun şek
li tanzimini tayin ve hisse se
nedatının vaziyetini tesbit 
velhasıl şirketin menafiine 
muvafık gördüğü her nevi 
murakabe ve tcftişatı icra ve 
üç aydan fazla fasıla verme· 
mek şartile zaman zaman şir· 
ket kasasını ve kuyut ve de· 
fatirini kontrol ederek mev· 
cudun kuyudata muvafakatı 
tesbit ve meclisi idare azası· 
nın kanun ve şirket mukave· 
lenamesi ahkamına tamamile 
riayet eylemelerine nezaret ve 
sene nihayetinde içtima ede
cek olan heyeti umumiyeye 
şirketin vaziyeti, hesabatı ve 
bilançosu ve meclisi idarenin 
faaliyeti hakkındaki kanaat ve 
mütalcatını havi bir rapor 
takdim etmektir. Murakıblar: 
esbabı mübreme ve müstacele 
tahaddüsü halinde heyeti 
umumiyeyi fevkalade olarak 
içtimaa davete mecburdurlar. 

Muaddel şekli: Murakıblerın 
vazifesi şirketin muamelatı 
umumiyesını murakabe ve 
hesabatını tetkik ve teftiş ve 
meclisi idare azasile müttefi
kan bilançonun şekli tanzimini 
tayin ve hisse senedatının va· 
ziyctini tesbit velhasıl şirketin 
menafiine muvafık gördüğü 
her nevi murakabe ve tefti
şatı icra ve üç aydan fazla 
fasıla vermemek şartile zaman 
zaman şirket kasasını ve ku
yut ve defatirini kontrol ede-

. rek mevcudun kuyudata mu· 
vafakatını tesbit ve tanzim 
olunan üç aylık hesap hüla
salarını ve senelik bilançoyu 
tetkik ve idare meclisi azası· 
ntn kanun ve şirket mukave
lenamesi hükümlerine tama
men riayet eylemelerine neza
ret ve kanuni müddetler içinde 
toplanacak olan umumi heye
te şirketin vaziyeti, hesabı ve 
bilançosu ve idare meclisinin 
faaliyeti hakkındaki kanaat 
ve mütalealannı havi bir rapor 
takdim etmektir. Murakipler 
mübrem ve müstacel sebeble
rin tahaddüsü halinde umumi 
heyeti fevkalade olarak içtimaa 
davete mecburdurlar. 

82 inci maddenin eski sek
li: Her altı ayda bir şirketin 
mevcudat ve duyunatını gös· 
terir meclisi idarece bir hu
lasai hesabiye tanzim edilerek 
murakıblere verilir. Bundan 
başka her sene · nihayetinde 
bir mevcudat ve müvazene 
defteri tanzim edilir. Mevcu· 
dat ve müvazene defteri bi
lanço, kiruzarar hesabatı, he
yeti umumiye içtimaı için ta· 
yin olunan günden laakal bir 
ay evvel murakıplerin nazarı 
tetkikine arzolunur. işbu he· 
sabat meclisi idare tarafından 
heyeti umumiyeye takdim 
olunur. Hissedaran yevmi iç· 
timaa tekaddüm eden onbeş 

gün zarfında şirket merkezine 
müracaatle mevcudat ve mu
vazene defterini, karuzarar 
hesabıııı ve bilançoyu mura· 
kipler ve meclisi idare rapor
larını tetkik ve bir suretlerini 
ahzedebilirler. Muaddel şekli: 
Her üç ayda bir şirketin 
mevcudat ve duyunatını gös
terir medisi idarece bir hü
lasai hesabiye tanzim edilerek 
murakıblere verilir. Bundan 
başka her sene nihayetinde 
bir mevcudat ve müvazene 
defteri tanzim edilir. Mevcu
dat ve müvazene defteri bi· 
linco, haruzarar hesabatı, he· 
yeti umumiye içtimaı ıçın 

tayi,n olunan liinden liakal 

bir ay evvel murakıblerin na
zarı tetkikine arzolunur. işbu 
hesabat meclisi idare tarafın
dan heyeti umumiyeye takdim 
olunur. Hissedaran yevmi 
içtimaatekaddüm eden onbeş 

Sgün zarfında şirket merkezine 
müracaatla mevcudat ve mü
vazene defterini, karuzarar he· 
sabını ve bilançoyu mürakıp
ler ve meclisi idare raporla
rını t etkik ve bir suretlerini 
ahzt:debilirler. 

83 üncü maddenin .eski 
şekli: Şirketin masarifi umu· 
miyesile ha mukavelename mü· 
düriyete veyahut herhangi bir 
vazifeye memur edilen kimse
lere umumi veya hususi te
mettüattan tahsis edilen yüz

del<.-r ve muhtelif amortisman 
bedelleri gibi şirketçe tediye 
·ıeya tefriki mecburi olan me· 

baliğ şirketin hesap senesi 
nihayetinde tanzim olunan se
nelik mevcudat ve müvaze 
defterinde tespit olunan hası· 
latından badettenzil baki ka· 
lan miktar temettüatı safiyeyi 
teşkil eder. Bu suretle hasıl 

olacak temettüatı safiyenin ev· 
veli yüzde (10) ihtiyat akçesi 
tahsis ve saniyen itfa edilme· 
miş olan hisse senetlerinin be
delleri tesviye olunan kısmına 
yüzde (6) nisbetinde birinci 
temettü itasına kifayet edecek 
meblağ ifraz edildikten sonra 
baki kalan kısmın yüzde onu 
müessislere, yüzde onu meclisi 
idare azasına, yüzde beşi 
meclisi idarenin tesbit edeceği 
şekilde ikramiye olarak me· 
murine ve umuru hayriyeye 
yüzde yetmiş beşi ikinci his
sei temettü olarak hisse senet
leri eshabına tevzi edilir. Mu
addel şekli: Şirketin masarifi 
umumiyesile ba mukavelename 
müdüriyete veyahut herhangi 
bir vazifeye memur edilen 
kimselere umumi veya hususi 
temettüattan tahsis edilen yüz
deler ve muhtelif amortisman 
bedelleri gibi şirketçe tediye 
veya tefriki mecburi olan me
baliğ şirketin hesap senesi 
nihayetinde tanzim olunan se
nelik mevcudat ve müvazene 
defterinde tesbit olunan hası
lattan badettenzil baki kalan 
miktar temettüatı safiyeyi teş· 
kil eder. Bu suretle hasıl ola
cak temeltüatı safiyenin evve
la yüzde (10) ihtiyat akçesine 

ve yüzde (5) muhtemel zarar
lar karşılığına tah~is ve sani
yen itfa edilmemiş olan hisse 
senetlerinin bedelleri tesviye 
olunan kısmına yüzde (6) nis
betinde birinci temettü itasına 
kifayet edecek mebaliğ' ifraz 
edildikten sonra baki kalan 
kısmın yüzde onu müessislere, 
yüzde onu meclisi ıdare aza
sına, yüzde besi meclisi ida· 
renin tesbit edeceği şekilde 
ikramiye olarak- memurine ve 
umuru hayriyeye, yüzde yetmiş 
beşi ikinci hissei temettü ola
rak hisse senetleri eshabına 

mebaliğin terakümünden hasıl 
olan adi ihtiyat akçesi Şirke
tin muhtemel zararlarına kar
şılık olarak hıfzılonur. Bu su· 
retle teraküm edecek olan 
meblağ şirket sermayesinin 
yüzde ellisine müsavi raddeye 
baliğ oldukta artık ihtiyat ak· 
çesi ifrazına devam edilmez. 
Şu kadar ki; bu miktara baliğ 
olduk~an sonra sarfiyat icrasile 
ihtiyat akçesinin miktarı te
nezzül edecek olursa tekrar 
temettüattan tevkif icra edile
cektir. Muaddel şekli: 83 üncü 
madde mucibince senevi te

mettülerden ayrılan mebaliğin 
terakümden mütehassıl adi 
ihtiyat akçesi :ile muhtemel 
zararlar karşılığı namı altında 
ayrıca bir hesapta tutulacak 
olan paralar şirketin muhtemel 
zararlarına karşılık olarak sak
lanır. Adi ihtiyat akçesi ve 
muhtemel zararlar karşılığı ih· 
tiyatlar yekunu tediye edilmiş 
sermayenin tamamına müsavi 
oluncuya kadar ayrılır Ondan 
sonra ayrılmaz. Ancak zarar 
tahakkuk ettiği zaman karşı
lıktan mahsup olunacak nis· 
bette yeniden temettüattan 
tevkifat icra olunur. 

90 ıncı maddenin eski ıekli: 
ihtiyat akçesi behemehal nakit 

olarak hıfzolunacak ve bu nakit 
ticaret Vekaletince kabul olu

nacak emin bir müessesei ma
liyeye tevdi olunacaktır. ihtiyat 

akçesinin her zaman nakte ka
bili tahvil Devlet veya Türk 
şirketleri Esham ve tahvilatı 

iştira edilmek suretile de ten• 
miyesi caizdir. ihtiyat akçesi 

\te amortisman bedeli olarak 
ayrılan mebaliğin balada tayin 
olunan suretlerden birile isti
malini heyeti idare tayin eder. 

Fevkalade ihtiyat akçesini he
yeti idare münasip göreceği 
şekil ve surette istimale sela
hiyattar hatta bir devrei hesa· 
biyenin hasılatı hisselere te· 
mettü tevziine kafi gelmediği 
takdirde fevkalade ihtiyat ak· 
çesinin de bu hususta istimali 
caizdir. Fevkalade ihtiyat ak· 
çesi tedrici surette sermayenin 
itfası için dahi istimal oluna· 
bilir. Muaddel şekli: ihtiyat 
akçesinin nakit olarak muha
fazasında veya derhal nakte 
çevrilmesi kabil devlet tahvil
lerine veya milli şirketler es
hamına tahsisi ile tenmiye hu
susları meclisi idarenin takdi
rine mevdudur. Ancak 19l.S 
senesinden itibaren ayrılan ih
tiyat akçeleri maliye Vekale
tince muvafakat edilecek dev
let dahili istikraz tahvilitma 
veya bu tahviller derecesinde 
faiz getiren diğer menkul kıy· 
metlere yatırılır. 933 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T clefon : 3479 
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= Vapur Acentası 
-- Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidi ri 
- Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

- ROY ALL NERLANDAlS = KUMPANYASI 

Çünkü ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen Ety 
sına dikkat ediniz. 

Ege Mıntakası 

Bağcılarına ilan 

ma·rka-

? 
• 

Bu aenc kükürt ncentalıldan J.:.aldırılmıştır. 

İzmir hariç olmak iizere a~ağıda gösterilen mıntakalarda kükürt sa· 
tıoı r.irant bnnknlnn şube ve sandıklarınca hizalnrıntla yazılı perakende 
f iııtlerile yapılacaktır. 

Jzmire bağlı olnn Kar~ıyaka, Bıınınvıı, Buca, SeyıJiköy, Torbalı, Ilıca, 
• Bozyakn, Bnlço-ra, Yenikale tımnn hağcılan ihtiyaçları olan .kükürtlerin 

bedelini şirketin (lzmirde kapalı yemi, çar~ı ı :No. 41) mutemedliğine 
tediye ederek kükürtlerini Daragaçıla taı iak.eletleki ardiyede tesellüm 
edeceklerdir. 

1kind eller kaldmlmıt olduğundan La~cı olmıyanlara kükürt Ye· 
rilmiyecektir. 

Satı o 
fıntak.ası 

İzmir 
Kimler tarafından aatılacağı 

Keçiborlu kükürtleriT. A. Ş. 

İzmir mutemedliği kapalı 
Yemio çaqısı No. 41 

Henemen Ziraat bankası 

Perakende eatıı fiatl 
beher torba için 

350 konıı 

340 .. 

- -
= Hamdö Nü~lfi1~t Çalfi1çarr 

--S h Ecz s -ı 
"HERCULES" vapuru 21 

martta BURGAS, VARNA 
ve KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. ---

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

_ "AASNE,, motörü 29 mart· 

d b = ta beklenmekte olup yükünü 
D e Un Ut• 1 tahliyeden sonra ROTTER· 

-rllllfllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllı llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DAi M, HAMBURG ve SKAN 
D NAVIA limanlarına yükle· 

J 

Kuru/ 

yecektir. 

SERVlCEMARtl'IME RO
U MAIN 

"SU ÇEA VA,, vapuru 23 
martta gelecek PiRE, MALTA, 
ve MARSİL YA limanları için 
yük alacaktır. 

1 "PELES,, vapuru 9 nisanda 
gelip PiRE MAL TA ve MAR 

'. SiL YA lim anları için yük ala· 
caktır. 

Yolcu ve yük kabtıl eder. 
Daha fazla tafsilat için lkin· 

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

Telefon: 4142/422112663 

Buldan Asliye hukuk ha· 
kimliğinden: 

Manisa .. .. 
Turgudln 

3-10 " 
345 ....: ................................... mmmiııımı1 ... mm11m1 ......... ... 

Günayın Karaağaçlı mahal· 
lesinden Karakulek oğlu Du· 
ran kızı Ayşenin Denizli Vila· 
yetfnin Aziziye ~öyünden Da· 
ğıstanlı Bilal oğlu Ahmed 
aleyhine ikame eylediği boşan· 
ma davasının gıyaben icra 
kılınan muhakeme neticesinde 
davalı Ahmedin evlenmenin 
uhdesine tahmil eylediği ve· 
zaifi ifa etmemek maksadile 
müşterek meskenini terkle 
semti meçhule firar ve mahalli 
ikametini dahi bildirmiyerek 
ayrılığının iki seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi devam ve 
tarafeynin atiyen barışıp bir· 
leşmak ihtimali mevcud olma· 
dığı ve terk sebebile kabaha· 
batın daha ziyade davalıya ait 
ve isnad bulunduğu şuhudu 
müstemcanın şehadetile tabak· 
kuk ve bir ay zarfınnda zevci 
nczdil"'e avdet veya muhik se· 
bebin beyanı hakkında ilfınen 

yapılan ihtflr dahi semeresiı 
kaldığından kanunu medeni· 
nin mevadı mahsusasına tev· 
fikan evliliğin boşanmaya in· 
inkılabına ve kabahatlı bulu· 
nan Ahmedin bir sene müd· 
detle evlenmekten memnuiye· 
tine kablii temyiz olmak üzere 
24 /4/ 930 tarihinde verilen 
hükmün müddeti kanuniyesi 
zarfında turku kanuniye te· 
vessül edilmediği takdirde 
kesbi kat'iyet edeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 

" 
350 •• 
350 

.. 
Salihli ,, 

.. 
" W. F. H. VAN- Olivier ve .. 

350 " 350 " 

Alaşehir .. 
Akhisar " 
Kırkağaç " 

.. 
" .. Der ZEE & CO. Şürekası 

Soma .. .. 350 .. 
Balıkesir .. .. 560 .. 
Bergama ,, .. 360 .. 
lCemalpaıa .. " 

:iSO .. 
Urla ,. " 

350 ,. 
~eferihiaar ,. 

" 
355 " 

~ıme ,, .. 355 
" 

Ôdemiı ,. .. 355 .. 
Tire ,, ,, 355 ,, 
Kuşadası ,, ., 360 ., 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 
G. M. B. H. 

.. ANGORA" vapur 29 
marta doğru bekleniliyor. RO
TTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları yük ala
caktır. 

Kükilrtlcrimiz Lurşun ınühılrlü (50) ft'r kiloluk. torbalarda atıhlığa 
AMERICAN EXPORT LI· (ıkarılmıştır. Beynelmilel :öbreti haiz Londrada (Daniel Grıf f th) laho· 

ratuYSnnda yaptırılan tahlilde külı.ilrtlerimizi n, yüzde 99,51 saf iyc-tte 
eldu~u anln~ılmıotır. 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION Kükfırtlcrimiz bağcılık için ıon derece foiıleli bal!snlan hafa muı:ir 

uuJJelerJeıı taınnmilc nri ve en yük~l'k ecnebi kiikürtlerine muadilılir. .. EAAMLIA" vapuru 30 
martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

KEÇ1DURLU KÜKÜRTLERI TÜRK 
ANONiM ŞIRKETf 

_ 111111111111111111111111 ıııııı. : Doktor .. ıflllllllflllllllllUlllllllllll PiRE AKTARMASI SE-
§ FERLERi -

:: A. Kemal Tonay = Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklaTl -:= Birinci Sınıf Mutahassısı -= (Verem ve saire) 
;;; Basmahane istaqyonu kar~ı ındaki Dibek okak başında 30 sayılı = ev ve munycnebanesiuıJe sabah aat 8 den akoıım ıaat 6 ya 

kadar hastalarını knbııl f'der 

:: "EXCALIBUR,. vapurJ 9 s nisanda BOSTON ve NEY
~ YORK için PiRE' den hareket 
- edecektir. -- SEYAHAT MÜDDETi: = PiRE - BOSTON 16 gün 
_ PiRE · NEVYO.t<K 18 gün 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD .. 
•GRODNO .. vapuru 8 ni

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

•fLAMlNIAN" vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA'dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER-
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
M AD JUT ANT" vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON· 
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. _, ___ Clım:?!Cll:;'r 

- Kiralık ev 
Güzelyalı Nııri bey sokak 

6 Numarada bütün asri kon
förü haiz büyük bahçeli, 
içinde elektriği ve suyu 5 
odalı gayet havadar bir ev 
kiralıktır . 

Hergün öğleden evvel 
ayni evin alt katına müra· 
caatları. 
ı:a::zn~:&l~r.:DI~~~~· 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
elle ic Lines' 

Limited 
"GR(GORIOS11 vapuru 24 

25 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG . ft 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

•1GERMANIA,, vapuru· 25 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

il 1 il 111 11111111111111111111111 111 111111111 il 1111111 111 il ili 11111 Telefon : 411 5 11111111 ii SERViCE MARITIME 
ROUMAJN 

BUCAREST 

SULINA, GALATZ ve 18-
RAILE limanları için yük ka
bul edecektir. PHELPS LİNE ilan olunur. 

PHELPS BROS & CO INC. ıBif!!i~GI~~ 
lzmir Kadastro komisyonun

dan: 
Akdeniz mahallesinde Doktor Hulusi caddesinde 31 kapu 

sayılı ve şarkında lsmetpaşa bulvan garbında Doktor Hulusi 
caddesi şimalinde Sakrakör müe!\sessine ait mektep ve müş-

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisana dogru bekleniliyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala
caktır. 

temilatı cenubunda Santo mariyca kilisesine ait tütün deposu ile JOHNSTON WARREN 
çevrili bulunan ldirgir depo sahipsiz mallardan addile devlet LINIES L TD. 
adına kadastrolanmıştır. Bu yerin mülkiyeti ile alakadar veya L 1 y E R p O O L 
bu yerde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa ellerindeki ta· "DROMORE,, vapuru 11 
sarruf vesikalarile birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay müd- nisanda bekleniliyor. LIVER-
detle lzmirde saçmacı hamam sokağında 20 sayılı binada iz- POOL ve ANVERS limanların 
mir kadastro komisyon veya müdürlüğüne müracaatları 2613 dan yük çıkaracak ve BUR-

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
•BOSPHORUS" motörü 

19 nisanda bekleniyor, ayni 
gün DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"SARDINIA.. motörü 22 
mayısta PiRE ISKENDERIYE ı 
DIEPPE ve NORVEÇ liman· 1 
lımna hareket edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi · 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

NEV-YORK 
"BRETAGNE,, vapuru 31 

martta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi

lemez. 
Birinci kordonda 1'UMDAL,, sayılı kanun hükümlerine göre ilan olunur. 927 GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 

.......... ımıımaa. .. mall!Elmm1mma: .. 11m1 .... m:::: .. mm•a11 .. aa!9.l .. E111 ... msm1 ...... ::ımmm ............ s;;;;::m .. m;i::m&m:ıı ...... .-..... 

Sahan Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb-
_.,,,l.lfı't; -1'e'S'' aın7 ı2,a +; ı 9 p. '+• ı ı , .-.:. _ J , ı 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kaymakant 

Nihad bey caddesi No. 20 

• UMUMi DENIZ ACENTA· 
LiGi L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasıı~da No 16fı 


