
r ' Yirmialbncı yıl 
No. 7155 

SALI 

2 
MART 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Tclt>fon: 2776 

Hiikümet 
• • 

rhracatımız için 14 şilep sa-
tın almak üzeredir 

Türliliusu Filosu ., Dün lzmir'e Geldi 
Hatay' da yeni bir tedhiş ve tazyik siyaseti başladı Bergama, Ege'nin en zen., 
------------..-.------------------------

Ara b çeteleri, müsellah bir halde B~;~;;akh;:~be ve mü-

Sancag"" a akın etmeg"" e başladılar zelerini ziya.!'etler artıyor 
Başvekilimiz müze ve eserler üze· 

Müşahidler yarın hareket ediyor. Lazkıye'den ahalisi Türk rinde büyük alaka ile durdular 
Bayır ve Bucak köyleri, Hatay'a ilhaklarını istediler 

Homa, l (Rndyo) - Sancak·ıa 

umumi bir tehiş h \ 'n ı c İ) or. 
Arap çetelerile demirgömlekli· 

lerin tahrikiitındon dolap vaziyet, 
~ittikçe \'abamct ke bcdiyor. 

Birçok mü cllfıh çeteler, Snn· 
cakta toplanmakta \C Türk'Jcre 
karf1 tazyik )apmaktııdırlar. Bunlar 
uluslar SOS)ete~in Sancak lıak· 

kında vermiş olduğu kararı pro· 
tcsto etmek istiyorlarmış. 

Kudüs, 28 (A.A) - Hatay'daki 
milletler cemi)cti mü§alıitleri Ce· 
nevre'de toplanmış olan mfılehas· 

lor komitesine rapor vermek , 
'Üzere ça~amba günü Cenevrc·ye 
hareket edeceklerdir. 

Oi~er taraftan komite Hatayda 
'bulunan milletler cemiyeti müşn· 
bitlerinin mütalealanndan da isti· 
fade etmek için bunlann Cenevre· 
ye davetini genel sekreterlikten 
rica eylemiştir. 

Yarın Cenevre'ge gidecek olan müşahid heget 
Kudü , 28 (A.A) - Senegalli 

kıtaların Şaın'dan gelen dcmirgöm· 
lcklilcrin Üzerlerine ateş açtıkları 

bildirilmektedir. Yedi kişi ölmüo 
ve 30 ki,i ynralanmı~tır. 

dcmirgömlekliler ara ında bir 
müsademe olmuştur. 'eticedc 4 
kişi ölmüş \"C 15 kişi yaralanmıştır. 

1 tanlıul, l (Hususi] - Hatay· 
da bulunan müş:ıhidler, 1:.arşnmbıı 

• sünü Hatafdan Harnket edecekler 
ve Ankara-1 tanlıul yolu ile Cencv• 
reye döneceklerdir. 

l\Iüşalıidler, llatay'ın anafasa· 
sını tanzim edecek olan komiteye 
iştirak ederek Hatay'ın vaziyeti 
hakkımla gördükleriııi bilJin•cck· 
)erdir. 

J tanbul, l (Husu~i) - Llizki· 
ye civanndaki Bayır ve Bucak 
köyleri ahalisi, Hata)da bulunmak· 
ta olan uluslnr sosyetesi bitaraf 
heyetine müracaat etmişler \ "C kcn· 
dileri Türk olduklanndan, köyleri· 
nin Hataya ilhak edilme ini iste· 
mişlerdir. 

Felemenk'le imzaladığı
mız klering mukavelesi 

Kudüs, 28 [A.AJ - Alevi dev
letinin merkezi olan Antakya'da 
llaleb'dcn gelen arkada~lannı kar· 
şılamaga giden deınirgöm1eklilP.r 

sokaktan geçerken k1şl110111 üuu-. .. u; 

birkaç el silah atılmı~ 'e halk ile 

1 tanbul, l (Hususi) - Hatay· 
dan gelen son haberlere güre, Fran· 
l!lzlar, el altından ve para ile bir 
takım işsiz Ye gayri Türk hal.la 
para ile kandırarak, bunlara niima· 
> i~l..r } aptımıakt dırlar. Vaz.iy~t 

yeniden müşkfillcşmiştir. 

Bizden alınacak mallar ve Felemenk fir
malarının memleketimizde yapacağı işler 

. Gençlik ve Havacılık 

Türkkuşu filomuz dün 
lzmir'e geldi 

lktuad Vekili B. C. Sagar 
Ankara, 28 (A.A) - Ankaraya 

Selnıio olan Felemcmek hükumeti 
lllüıııessilleri ile hfikCımctimiz mü· 
lllcısilleri arasında parufe edilmiş 
~~an anlaşmalar Hariciye Vckaldi 
l.uyuk salonunda Türki)C Cumlm· 
tıyeti bükt1meti adına İktısacl mu · 
1
"tan Kurdoğlu, Felemenk hiikı1· 

Ilı • 

l 
eu adına Baron De Bariıık~nıa 

'h ao Slooten tarafındıın mıra imle 
~e Çok dostça tezabürnl içinde 

at'i olarak imza edil mi\ tir. 

Bu anlaşmalar 23 e)llıl l 934 
tarihi' Tü k. . ı r ıye • Felemenk klcnng 
~~la~nıaeı yerine knim olacak )Cni 
•~ eruıg anla ma ı metni \ "C merhu· 
... tile F l 
L 

e emenk firmalarına kar· 
tı ~· k. 
t 

,_ • ııe ız seneye kadar uzayan 
nıı;aıtl 1 1 . er e ve muayyen Türk mal· 
arıJe ~d 
fil . 0 enmek şartile 35 milyon 
lti 0~tnlik bir palfon dahilinde Tür· 
trı~ d ki bugünkü Lüyük işler 
ttd akaaalanna iştirak imkiinı bah· 

eıı lllali proto.lr.oldın ibarettir. 

llıflh Faiz yoktur. Takailler mukabil 
'1&Jt 'Y•a edilecek Türk mallanmn 
Uır adarlar tarafından Felemenk'e 

•cı tnearuttur. 

-~lcınenk f irmalannın bilhaaaa 
• .. lırıua ittirak etmek ieteo 

( ' Resmi Tebliğ: 
Ankara, 28 (A.A) - Ucsmi 

tebliğ: 

Türkiye • Felenmek klcring 
anla~ması \'e Felemenk firmaları· 
nın kar~ılığı sekiz seneye kadar 
uzayau takaitlerlc ve Türk malı 
olarak ödenmek ~arıile ve 35 
milyon florinlik bir plııfon dahi· 
Unde Türkiye'dcki de,·letle al&ka· 
dar bazı büyük işler münakasa· 
sına i~tirnk hakl.ındaki protokol 
Hariciye Vekaletinde her iki mem· 
lcket mümessilleri tarafıııdan imza 
edilmi~tir. 

Her ikisi de l mart 1937 tarİ· 

hinden itibaren mcriyetc girecek 
ve kleriııg anlafması bir sene 
müddetle protolol taalluk cııi~i 

i~ler taksitlcriuin tamamen tcsvi· 
yesine kadar mr.riyettc kalacaktır. 

Felemenk"lc meveud 193ı ta· 
rihli ticaret anla~maaı aynen 23 
mart 1937 tarihine kadar rueriyet· 
le kalacak ve bu da mezkur tari· 
hinde parafe eı.lilıniş olan ) eni bir 
anlaşma ile dcği,tirilccektir. 

Bu anlaşmalar iki llost ıncm· 
leket iktısııdi münasehetlcrhıde 

y p·yeni ufuklar açmakta \'e her 
iki memleket için kar§ılıklı ehem· 
miyetli menfaatleri ihtiva et· 
mcktcdir. 

Haf taya pazar günü hava gösterişleri, 
paraşütle atlamaları seyredeceğiz. 

\.. ___________ ..) Saida muallim Ali Yıldız, solda muallim Vecihi, ta/e-
dikleri i~ler proıokolJa Lervcçlıi:ıti beden /zmirli Makbule, lstanbııllu Nacige ve 
sayılmaktadır: 

ı - Radyo ibta~yoııları in~ası aşağıda muallim Tevfik 
,.e P. T. T. Y. E aid işler ''<: taah- Dün sabah saat 8,50 de bayları ve hava kurumu men· 

hütler. Bursa' dan uçan Türkkuşu fi. supları tarafından karşılan· 
B - 1n~ası veya ıslahı hükCı· l 

losu saat onbirbuçukta zmir'e mıştır. 
mctçc mukarrer limnnlura aid İn· z k • k 
şaut işleri ve teçhizat. 

C - Gemi in~aatı. 
D - Deniz aşırı Felemenk 

müstemlekiitı menşeli kaln·c tes· 
limnu. 

E - Her çeşid tlevlet mübn· 
yeaıı \'e devlet sana)i, ziraat, nafıa 
planlarına giren tşler. 

Gerek bu listenin gerek teshil 

- Sona 2 ine iıalıi/ede -

gelmiş, şahir üzerinde bir tur Yüzbaşı Bay e i nin .u· 

yaptıktan ve lzmir'i şelamla· ?'1~ndası altın.?a .. bulunan f~lo 
dtktan sonra Gaziemfr tayyare ıkı tane motorlu tayyare ıle 
meydanına inmiştir. bir tane G · 9 planöründen 

Filo; tayyare meydanında ibarettir. 
ilbay namına emniyet direk- Tayyarelerden bir tanesi 

törü Salahiddin, şarbay na· yüzbaşı Bay Zeki'nin, diğeri 
mına muavini S•ad, tayyare Bay Vecihi'nin idaresinde bu· 

alayı komutanı ile tayyare ıu· - Sona 2 inci sahi/ede -

Başbakanımız General ismet lnönü Bergama müzesi 
merdivenlerinde müze müdürünün izahatını ~inligor 

Bergama, (Hususi) - Bergama 
müze \'C bnrebclerini ziyaretler 
son günlerde artmaktadır. 

Bayramın ikinci günü Berga· 
ma'yı ~creflendircn General İsmet 
İnönü halkın co~kun tezahüratı 
arasında yürü}ert>.k Ualkevine kn· 
dar gclib gitmişler, bir kahve İç· 
tikten sonra müzeye giderek ilmi 
bir tamif ile yerle tirilmi~ olan 
eaerleri tetkik etmiştir. 

Buraıla, Bergama 'ya gelenlerin 
istirahatlerini temin edecek olan 
ilim e\ini görmü,, ilb:ıy :Fazlı Gü
leç kendilerine iz:ıbat vermi~tir. 

Bu ev hazirana kadar biıirilecektir. 

na bakanımız öğleden sonra 
otomobillerle Akropolun tepesine 
1:ıkmış. Buradan Kırkağat., Soma, 
Kınık, Bergama, Çandarlı ovalarını 
tahrib eden Bakırçay vadisini tel· 
kik ettikten sonra eserlcti gcımiye 
başla mı ıtır. 

Hemen bütün Akropolu göz· 
den geçirmi~tir. Tiyatro, mabed ve 
jimnaslan Kızıla'lr"lu·Bazilika ve kü· 
çük. Asya'nın ayakta kalmı~ muaz· 
zam ,.e muhteşem .llbidesini \e 
gene Anadt>lu'da yalnız Bergama· 
da kurulruu~ olan sağlık )Urdunu 

gezmiş ,.e müııe direktörü Bay O.. 
man Bayattekin izahat vermiştir. 
Bütün eserler üzerinde bDyiik bir 
alaka \ ' C yüksek bir Yukuf ile do· 

Sona 2 inci sahifede -

Roma, 7 ( Radgo J 
Devlet nazırlarındarı w 
meşhur Fransız diplomat
/ arından Bag Pol Bonkur, 
Almanga'nın, Fransa, Bel
çika ve Çekoslovakya hu-
dudlarında mühim hazır
lıklarda bahınduiunu ve 
bilhassa Çekoslovakya hu
dudlarında yeraltı bügük 
otostratlarla istasyonlar in· 
şa etmekte olduğunu yaza
rak nazarı dikkati celbeg
lemektedir. 

Bag Pol Bonkur'un bu 
makalesi, F ran6a' da derin 
akisler uyandırmıştır. 

Halkın verdiği 
para boşuna gitti 

---- --
İddialı ve dedikodulu güreş yedi 

dakika icinde sona erdi 
t 

Saida Dinarlı Mehmed, solda Tekirdağlı Hüseyin 
ortada güreşlerden iki intiba 

l'uar günil Alaancak aahn!l, \ nahiyesinin tertib \'e hime>e ett~i 

Cumhuri7et Halk Partiıi Aleancık - Sonu 4 ncii salai/edt: -
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Ani bir detişiklik 

Avusturya--ltalya müna .. 
sebatı yeni· bir safhada 

~fıl IWMABERLERi 
/talya, Habsburi'ların tekrar tah

ta gelmesini istemediğinden 
Avusturyayı gücendirdi 

Belgrad, 1 (Radyo) - Vre· 
~e gazetesinin istihbaratına 

göre Avusturya Başbakanı Bay 
Şuşning'in Roma seyahatinin 
geri kalmast sebebi, ltalya 
Kral hanedanı tarafından ltal
yan gazetelerine verilmiş olan 
tebliğdir. Bu tebliğde, Habs
burg hanedanmın Avusturya 
tahtına geçirilmesinin İtalya 
Krallığı tarafından kat'iyyen 
boş görülmiyeceği ve ltalya 
ile Avusturya arasında birçok 
fena hadiselere sebebiyet v~· 
receği bildirilmekte idi. 

İtalya başbakanı Bay Mus· 
solini'nin deniz manevraları 

münasebetile Trablusgarb'a 
gitmesi de Avusturya başba
kanının yapacağı seyahatin 
tehiriüe sebep olarak gösteril· 
mekte ise de asıl mühim se· 

Neş'e taciri! 
Neden olmasın? Bir vakit

ler lngiltere' de birçok neş' e 
tacirleri vardı! Bu işi, teşeb· 
büs ve şahsi kudreti büyük 
bir ln~liz 1900 de icad et
miş ve üzerinde "Neş'e taciri,, 
levhası asılı bir dükkan açmış 
ve muayyen bir ücret muka
bilinde asabi ve nevrestenik 
kimseleri saatlerce güldürmiye 
başlamış .. 

Bu adamcağızı, neş'esi ta
mamen kaybolmuş bir dul f n· 
giliz kadını evinde bir hafta 
bulundurmuş ve yüklü bir pa
ra ile dükkanına iade etmiş
tir. Bu zengin dul kadın bu 
adamı her pazartesi gecesi 
davet edermiş! 

Şimdi de birisi çıkmış, gü
zel kadınların yanaklarındaki 
çukurları ve ağızlarındaki be· 
yaz dişleri gösterecek latifeler 
tertib ve satmağa başlamış .. 

Tarihten bir yaprak! 
Çin, malum olduğu üzere 

en eski bir hükumettir; ve 
bundan tam 25 sene evel 
cumhuriyet usulile idareye 
başlanın ıştır. 

Bu rejime tahvili, kanlı bir 
ihtilalin eseri değil, fakat -o 
zaman henüz 6 yaşında bulu
nan· imparatorun iradesi ese· 
ridir. 

hep, ltalya hükumetinin, Al
manya' nın tesiri altında kala· 
rak Habsburg hanedanının 
Avusturya tahtına gelmesine 
asla müsaade etmiyeceği hak· 
kında ltalyan gazetelerinde 
çıkan tebliğidir. 

İtalyan gazetelerinin, bu mes'ele 
aleyhindeki neşriyat1, bütün 
Avusturya' da çok fena tesirler 
husule getirmiştir. 

Başbakan B. Şuşningin, bu 
yüzden dış siyasada başka 

bir istikamet takip edeceği, 
Fransa ve Çekoslovakya blo
kuna dahil olacağı siyasi mah· 
fellerde kuvvetle söyleniyor. 

Avusturya dahiliye nazmnın 
istifa edeceği ve yerine Viyana 
polis müdürünün geçirileceği 
hakkında bazı haberler de 
vardır. 

rine mahsus iltica yerleri tesis 
edilmesini ve ihtiyarlara nak
den yardım olunmasını iste· 
mişlerdir. 

Yarım bilete aklımız erer; 
çünkü adam~ğızlarm yan vü· 
cudlan yok. Fakat diğer me
talibata birşey söyliyecek va· 
ziyette değiliz. 

Camdan kumaşı 
İngiltere' de Yorksir eyale· 

tinde Liversed kasabasında 
bir fabrika, altı aylık mesai
den sonra camı iplik haline 
sokmağa muvaffak olmuştur. 
Bu iplik ile seten gibi kumaş
lar dokunmaktadır. 

Fabrika kumaş nümunelerini 
dağıtmış ve yaptığı ilanlara 
şu cümleyi de ilave etmiştir. 

11Camdan kumaşlar yatak 
ve yorğan için birinci derece· 
de kıymetlidir. Yazın serin 
tuttuğu gibi kışın dd harareti 
tamamile muhafaza ederi,, 
~--------------------------

İş 8. U. müdürü 
Teftişlerini bitirdi 
ve Ankara'ya gitti. 

Ödemiş, Akhisar ve Manisa 
İş Bankası muamelelerini teftiş 
eden Türkiye İş Bankası umum 
müdürü Bay Muammer Eriş, 
dün ekspresle Ankara'ya git
miş ve istasyonda Banka di
rektörleri tarafından uğurlan-
mıştır. 

""Mı • 
Parti vı/ halkın _, ağnısla 

d ·ı kl . aa cı arı 
ı e erı •.•.• 

--····••-+•-tı•---
Parti başkanımızın 
güzel bir hareketi 

Vali ve Parti başkanım1z, 
halkla sık sık temas ederek 
ihtiyaçlarını, şikayetlerini da
ha yakından kavramak arzu· 
sunda bulunmuş ve bunu ga· 
zetemize şu mektubu ile bil
dirmiştir: 

Halkın dilek ve şikayetle
rini dinlemek Üzere her çar
şamba günü öğleden sonra 
parti merkezinde bulunaca
ğımın ve o günü dilek ve 
şikayet günü yapılacağının 
halkımızca bilinmek üzere 
ilanını rica ederim. 

f zmir ilbayı 
lıyönkurul başkanı 

Fazlı Güleç 

~----------------/ 
Fuar 
Hazırlıkları. ---... ··---Sergi binasının 
inşasına başlanacak. 

Enternasyonal fuar sahası
nın ağaçlandırılması faaliyeti 
devam etmektedir. Fuar ve 
Kültürpark sahası, bu yıl bol 
bir şekilde ağaçlandırılacaktır. 
Fuar sahasında komite tara· 
fından inşa edilecek sergi bi· 
nasına ehemmiyet verilmekte
dir. Komitenin, Fuar için bu 
yıl yapacağı en mühim iş, 

sergi binasının inşasıdır. Yol
ların mühim bir kısmı ve mey· 
danlar beton olacak, asfalt 
yollar da yaptırılacaktır. 

Fuar gazinosunun üzerine 
bir de otel inşa edilmesi ta· 
savvuru varsa da bu yıl için 
böyle birşey yapılması düşü
nülmemektedir. Burada yapı

lacak bir otelde kalacak olan
lar her türlü gürültüden azade 
kalftcaklardır. Vilayet büdçe· 
sinden fuar için yirmi bin lira, 
ticaret odasından da on bin 
lira olmak üzeıe otuz bin liralık 
yardım temin edilmiştir. 

Lloyd Triestino, Marittima 
ltalyana ve Sıtmar vapur kum· 
panyalarının vapurlariyle Fuar 
münasebetile Akdeniz ve Ka· 
radeniz limanlarından İzmir' e 
gelecek yolcularla fuarda teş· 
hir edilmek üzere getirilecek 
eşya navlonlannda yüzde elli 
tenzilat yapılacağı İstanbul 
umum acentalığmdan fuar ko
mitesine bildirilmiştir. 

Bozdağ'dan şehri. 
mize geldiler 

Bayram tatilinden istifade 
ederek Bozdağ' a gitmiş ve 
dağ sporu yapmış olan Ma· 
nisa 'dağcılarından mürekkep 
yüz kişilik bir kafile, dün 
Bozdağ' dan şehrimize dön· 
müş ve Manisa'ya geçmiştir. 

Dağcılar, başlarında Albay 
İsmail Hakkı Alpan ve mu
zıka olduğu halde şehir için
den bir yürüyüş yapmışlar ve 
lzmir halkı tarafından çok tak· 
dir edilmişlerdir. 

MüsteşarB.Arif 
Dün Ankara'ya gitti 

Dellad gölünün kurutulması 
için yapılmakta olan kanal ve 
saire tesisatını yerinde gören 
ve şehrimizle civarında bulu
nan bataklıkların kurutulması 
hakkında bir · proje hazırlan· 
ması için tetkikler yapan Na
fıa Vekaleti müsteşarı Bay 
Arif, dün Ankara ekspresile 
Ankara'ya gitmiştir. lzmir'in, 
sıtma mücadele mıntakası da· 
hiline ithal edileceği haber 
alınmıştır. Bu suretle batak
lıkların daha seri bir şekilde 
kurutulması mümkün olacaktır. 

Cellad gölü, ikinci teşrin 
ayında tamanıen kurutulmuş 
olacak ve gölün kurutulmasile 
meydana çıkacak 100,000 dö
nüm arazi gelecek yıl ekile
cektir. .. 
Hava istasyonu 
Sahanın vaziyeti 

soruldu 
Cumaovası istasyonu cıva· 

rında tesis edilecek olan hava 
istasyonu hakkında Nafıa 

Vekaleti hava postaları umum 
müdürlüğünden vilayete bir 
mektup gelmiştir. Bunda is· 
tasyon için ayrılan sahanın 
-istiml~k m~elesinin biti;ilip ~ 
bitirilmediği ve tayyarelerin 
ınıp kalkmalarına, manevra 
yapmala rına yarıyacak dere· 
cede tesviye edilip edilmediği, 
hanga1" inşasına ne vakit baş
lanacağı sorulmuştur. 

Liman işleri 
Şehrimiz liman işleri mü· 

dürü Bay Haşmet Dülge dün 
fzmir vapuru ile lstanbul'a 
gitmiştir. lstanbul' da lzmir'in 
liman işleri hakkında alaka
darlarla görüşecektir. 

Sağhk işleri 
Vilayet sıhhat meclisi 15 

Martta toplanacaktır. Bu top· 
lantıda ·ıilayetin muhtelif sağ
lık işleri hakkında görüşüle
cektir. 

O zaman Çin hükumetine 
iradesile cumhuriyeti vermiş 
olan bu hükümdar şimdi Ja· 
ponyanın Mançuri hükumeti r 
başına geçirdiği Puyi'dir; fa· 
kat Çin cumhuriyeti bu ada· 
nıın Çin'e karşı beslediği 
emellere bir türlü yanaşma
maktadır. 

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Hastahane asabiye 
mütehassıslığı 

Şehrimiz memleket hasta
hanesi asabiye mütehassıslığı

"\ na tayin edilmiş olan f stan
bul Bakırköy hastahanesi asa
biye mütehassıslarmdan Dr. 

Bay Rahmi Köken 
izmir saylavı ve eski İktısad 

Vekili Bay Rahmi Köken; dün 
belediyede reis doktor Bay 
Behçet Uz'u ziyaret ederek 
fuar ve şehir işleri hakkında 
malumat almıştır. 

Ayaksız adamları 
Amerika' da münteşir Starof 

lndiyampolis şehrinde 200 ta· 
ne bacakları dibinden kesil· 
miş malul adam toplanmışlar 
ve Amerika hükumetine bir 
talebname vermişlerdir. 

Bunlar, otobüs, tramvay, 
şimendifer ve vapurlarda ken
dilerinden yarım bilet alınma· 
sım, büyük şehirlerde kendile-

Bugiin, hem iyi ve hem fena 
yıldız teeirleri altında kalacaktır; 

bugün kanşık ve heyecanlı geçe
cektir. Kadınlıu aık ıstırabile 

karşılaıacakJar, erkeklerin izzeti 
nefislerini kıracak: hAdieeler ola· 
cak.tır. Bugün earfedilecek mesai· 
nin <le verceeği semereler azdır. 

Bugün ıloğacak!çocukların ze· 
kası vasat derecede huna mukabil 
idare kuılreıleri yüksek olacaktır. 
İyi idareci olacaklar ve bu saye· 
de de hükümet iılerinde idare 
amirliklerinde yer tutacaklardır. 

Bay İsmail Ziya istanbul'dan 
şehrimize gelmiş, yeni vazife
sine başlamıştır. Erzurum nü
mune hastahanesi asabiye 
mütehassıslığına tayin edilen 
şehrimiz memleket hastahanesi 
asabiye mütehassısı doktor B, 
Cevad Zekai Bil' de Erzuruma 
gitmiştir. 

V. U. Meclisi 
Vilfıyct Umumi Meclisi bu

gün saat 15 tc toplanacak ve 
yeni yıl büdçesi üzerinde gö· 
rüşmelere devam edecektir. 

Yangm 
Burnava' da Yeni mahallede 

Hüseyin'in yoğurtçu dükkanın
da siid pişirilirken yangın çık· 
mış, yoğurtçu dükkanile yanı· 
başındaki Hüseyin'in kahveha
nesi kısmen yanmıştır. İzmir 
itfaiyt·si yetişerek yangmı sön· 
dürmiiştür. Tahkikata gore 
yangında kast yoktur, zarar 
600 lira kadardır. 

ilk Kilizman 
mektebi ----... ··~·----Az kalsın yanıyordu 

Evelki gün Urla'nın Kiliz
man nahiyesinde ilkmektep 
binasında Kitapsaray dairesin· 
den ansızın yangın çıkmış ve 
mektep binası; büyük bir teh· 
likeye düşmüştür. Yetişen köy
lüler yangını söndürmüşlerdir. 

Kilizman ( ilkmektebi, yeni 
inşa edilmış bir binadır. Yan
gının nasıl çıktığı hakkında 

yerinde tahkikat yapılmaktadır. _______________ .,... __________ ~-
MAHKEMELERDE: 

Değirmendağı 
• • 

cınayetı 

iki taraf da şahid 
gösterdi 

Değirmendağı mahallesinde 
manifaturacı Bay Muammer'i 
öldürmek ve tahsildar Bay 
Rağıb'ı yaralamakla maznun 
balıkçı Yaşar'ın muhakemesine 
dün şehrimiz ağırceza mah
kemesinde deyam edilmiştir. 
Bu celsede Bay Saffet ve 
Bay Tevfik adında iki müda
faa şahidi dinlenmiştir. Bu 
şahidler, maznun Yaşar'ın 
üzerinde bir bıçak gördük
lerini söylemişlerdir. Mahkeme 
reisi: 

- Bıçağın sapı nasıldı? 
Diye sormuş, iki şahid de 

malumat verememişlerdir. 
Davacı taraf da Sadeddin 

adında bir şahidin vak'a es
nasında orada bulunduğunu 
söyliyerek: 

- Bu şahid, vak' anın nasıl 
olduğunu anlatacaktır. Amme 
hukuku şahidi sıfatile davet 
edilerek dinlenmesini istemiş
lerdir. 

Mahkemece bu şahidin cel
bine karar verilmiş, muha· 
keme, başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Polise hakaret 
Of'la Receb mah. 

kum oldu. 
Kemer' de Sürmeli sokağın· 

da umumhaneci Bayan Zeh· 
ra'yı tehdid eden Oflu Receb, 
meşhud suçlar kanununa göre 
müddeiumumiliğe verilmişti. 

Receb, müddeiumumilik ka
leminde muamelesi yapılırken 
polise de hakaret ettiğinden 
müddeiumumilikçe tevkif edil
miş ve meşhud suçlar kanu
nuna göre asliyecezada mu
hakemesi ' yapılmış ve bir ay 
üç gün hapse mahkum ol· 
muştur. 

Alsancak c~nayeti 
Alsancak'ta Akdeniz so· 

kağında bakkal Sıdkı ile met· 
resi Sabiha'yı boğarak öldür· 
mekle maznun makinist Şük· 
rü'nün muhakemesine dün şeh
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilecekti. Şükrü'nün 
evvelce İstanbul Bakırköy has
tanesinde tedavi edilip edil· 
mediği hakkında hastane baş 
hekimliğine yazılan tezkereye 
henüz cevap gelmediği ıçın 
muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. Maznun Şükrü; 
bir hafta evvel hapisancde 

gayritabii bazı haller göstermiş, 
ötekine berikine saldırmış ve 
Memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmıştı. Dün; mahke· 
mede durgun bir vaziyeti vardı. 

Felemenk'te 
imzaladığımız 
kliring mukavelesi •• 

- Başı 1 inci sahifede -
edilmiş ;15 milyoq f loı:in palfonun 
icabında her iki hükumotçe biltilif 
tadil edilebileceği prot<ılU>lda der· 
piı edilmittir. 

Felemek f irmalannın 'Ozerle· 
rinde kalabilecek itler, taüitleri 
nispetinde alabilecekleri mallıimmz . 
i.e eunlardır: 

Buğday, arpa, dan, kuşyemi 
ve diAer her nevi hububat, afyon, . 
tiftik, pamuk, ıarap, likör, mer· 
mer ve şimdiye kadar Felemeak'e 
ehemnıiyetli niabetto ihracatı mcT· 
cud olmıyan herhangi Tilrk malı. 

Yeni lclering anlaşmasının müd· 
deti l mart 193 7 tarihinde b'lşla· 

rnak üzere bir yıldır. 
Mali protokol ise protokolun 

derpiı ettiği işler taksitlerinin ta• 

mamen tesviyesine kadar meriyetto 
kalacaktır. 

I•'elemenk.'e lclering anlaşması 

haricinde mevcud 1934 tarihli tİ• 

caret anlaşmasına gelince, bu 23 
mart 193 7 tarihine kadar meriyet• 
te kalacak Te bu tarihten sonra 
metni Ankara \la parafe edilmit 
olıın henüz Lalıeye'den buradaki 
Hollanda heyetine imza emri gel· 
memiş olan nıelinle değiştirilecektir. 

Bergama harabe ve 
müzelerini ziyaret-

ler artıyor 
- Başı 1 inci sahi/ede -
ran ismet İnönü·ne llalkevi başka· 
kanı tarafından son çalı§malannı 
ve eski eserlerini gösterir bir al· 
büm takdim olunmuştur. 

Müzenin hatıra def terine, (Mü· 
zeyi, kaleyi, • i ık hastaneyi ziya· 
ret, Bay Bapt :in'e teQekkür) 
cümlelerini yazan İsmet lnönii hal
kın candan ae,·gileri ve ortalığı 

çınlatan "Yaşa,, ıadalan arasında 

Bergama'dan aynlmıştır. 
• • • 

Bayram günleri Bergama için 
seyyahlar günü olmu§tur. Yağmur• 
lu geçen günlerde de gelenler çok 
idi. 

Bu meyanda, İstanbul üniver• 
sitesi Alınan profesörlerinden 26 
kişilik bir grub bir gece kalmak 
suretile eserleri gezdiler ve Berga• 
ma seyahatiı.den çok memnun kal· 
dıklarını söyliyerek Soma yolu ile 
İstanbul'a döndüler. 

Ankara Tarih, Dil fakülteei ta• 
lebesi ,.e profesörlerinden bir grub 
da aynca gezdiler. 

Jzmir ticaret lisesi de bir oto· 
büsle geldiler, tetkiklerde bulun• 
dular. 

İngiliz ve Amerikan tebaalı 45 
kişilik bir grub d11 vaktin darlığı 
içinde yalnız Akropolu gezerek ay· 
rılmışlardır. 

Bergama'nın tam turistik: bir 
yer olabilmesi için yapılacak işler 

\'ücud bulduğu zaman Bergama'nın 
Ege bölgesinin zengin bir tıarib 
kaynağı olduğu bir kat daha bütün 
varlığile anlaşılmış olacaktu. 

Türkkuşu filomuz 
dün lzmir'e geldi .• 

- Başı 1 inci sahifede -
lunmakta ve Bay Vecihi'nin 
tayyaresine bağlı olan G~9 
planörü de Türkkuşu'nun kıy
metli uçucularından Bay Ferid 
tarafından idare edilmektedir. 

Önümüzdeki pazar günü 
filo tarafından büyük hava 
gösterişleri, grup paraşüt at· 
lamaları yapılacaktır. Hava 
kurumu İzmir şubesince lazım· 
gelen hazırlıklar yapılmaktadır. 

Filo tarafından Bursa' da 
yapılan hava gösterişlerine 
25 bin kişi iştirak etmiş ve 
vesaiti nakliyenin kifayetsizliği 
karşısında halk uçuş sahasın• 
yaya gitmeğe mecbur kalmW 
tır. Bunu gözönünde bulun· 
duran İzmir Hava kurumu şu· 
besi havacılığa karşı büyük 
bir sevgi besliyen lzmir hal· 
kının o günkü ihtiyacını kar
şılamak için şimdiden nakil 
vasıtaları keyfiyetini de teıniP 
etmektedir. 
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11- '-~- Milisler nihai zaferden emin 

~W~ Asiler kazanırsa nasıl bir 
~~::::::=< ==== idare tatbik edecekler? 1 

Bayıl büdçemizde f azlolık var Demir 

Maliye Vekilimiz B. F d gömlekliler ua Hatay mes'elelerine bir de 

" Demirgömlekliler .. karıştı. 
Bunlar, Suriye vatanperverle· 
rinin bir nevi piştarları, kah· 
ramanlarıdır. "Demirgöm lek-Ağralı'nın beyanatı 
lik,, de bu vatanperverliğin 
bir remzidir. Gençlik, rejim -Maarif, sıhhat, orman sanayileşme işleri ile 

milli müdafaaya büyük ehemmiyet verdik 
teşkilatı gibi birşey. 

Mes('la Hitler'ciler, Mavi 
gömlekliler, kara gömlekliler, 
şunlar bunlar gibi .. Ankara, 1 (Hususi) - Fi· 

nans Bakanı B. Fuad Ağralı, 
gazetecilere vaki beyanatında: 

- Bütçemiz, 229 milyon 
676 bin 712 liradır. Bu iti· 
barla bütçede, geçen seneden 
17 milyon liradan ibaret bir 
fazlalık vardır. Bu fazlalığın 2 
milyon üçyüz bin lirası maa
rife, birbuçuk milyon lirası 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
işlerine, dokuz milyon lirası 
ormanlarımızın inkişaf ve mu
hafazasına ve 8 milyon lirası 
da, memleketimizin sanayileş· 
mesine ve madenlerimizin iş· 

letilmesine ve Milli Müdafaa 
için geçen senenin tahsisatına 
ilave edilmiştir. 

Bundan başka 4 milyon üç
yüz bin lira da muhtelif dai
relere teşmil edilmiştir. Ver· 
gilerin tezyidi veya yeni bir 
vergi ihdası mevzuubahs de· 
ğildir. 

Umarım ki, Türk vatanının 
vatandaşlara inşirah veren ik-

Alman casuslar --···· .. ···--Sovyet Rusya'dan 
çıkarılmışlar 

Moskova, 1 (A.A) - Tas 
ajansının bildirdiğine göre ca
susluk yapmak ve mukabil 
ihtilal faaliyetinde bulunmak 
suçu ile geçen sonteşrinde 

Leningrad'da tevkif edilen 9 
Alman, 27 ve 28 şubat tarih
lerinde memleketten çıkanla· 
rak Sovyet - Polonya hudu· 
duna se\ıkedilmişlerdir. 

Romanya 'nın 
müdafaası 

Yeni büdcede iki , 
milyar ley ayrıldı 
Bükreş, 1 (A.A) - 1937-

38 senesinin büdçe projesi 
Parlamentoya verilmiştir. Mu
vazeneli olan.bu büdçenin ye· 
künu gerek hasılat gerekse 
rnasarifat kısmında 24 milyar 

250,000'000 leydir. Ayrı ola· 
tak idare idare edilen fevka
lade müdafaa büdçesi 2 mil
Yar leye baliğ olmaktadır. ... ... -ANADOLU 

-----
Günlük siyasal gazete 

· · hip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Doıumi neşriyat ve yazı işleri 

llıiidürii: Hamdi ' üzhet Çançar 

İdarehanesi : -

fzınir ikinci Beyler sokaAı 
C. Halk Partisi binası içinde 

1' 1'eJgraf: İzmir - .A;'.XADOLU 
elcfon: 2776 .. Po!ta kutu u 405 

\> ABONE ŞERAiTi 
ıllı~ 1200, altı aylığı 700, üç 

)' R)lıf,'1 500 kuruştur. 
abancı ıucınlcketlcr i~in senelik 

abone ücreti 27 J iradır 
, lleı yerde 5 kuruştur 

(;G.tıii -
~ı;rni~ uüslııılnr 25 kuru~tur. 

A~A.Doı.u MATJJAASINDA 
D.\SIL 11ŞT1R 

tısadi inkişafı önümüzdeki se· 
ne de, buyıl gibi varidatımı
zın tezyidi imkanını verecek, 
yurddaşlarımız, vergilerini se· 
ve seve ödemek suretile zevk 
duyacaklardır. 

Ankara, 1 (Hususi} - Bazı 
vekaletlerin büdçeleri tesbit 
edilmiştir. Yeni büdçemize gö· 
re, bu vekaletlerin büdçelcri 
şu suretle tesbit edilmiştir: 

Maarif Vekaleti büdçesi 12 
milyon 370 bin 690 lira, Ba
yındırlık Vekaleti büdçesi 15 
milyon üçbin 322 lira, İktısat 
Vekaleti büdçesi 5 milyon 
683 bin altmış lira, Ziraat 
Vekaleti büdçesi 6 milyon 98 
bin 550 lira, Müdafaa Veka· 
leti kara büdçesi 46 milyon 
733 bin 220 lira, deniz 6 
milyon 61 bin 780 lira, hava 
7 milyon 823 bin 755 lira, 
Dahiliye Vekaleti büdçesi 4 
milyon 880 bin 632 lira, Ad
liye Vekaleti büdçesi 9 milyon 
272 bin 612 liradır. 

' 
Yunanistan 'da 

.. . 
U züm istihsalatı 

azaltılacak •. 
Atina, 28 (A.A) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Başvekil B. Metaksas mat· 

buata verdiği beyanatta yıllar· 
danheri hükumeti uğraştıran 
ve bundan evvel halledilemi· 
yen kuru üzüm mes' el esini 
memnuniyeti mucip bir tarzda 
halletmek için hükumet tara
fından ittihaz edilen tedbirleri 
izah etmiştir. 

Bu tedbirler bağcılara diğer 
zer'iyat için kolaylık göstere
rek ve hatta tazminat vermek 
suretile dikimi azaltarak arz 
ile talep crasında muvazene 
tesisini ve ihraca mahsus kuru 
üzüm ambalajları üzerinde sıkı 
bir kontrol tatbikını istihdaf 
etmektedir. 

Hükumetin tedbirleri milli 
ekonomi üzerinde müsaid te
sir yapacak mahiyette görül· 
mekte ve alakadar mahfeller 
tarafından iyi karşılanmak
tadır. 

Tuna nehri 
Gittikçe kabarıyor 

Munih, 28 (A. A) - Tuna 
nehriyle ayakları gittikçe ka
barmaktadır. 30 kilometre 
uzunluğunda olan bütün Stram
bing havzası sular altında kal
mıştır. Tarlaları kaplıyan su
yun yüsekliği bazı yerlerde 2 
metreyi bulmuştur. Kış zeriyatı 
harap olmuştur. 

Hayfa limanı 
Irak için bir transit mer

kezi oluyor .. 
Kudüs, 1 (A.A) - Hayfa 

limanının, ticaret itilafnamesi 
mucibince, Irak için bir tran
sit limanı haline getirilmek 
üzere icabeden inşaata başlan· 
mıştır. 

r ' Hükumetimiz ...... 
14 Şilep almak 

üzeredir. 
İstanbul, 1 (Hususi) -

lktısat Vekaleti, · mallarımızın 
ihracında kullanılmak üzere 
14 büyük şilep satın almak 
üzeredir. Vekalet, vapur kum
panyalarile bugünlerde mü· 
zakereye başlıyacaktır. 

Alakadarlar tarafından ve· 

iptidai bir cemiyet içinde 
gülünç bir mukallitlikle, uzun 
entari ve bornosunu çıkarıp 
demir gömlek giyen Suriye'li 
genç bilmiyor ki, varlığl göm· 
leksiz dolaşan adam, sırtına 

kaplan postu geçirmiş bir kedi 
gibidir. Atlayıp sıçrar ve 
hamle ederken, sadece gülünç 
olur. Gemir gömleğe değil, 
bez gömleğe bile alışmamış 

bir vücud, daha birçok göm
lekler giyip değiştirmelidir ki, 
ileri bir iddia ile diğer mil· 

rilen malumata göre, bu şi· Jetlerin teşkilat safları ara-
lepler alınır alınmaz isken- sında yer alabilsin. 
deriye seferlerine başlana- Demirgömlek firması altı-
caktır. na sığınan kahraman mukal-

lskenderiye seferini yapa· lid, ayni zamanda bilmelidir 
cak olan vapuriar, Pire' den ki, biz ateşten ve çelikten 
başka Selanik'e de uğrıya· daha zorlu bir gömlek içinde· 
caklardır. yiz. Bu iman gömleği altın· 

\.. ___________ .,/ daki varlığımızın bir parçası 
da Hatay' da duruyor ve sabrı· 
mızın, itidal ve sükunetimizin 
taşmağa başladığı gün, o de· 
mirgömlekliler bu ateşten 
yuğrulmuş çelik pençelerimi· 
zin içinde leblebi gibi eriye
yecek, tu7. gibi olacaktır. 

Türkiye'de 
Yalnız Türkçe 
konuşulacak 

f stanbul, 1 (Hususi} -Türk· 
çe' den başka bir dil konuşul· 
maması için Dahiliye Vekale· 
tinin emrile Vilayetçe tedki· 
kata başlanmıştır. 

Tedkikat neticesi bir raporla 
derhal Vekalete bildirilecektir. 

Bulgaristan' da 
Bir Türk'ün idame.na karar 

fJerildi 
lstanbul, 1 (Hususi) - Sof· 

ya' dan haber veriliyor: 
Bulgarlar, Eski Zağra' da 

giiya casusluk yapan iki Bul· 
gar'la Nazif ismindeki Türk'ü 
idama mahkum etmişlerdir. 

İstanbul ihracatçıları 
lstanbul, 1 (Hususi) - f h· 

racat tüccarlarından bazıları, 

Almanya ile olan ticari müna
sebetleri hakkında konuşmak 

üzere bugün Türkofis'te bir 
toplantı yapmışlardır. 

Mareşal Graçyani 
ciğerlerinden 
vurulmuş 

Paris, 1 (A.A} - Figaro 
gazeresi Cibuti' den verilen 
ve Mareşal Graçyani'nin sıhhi 
vaziyetinde vehamet görüldü-
ğünü bildiren haberi tekzip 
eden bir Roma telgrafı neş
retmektedir. 

Son haberlere göre Adis
Ababa suikasdında yaralanan· 
ların sıhhi vaziyetleri memnu· 
niyete şayandır. 

Cibuti, 1 (A.A) - Adis
Ababa' dan bildirildiğine göre 
Mareşal Graçyani'nin sıhhi 
vaziyeti endişeyi mucib ol· 
maktadır. Mareşal, bombanın 
parçaları ciğerlerine saplan
dığı için yaralar neticesinde 
hasıl olmuş bir zatürreeden 
mustarip bulunmaktadır. 

Maden ihracatımız 
serbesttir 

lstanbul, 1 (Hususi} - Bir 
Alman gazetesinin, maden ih
racatımızı yasak edeceğimiz 
hakkında verdiği haber yalandır. 

Donkişotun yeldeğirmenle· 
rine saldırışını andıran bu 
biçare megalomaniyi, şimdilik 
sadece müsamaha ile karşılı· 
yabiliriz. Çünkü nihayet biz, 
tarihçe ve dünyaca malum bir 
devlet müesseisiyiz. 1 Cenev-
re' yi tanırız, imzamızın mana 
ve şerefini ' müdrikiz. Fransa 
ile de dostça konuşmaktayız. 
Bizim barışseverlik ve otori-
temiz, şimarıklığı nihayet bir 
hadde kadar mazur görebili· 
riz. Ondan sonrası, demir 
gömleğin bir rüzgara tutulmuş 
maskara bir korkuluk halinde 
kalacağından - Başta gene 
kendileri olduğu halde - dün-
yada tek kimse şüphe etme· 
melidir. 

Biz Hatayı ilhaka bile ka
vuşturabilirdik. Bu, bizim kud
retimiz dahilindeydi. Bunu 
yapmayışımız, sadece ve an· 
cak cihanın buhranlı ve sul
hün mariz ve ;hasta olarak 
yaşadığı şu günlerin havasını 
büsbütün bozmamak gibi bey
nelmilel ve asil bir gayeden 
ileri gelmiştir. Eski efendisinin 
karşısına demir gömlekle çıkan 
genç Suriye'li, bu elin ilele-
bed öpülmeğe layık bir el 
olduğunu unutmamalıdır. Di· 
lerse çelik gömlekli de olsa .. 
Çünkü bu el, yakaladığını ko· 
paran ve vurunca ezebilen 
bir milletin elidir. 

Suriye'li hürmetle başını 

eğdiği takdirde bu elin alkı· 
şına da mazhar olur, okşayı-
şına da .. 

Dünkü babanın, dünkü met· 
buun elidir bu'lf okadı da ya
mandır, yumruğu da. Suriye
liye tavsiye ederim: 

Hiçbir gün yakasını, kolunu 
ve dılini bu ele düşürmemeli· 
dir. Çünkü yakasız, kuvvetsiz 
ve dilsiz kalacağı muhakkaktır. 

Eski Karadağlının lngilte· 
reye ilanı harbi de ancak bu 
kadar gülünç olabilir. 

Orhan Rahmi Gökçe 

~~----~~+~--------~---İ ngi l tere, Franko hükumetine bir müşahid 
göndermiş, bir de mukavele imzalamıştır 

Asiler bir tepe üzerinden denizi tarassud ediyorlar 
Salamanga, 1 ( Radyo } -

General Mola radyo ile be· 
yanatta bulunmuş ve: 

- Hareketimiz ispanya için 
yeni bir devir açacak ve ta
rihi liyakatimize göre netice· 
ler verecektir. Kuracağımız 
milli hükumet ecnebilerin mü
dahale ve iştirakinden tama· 
men masun ve idare sistemi
miz korporatif olacaktır. 

Demiştir. 

Salanmanka, 1 (Radyo) -
General Franko, Milli marş 
olarak kralık, KarJist ve Ka
lanjist marşlarını kabul et· 
miştir. 

Paris, 1 (Radyo) - Eko dö 
Pari gazetesine göre, İngiltere 
hükumeti general Franko nez· 
dine bir ticaret ajanile askeri 
bir müşahid göndermiştir. 

Ayni gazete, lngiltere'nin 
lspanyol madenlerinden mü
bayaat için general Franko ile 
bir mukavele yaptığını yaz
maktadır. 

Londa, 1 (Radyo) - İngiliz 
gazetecilerinden M. Barkley, 
Valansiya'nın 200,000 askeri 
olduğu rivayetini reddetmekte 
ve Franko'nun daha kuvvetli 
olduğunu iddia etmeldedir. 

Salamanga, 1 (Radyo)-Dün 
akşamki tebliğde Milislerin mü
teaddit hücumlarından bahse· 
dilmiştir. Madrid ve Valans
Madrid yolundaki taarruzlar 
püskürtülmüştür. 

Asiler bazı yerlerde hatla
rını düzeltmiye muvaffak ol· 
muşlardır. 

Madrid, 1 (A.A) - Payı· 
tahtın etrafına ve ihtimal Üni
versite mahallesi veya Casa 
Del Campo mıntakasında şid
detli bir topçu düellosu baş
lamıştır. Tafsilat yoktur. 

Valensiya, 28 (A.A)-Bele· 
diye reisi lspanya'nın bütün 
belediyelerine müracaat ede
rek ne kadar mülteci kabul 
edebileceklerini sormuştur. 

300 bin kişilik bir şehir olan 
Valansiya'da 800 bin kişi top
lanmıştır. Şehir artık bundan 
fazlasını alamamaktadır. 

Hükumet ordusunun vaıiye· 
tini kuvvetlendirmek için baş· 
kumandanlıkta yeni bir teşki· 
lat vücuda getirilmiştir. 

Salamanka, 1 ( A.A ) -
General Mola yeni devletin 
proğramını radyoda şu suretle 
izah etmiştir: 

- lstihsalatın korporatif 
şekilde tanzimi, kuvvetli olan· 
ların suiistimaline mani olmak 
için mesainin insani bir şekil
de derpiş edilmesi, hususi 
meskenlere riayet, spekülas-

yonla mücadele, adliye kuvve· 
tinin istiklali, devletin tayin 
ettiği istikamet milletin tema· 
yülü ve hıristiyanlık prensip· 
!eri dairesinde tedrisatta ser· 
bestlik, çocukların himayesi, 
herkes için çalışma mecburi· 
yeti, devlet idarelerinde tavsi· 
yelerin ilgası ve tufeylilerin 
uzaklaştırılması, lspanya'nın 
tarihi şahsiyetinin tanınması, 
dahildi! ve hariçte herkesle 
sulhçuyane ve iyi münasebet 
tesisi, memleketin mukaddera
tına karşı yapılacak suikasd· 
lara mani olmak için otorite 
ve disiplin tesisi. 

Madrid, 1 ( A.A) - Hari· 
ciye nazın B. Delvayo dün 
öğleden sonra general Miaja'yı 
ziyaret etmiştir. Nazır; salı 

günü Valcnsiya'ya hareket ede· 
cektir. 

B. Delvayo dün büyük bir 
halk kütlesinin önünde söyle
diği nutukta faşist devletlerin 
Avrupa'ya tahakküm etmek 
için başvurdukları maneralar
dan bahsetmiş ve demiştitir ki: 

- Bu manevra demokrat 
memleketlerde ekseriyetin ar· 
zusunu temsil edenleri bolşe· 
vik ajanı olmakla ittiham ~t· 
mekten ibaretttir. 

Nazır; bundan sonra lspan· 
ya hükumet kuvvetlerinin hangi 
sebeblerden dolayı neticede 
muvaffak olacaklannı söyli
yerek demiştir ki: 

- Neticede elde edilecek 
olan bu zaferi tesri etmek la· 
zımd1r. Bunun için de orduyu 
ıslah etmek ve gerideki kuv· 
vetlerde de zaptı .. raptı temin 
etmek mecburiyeti vardır. 

Delvayo asilerin işgali altın
da bulunan arazide yaşayan 
lspanyol'lara hitap ederek, düş· 
man kıtalarından firar edenler 
arzuları hilafına cumhuriyet 
aleyhine silah kullandıklarını 
isbat ettikleri takdirde kendi· 
lerine dokunulmıyacağı hak· 
kında neşredilen bir karama· 
meyi hatırlatmıştır. 

- Sonu 5 inci sahi/ede 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi· 1355 
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öğle 6,25 12,26 yat ı l ,30 19,31 
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~Sayfa 4 -------------------- ANADOLU 

Çekoslovakya, Almanya Halkın verdiği para 
boıuna gitti 

- ile uzlaşmak istiyor - Başı 1 incf sahifede -

.Alman a'kalliyetlerile beraber Leh akalli. Kadınlar arasında 
yetlerinin de hakları tetkik olunuyor.. Kemeraltı caddesinde Şamlı 

sokağında Ahmet kızı Ayşe 
Paris, 28 ( A.A ) - Pöti 

J1'rnal gazetesi muhabirlerin
. den birinin Prağ' dan getirdiği 
B. Hodzanın beyanatını neş
retmektedir. 

B. Hodza diyor ki: 
- Çekoslo\'akya; Almanya 

ile olan münasebatnı normal 
hale koymak için elinden ge
Jeni yapmağa daima amade 
.olmuş ve olmaktadır. Fakat 
Almanya için organize edilmiş 
bir orta Avrupa' dan geçmez. 
Almanlar bir muhasara siya
seti tatbiki olduğunu iddia 
ettiler. Bu iddia yanlıştır. 
Küçük devletler arasındaki 
anlaşma Almanya ile yaklaş
mağa engel olmak şöyle dur· 
sun bilakis bunu kolaylaştır
malıdır. Filhakika bu ruhi bir 
şarttır. Zira küçük bir devlet 
kendisine müsavi olnn dev· 
!etlere dayanmadıkça büyük 
devletle kendisini tabi vaziye
tine koyabilecek herhangi bir 
anlaşma akdinde tereddüd 
edecektir. 

Muhabir müteakıben şu su
ali sormuf tur: 

- Habsburg hanedanının 
iadesi mesele5İ hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

- Orta Avrupa'nın istikrarı 
bu nevi teşebbüslerden uzak 
kalınmayı istilzam etmektedir. 

- Çek - Leh münasebatı 
ne haldedir? 

- Bu iki memleketin te~
riki mesaisi için umumi zemini 
bulmaları mantıki olur. Ekal
liyetler meselesi tedkik edil
mekte olduğundan hükumet 
Leh ekalliyetinin vaziyetini de 
nazarı itibara alacaktır. 

- Almanya ile hususi bir 
anlaşma tasavvur ettiğiniz doğ
ru mudur? 

- Almanya ile bir anlaşma 
umumi barış teşkilatı çerçive
sinde olduğu takdirde daha 
devamlı olur. Son Londra ha· 
diseleri İngiliz silahlanmasın
dan sonra bir Avrvpa sureti 
tesviyesi imkanları emniyetle 
derpiş edilebilir. 

.Bay Benes'in nutku 

Şimdi, sulh ve müsale
met içinde bulunuyoruz 
Fakat Avrupanın geçirmekte oldu 
ğu harp tehlikesini de görüyoruz 

Belgrad, 1 (Radyo) - Çe· 
koslovakya' da ordu manevra· 
ları sona ermiş, Cumur reis 
Bay Do1dor Benes, Milli mü
dafaa Vekili ile askeri rical 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Bu ziyafette mühim bir nutuk 
irat eden Cumur Başkanı de
miştir ki: 

- Ordumuzun muhtelif me
rasim ve manevralarını gördüm. 
Bütün vatandaşların orduyu 
tanımasını ve ona imanla bağ
lanmasını arzu ettim. Ordu
muz, yalnız kendi hudutlarını 
değil, müttefiklerinin de hu-

dutlarını muhafaza ve müda
faa edecek kudrettedir. Harb 
ve muhtelif ihtilalleri müteakıb 
Avrupa'nın ne kadar müşkil 
vaziyetler ve şerait içinde bu
lunduğunu hepimiz biliyoruz. 
Sulh ve müsalemet devresinde 
yaşıyoruz, fakat silahlı bir sulh 
ve müsalemet... 

Halkımız, ordumuzun her 
cihetçe müzahiridir ve icabın
da ordu ile omuz omuza, el 
ele çalışacak, kendisine dü-

şen vatan vazifesini yapacak
tır. Halkımız~ vazifesini müd· 
riktir. 

Sulh ve müsalemet için ha
zırlanıyoruz, fakat Avrupa'nm 
harp tehlikesini de görüyoruz. 

Bundan korkmıyoruz, bilakis 
daha kuvvP.tli bulunuyor: ve 

endişe etmiyoruz. Bir pa11ik
ten de korkmıyoruz. Millet, 

son tehlikelere tamamen va
kıftır. Bu tehlikelerin bir ha
yat tehlikesi olduğunu da ka
bul ediyoruz. 

Barışın muhafazası için el
den geldiği kadar çalışıyoruz. 

Yakın bir harbe inanmıyoruz. 
lngilterc, Almanya, Fransa ve 
İtalya hükumetlerfoin barışı 
korumak. için <;ı_alıştıklanna ka
mız. 

Kral Faruk 
Seyahate çıktı 

İskenderiye, 28 ( A.A ) 
Kral Faruk Marsilya'ya gitmek 
üzere vapura binmiştir. Kral 
Avrupa'da dört ay sürecek 
bir seyahate çıkmaktadır. 

Tar.ihe müstenid zabıta romanı 

23 
- Anlıyorum. Size ne za

man yemek getiriyorlar? 
- Tabii vaktinde,. 
- Yemek getiren ne taraf· 

tan geliyor? Şu anda nerede 
bulunuyor?. 

- Kendi hususi dairesinde! 
Şatonun benim daireme ya

kın olan kısmında bulunur. 
Benim yanıma gelmek için 
bir salondan geçmesi lazım
dır. 

- Pekala .. Gizel beni dik
katle dinleyiniz, rica ederim. 
Ben siz.i kurtaracağım, öu la
zımdır. Çünkü siz olmayınca 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

ben de mahvolmağa mahku
mum. Eğer sizi hiç görmemiş 
ve Kont Torelvuş'un babanız 
olduğunu bilmemiş olsaydım, 
mes' ele yoktu. Babanızı öl
dürür ve vaziyete tamamen 
hakim olurdum. Vakıa, bu iş, 

icrası güç bir iştir. Fakat 
beşka çare yoktur, değil mi? 

- Evet, evet... 
- Maamafih bunu düşün-

mek lazım gelmez. Madam ki 
sizi ... Ne zararı var, söyleme· 
)iyim; madem ki, sizi seviyo
rum .. ve Kont Torelvuş ta ba· 
banızdır; düşünmeğe lüzum 

sarhoş olduğu halde Ali kızı 
Rabiayı dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

Hakaret 
-Karşıyaka' da Soğukkuyu' da 
Ali kızı Hatice, Necip oğlu 
Fadıl. Ziver kızı Nazire'ye 
hakaret ettiğir.den yakalan-
mıştır. 

Tehkir etmiş 
Birinci kordonda Aksekili 

Ali oğlu Ali ile Mehmed oğlu 
Abdullah, Adil oğlu Osmana 
hakaret ettiklerinden yakalan
mışlardır. 

Artistler arasında 

Türkovaz barında lzmir'li 
Şekip oğlu Ahmed artist Hay
riye hakaret ettiğinden yaka· 
lanmıştır. 

Arsa mes'eresi 
lkiçeşmelikte bardakçı. so

kağında lsmail karısı Sıddika; 
İsmr.ıil oğlu Mustafa Kemal, 
Ali kansı Fatmaya bir arsa 
mes'elesinden hakaret ettik
lerinden yakalanmışlardır. 

Eve taarruz 
İkiçeşmelikte Dündar soka-

2-ında oturan İbrahim oğlu 
Halit ve kansı Hacer bir ço
cuk mes'elesinden Hasan ka-
rısı F atmanın evine taarruz 
ve hakaret ettiklerinden yaka
lanmışlardır. 

Sarhoşluk 

Keçeciler civarında Tevfik 
oğlu Talat'ın sarhoş olduğu 
görülerek yakalanmıştır. 

Sarkınbhk 
Kemerde Bornova' dan iz

mir' e gelen tren içinde Osman 
oğlu fsmsil sarhoş olduğu halde 
Şükrü karısı Mürşideye el ile 
sarkıntılıkta bulıJnduğundan 
yakalanmıştır. 

Sil3h çekmek 
Faikpaşa parkında lbrahim 

oğlu Ahmed, İbrahim oğlu 
lbrahime tabanca çektiği id
dia edilmiş ve suçlu yakalan· 
mış ise de üzerinde tabanca 
çıkmamıştır. 

Yaralanmış 

Alsancak Stadyumunda 
Mustafa oğlu 13 yaşlarında 
Ahmed; duvar üzerinden dü
şerek sol kolundan yaralandı
ğından hastahaneye kaldırıl-
mıştır. 

Eve girmek 
Karşıyaka' da Kahraman so

kağında oturan Derviş kızı 

Nazlı Calibin evinde kiracı 

Eatmanın evine girerek temel
liik iddiasında bulunduğundan 

yakalanmıştır. 

• 
yoktur. Bu şartlar dahilinde 
babanızı öldüreceğimi söyler
sem, sesim ve çehrem bu 
iddiamı tekzip edecektir. Gizci 
sizsiz, mahva mahkumum. Ge
vezelik artık kafi, hemen ha· 
rekete geçmeliyiz. 

- Size yemek getiren ka
dınla karşılaşmamak için han
gi yolu tak;p etmeliyim? 

- Ya size tesadüf ederse? 
- Üzerine Koşulan bir teh-

like. olacaktır. Fal<at tedbirini 
hemen ittihaı etmek lazımdır. 
Başka çare var mı? <;abuk 
söyleyiniz, nereden geçme
liyim? 

Kısa bir sükUt hasil oldu. 
Fakat biraz sonra genç kızın 
azimk5.r sesi alette duyuldu: 

- Babamın istirahat oda
sından geçiniz!. 

Dedi. 

bazı güret müs.ahakalanna sahne_ 
olmuştur. Türliye hawclılivanı Te· 
.L:irda~lı Hüseyin ile Dinar'lı Meh· 
meıl'in karşılaşmasının da mukar· 
rer olması lıalk arasında büyük 
bir alaka uyandırmışıı. Amerikan 
usulü aerbf:aı giireıin menılekette 

daha henüz taammüm etmiş bir 
güre§ olmasına rağmen gerek tri· 
hüo , .e gerekte saha aeyircilerle 
dolmuştu. 

Güreşler Eaat 15 de \'C İzwir'li 
Yamalı lliiEeyin ile Da)raklı'dan 
V •'finin karŞilaom:ısile başladı. 

Her iki güreşçimiz biribirini 
yenmek için çok uğraşhlar. 

Neticede daha eski ve daha 
fazla bir güreşçi olan Yamalı 
Hüseyjn 36 dakikada ra.cibi
nin sırtını yere getirerek tuşla 
galip geldı. Bu güreşi Gönen'li 
Hamdi ve Bulgarislan'lı Molla 
Mehmed karşılaşması takibetti. 
Gönen'li Ha!lldi en eski yağlı 
güreşçilerden olmasına rağmen 

daha genç ve daha çevik 
olan Molla Mehmed'e karşı 
çok güzel güreşti ve birçok 
defalar molla Mehmed'i fena 
vaziyete soktu. 

Neticede çok heyecanlı ge
çen bu müsabakayı molla Meh
met 33, 17 dakikada rakibinin 
sırtını yere getirmek suretile 
kazandı. Çok zevkli geçen bu 
güreşten sonra gunun bü
yük güreş müsabakası geldi. 

Hakemin magafonla daveti 
üzerine Türkiye başpehlivanı 

Tekirdağ'lı Hüseyin ve onu 
takiben Dinarlı Mehmet al

kışlar arasında sahada göründüler 
Ne çare ki bu iki pehlivanın 

güreşi halkı asabileştirmckten 
başka birşeye yaramadı. Te
kirdağ'lı hakim güreşiyordu. 

Dinar'iı tekniği ile mukabele
ye çalışıyordu. 

Altıncı dakikada Dinar'h 
Tekirdağ'lının ayağım yaka
ladı. Tekirdağ'lı minder hari
cine çıktı. Hakem düdüğünü 
çalmakta gecikti ve buna ila
veten T ekirdağ'Jı Dinar'lının 

ayağır da mukabil bir tazyik 
yapar gibi oldu. Dinar'lı da 
sağ ayağının incinmiş oldu
ğunu söyliyerek 6,45 dakikada 
mağlubiyeti kabul etti, güreşi 
bıraktı. Bu suretle Türkiye 
başpehlivanı Tekirdağ'lı Hü-
seyin hükmen galip gelmiş 

oldu. Fakat bu güreşi, ikisin· 
den başka kimse anlamadı. 

Önümüzdeki pazar gunu 
ayni sahada milli güreşçileri
mizden Bay Nuri'nin çalıştır· 

dığı İzmir l<ulübü güreşçileri 
arasında seçme miisabakaları 
yapılacaktır. 

"' * * Bir muharririmiz, Tekir-
dağ'lı Hüseyin ve Dinar'lı 
Mehmed'le görüşmiiştür. 

- Pekala .. 
- istirahat odasından, bü· 

yük ve süslü dolabın olduğu 
yerdeki kapıdan geçiniz. 

- Evet .. 
- Sola dönünüz, karşıla-

şacağınız küçük bir merdiveni 
sağda bırakınız. 

- Pekala .. 
- Önünüze gelecek kapı-

dan ikinci bir salona geçiniz. 
İstik&mct değiştirmeden salo
nun diğer ucuna kadar yürü
yünüz; oradaki küçiik daireye 
giriniz. Biz bu daireye "Renbe 
salon,. diyoruz. Bunun ta di
binde benim dairemin iki 
kapısı vardır. Soldaki kapı, 

benim mürel>biyemin ve mu· 
hafızımın dairesinin kapıS'lr. 

- Ala... Allo.. Bir sözüm 
daha var. 

- Söyleniz. 

Venedik 
Zirai sendikasının 

bir kararı 
Venedik, (Radyo) - Zirai 

sendikası erkanı toplanmış ve 
"Türk hububatı.. denilen buğ
day zer'i hakkında mühim ka
rarlar vermiştir. 

Bu buğday ftalya' da çok iyi 
ve kolay yetişmektedir. 

londra'da kar fırtı. 
nası devam ediyor 

Londra, 1 (Radyo) - Kar 
firtınası ve şiddetli rüzgar 
devam etmektedir. İngilterenin 
birçok yerleri tecrid edilmiş 
miş bir haldedir, bazı yerler
de hasarat ta vardır. 

Taymis nehri endişe vere
cek şekilde yiikselınckte ve 
Manş denizinde seyrüsefer 
çok müşkül bir hal almakta
dır. Bu sebeple Avrupa ile 
muvasala da kesilmiş gibidir. 

Mart içinde 
Habeşistan'dan dönecek 

ltalyan askeri 
Roma, 1 (Radyo) - Har

biye Be.kanlığının bir emirna
mesi, Habeşistan' da bulunan 
f talyan askerlerinden dört fır
kanın da Mart içinde İtalya'ya 
dönmesini bildirmekteciir. 

Maden amelesi 
Ccaklardan çıkmamaktar 

ısrar ediyorlar 
Peşte, 1 · (Radyo) - Ma

denlerde amelenin grevi yeni
den başlamıştır. 145 madenci 
amele maden ocaklarından 
çıkmamakta ısrar ediyor. ..................... 

Tekirdağ' lı Hüseyin: 
- Türkiye serbest güreş 

şampiyonluğu hakkımdı ve Di
nar'lı güreşe devam etmiş ol· 
saydı herhalde yenilecekti. 

Demiştir. Dinar'lı Mehmed 
ise şu sözleri söylemiştir: 

- Tekirdağlı Hüseyin'in is· 
tikbali parlaktır, yeter ki iyi 
çalışsın ve hazırlansın. Bana 
karşı yaptığı hareket doğru 
değildir. Hakem, minder dışına 
düştüğümüzü görerek düdük 
çaldığı halde ayağımı l<uvvetle 
kıvırdı, bırakmadı ve beni sa
kat bir hale gelirdi. Halbuki 
düdük çalındıktan sonra gü
reşçiler ne vaziyette olurlarsa 
olsunlar biribirlerini bırakırlar. 
İleride belki gene karşılaşırız. 
Ôdemiş'te yaptığım müsaba
kada omuzum ezilmişti, fakat 
beni çok seven İzmir halkını 
inkisarı hayale uğratmamak 

dü~üncesile gene sahaya çık
mıştım. 

Dinar'lı Mehmed, Mısır' da 
güreşmek üzere bir cevap bek
lemektedir. Bu cevap gelin
ceye kadar lzmir' c yakın bir 
yerde istirahat edecektir. 

- Eğer kapıyı vurursam 
hemen mürebbiyeniz mi gelir? 

- Evet. Maamafih kapısı
nın kilitli olmadığını sanıyo· 

rum, çünkü buna lüzum yok
tur. Kapıya vurmadan giriniz. 
Mürebbiyemin adı Alfred 
Gröstad'dır ve duldur. İri, 
çok kuvvetli bir kadındır. Ce
sareti de büyüktür .. Allo ... 

- Ne var? 
- Kendisine fazla zarar 

vermeyiniz! 
- Sözüniizü tutacağım. 

Anahtarlar bir halkaya takılı 
mıdır? 

- Evet ve belinde asılı

dır. Bazen de masanın g özüne 
koyar. 

Ala,.. Mürebbiycnizin 
dairesini tarif eder misiniz? 

- Bir sal<tn, bir yemek 
odası, bir istirahat ve bir de 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı! Saat 12,30-
14 Türk musikisi, havadisler, 
hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

dans musikisi, 19,30 Bay Nüz
het Safa tarafından bir kon· 
ferans, 20 Bay Cemal Kamil 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 20,30 Bay Ömer 
Rıza tarafından Arapça söy
lev, 20,45 Bayan Vedia Rıza 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 21,15 şehir tiyatrosu 
operet kısmı tarafından (Üç 
saat) operetinden bir parça, 
22, 15 Ajans ve Borsa haber
leri, 22,30 plakla sololar. 

Sen nehri 
Gitttkçe yükseliyor 

Paris. 1 ( Radyo ) - Sen 
nehrinin yükselmesi 4 metre 
85 santimetreyi bulmuştur. Bu 
akşam 1 O santimetre daha 
yükseleceği ve bundan sonra 
alçalmağa başlıyacağr tahmin 
edilmektedir. 

Marn, Luvar vesair nehir
lerden bir kısmı yükselmekte 
ve bir kısmı da alçalmakta
dır. Birçok yerlere kar duş
meğe başlamış ve şiddetli bir 
soğuk çıkmıştır. 

İstila sevdasında 
ol ı:ılar 

Hiçbir me .ıaat erde 
edenıiyece1<1er 

Londra, 1 (A.A) - Ram
say Makdonald dün öğledenı. 

sonra Middlesexde kain Stai
nes' de bir nutuk söyliyerek 
Milletler cemiyetine olan em
niyetini teyid etmiş ve bu 
müesseseyi kuran maddi ve 
manevi kuvvetlerin muvaffak 
olacaklarını söylemiştir. 

Hatip Milletler cemiyetini 
bütün memleketlerin iştiraki 
lazımgeldiğini beyan ederek 
demiştir ki: 

- Milletler cemiyeti hari· 
cinde kalan devletler şurasını 

bilmelidirler ki diğer milletle· 
rin topraklarım istila edenler 
bundan hiçbir menfaat elde 
edemiyeceklerdir. 

Bay Eden'in 
Vereceği nutuk sabırsızhk 

ile bekleniyor. 
Londra, 1 ( Radyo ) - ln

giliz dış bakanı Bay Eden'in 
bu hafta sor.unda Avam ka
marasında irad edeceği nutuk, 
alakadar mahfellerde ehem· 
miyet ve alaka ile beklen
mektedir. 

yatak odası. Son kapı, şato
nun diğer kısımlarına açılır. 

- Teşekkür ederim; bu 
kadar tafsilat kafi.. Ah... Gi
zci... Bir sözüm daha var .. 

- Söyleyiniz!. 
- Babanızın nezdinde bir 

silaH, bir tabanca yok mudur? 
Yahud uyutucu gaz mermileri 
atan silahlardan .. 

- Hayır.. Yoktur kanaa
tindeyim. Çünkü, babamın şa
tosu dahilinde bir taarruza 
ihtimal vermesi mümkün de
ğildi. 

- Pekala!. Şimdi doğruca 
sizin yanınıza geliyorum. 

- Allah sizi korkunç tesa· 
<lüflerden korusun. 

- Amin!. 
Lük, Gizel'in tarifi üzere 

hareket etti ve mürebbiyenin 
- St1nu t1ar -



ii,, .. Hindistan'ın en mukaddes şehirlerinden Benaris'in 
Ganj sahillerinden görünüşü 

Bomay, 28 (A.A) - Vilayet 
hükumetleri için yapılan umumi 
intihabatta Gandi'nin Milli 
Hınç partisi büyük bir zafer 
kazanmıştıı. Hindistan'ın ay· 
nlmakta oldu~ 11 hükumette 
milli parti altısında büyük bir 
ekseriyet elde etmiş ve diğer 
üçünde de nisbi ekseriyet te· 
min eylemiştir. 

Yeni teşkilatı esasiye ka · 
nunu mucibince Hindistan'ın 
muhtariyeti bir Nisanda meri
yete girecektir. 

Parti komitesi Gandrde ha· .. 
zır olduğu halde Nehrun'un 

Halkevi köşesi: 

Tedansan 

r:ısu ........... : ............. ı ........... e ... ... 

Fırtına Ali 
q••ıre ... ! BUyUk Korsan Romam ~ ... - ... -·-* j 
-85- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Fakat bundan istifade :im
kanı yoktu. Ancak şu var ki, 
Pctro, Zeliha'nın kendisine 
karşı gösterdiği güler yüzden, 
tatlılık ve yumuşaklıktan ümit· 
lenmiye başlamışta. 

Yolda giderken tekerlemeler 
Yaparak bunu iyice anlamak 
lazımdı. Atları çarçabuk hazır
ladı. Kılıcını ve silahını da 
aldı. Zeliha hiç kimsenin yar
dırnına hacet kalmaksızın ata 
sıçradı. 

S Bahçeden süratle çıktılar. 
ahtc Mustafa, iki üç metre 

~eriden Zeliha'yı takibediyor 

ve bulanmış güzleri ile ona 
bakıyordu. Yarı sersem gibi 
idi. İşte şimdi bir saadetin 
kapısı açıktı. FalCat sonu, mu-
hakkak ki felaket olacaktı. 
Çünkü Zeliha'yı kaçırmak için 
bir hazırlığı yoktu. 

Cüretkar Petro bir aralık 
atmı durdurdu: 

-Sultanım ·dedi· Şu akşam 
güneşi altındaki denize, dağ

lara bak, ne güzel? 
Zeliha başını çevirdi: 
- Hakikaten · diye mınl

dandı - çok güzeli 
- İnsan böyle bir yerde 

İtalya'da 
Altın f ikdanı var. 



s.,fa 6 ANADOLU Iİlll-----------------
Teşkilitı esasiyedeki O n lzr:airtı,!~~:ı,~·:~~~ 
degv 1·ş·ıkıı·k nasıl oldu? ÜKSA b •• üç yüz ku""tan bin yedi 

• - yüz yetmiş üç lira bedeli mu-
• • • OzUm satlşları 1 hammeneli 61: sayılı adanın 

amutayın bu ee/sesınde Jıkkafe Ç. Al_ıcı . K. S. K. S. 59100 metro murabbaındaki 
" k l • • 182 lnhısar ıda. 10 25 11 17 sayılı arsası baş katiplik-

şayan muza ere er geçmıştır 90 Esnaf ban. 13 50 15 50 teki şartname veçhile 16-3-937 
- 7 - ruhunun tecelliyatı olmalıdır. 44 S. Gomel 10 25 11 Salı günü saat on altıda açık 

ilave edilen beş vasıftan Ancak o yoldaki umdelere is· 29 H. Besim 14 17 artırma ile ihale edilecektir. 
biri de inkılibcılıktır. Muhte- tinad eden bir millet, en bü- 25 J. Kohen 13 13 iştirak için yüz otuz üç lira· 
rem arkadasımız B. Halil bu- yük fırtınalar karşısn,da var- 20 K. Taner 13 13 lık muvakkat teminat makbu-
rada kendilerine arız olan bir lığını ve benliğini muhafaza 390 zu veya banka teminat mek-
tereddüdün izah edilmesini is- eder. 416975 tubu ile söylenen gün ve sa· 
tediler. Hakikaten sureti za· Türk, Asya'nın bir ucundan 417365 atta encümene gelinir. 
hirede görülüyor ki memleket öbür ucuna kadar hakim ol- Zahire aall9ları 2 - Beher metro murab-
ıiyasi inkılabını yapmış ve en duğu devirlerde kendisini yı· Çu. Ginsi K. S. K. S. baı iki yüz elli kuruştan dört 
mükemmel bir şekli hükumet kan amil ancak içinde yer 40500 Kilo Buğ. 6 6 bin lira bedeli muhammenle 
kabul etmiştir. Şu halde bu- alan harici milletlerin telkin- 172 Buj'day 6 6 62 sayılı adanın 160000 met-
rada yani inkılibcıhk sahasın- leri olmuştur. 117 Arpa 4 50 4 50 ro murabbaındaki 10, 11, 12 
ela yapılacak olan nedir? iç- Büyük Tukyu Devleti yıkıldı. 82 Susam 17 17 sayılı arsalarının baş katiplik-
timai inkıliblan yapmış mem· Bunun amili o zamanki Çin teki şartname veçhile 16-3-937 
lekette bunun üzerinde de söz siyasetlerinin, Türk benliğini Amerika Salı günü saat on altıda açık 
söylemej'e mahal kalmamıştır. yıkmak üzere, mütemadiyen Harb zamanmda muha· artırma ile ihale edilecektir. 
Memleket iktısadi inkılabı da yaptıkları telkin ve fikirler ol- riplere birşey vermiyor iştirak için üç yiiz lirahk mu· 
bir kanun ile ikmal etmek muştur. Vaşington, 1 ( Radyo ) - vakkat teminat makbuıu veya 
üzere bulunmuştur. Şu halde Hepiniz bilirsiniz ki bütün Ayandan Borah ayandan Pit- banka teminat mektubu ile 
inkılabcılık ne şekilde tecelli dünya Türk'ün ölümünün, de- man'ın harb zamanında mu- söylenen gün ve saatta encü
edecektir, daha ne istenebilir? terminizm esaslarına göre, mu- harip devletlere garşı tatbik mene gelinir. 
Ben öyle zannederim ki, bu kadder olduğunu iddia ettik- edilecek ambargo hakkındaki 3 - Beher metro murab-
teceddüd ve terakkinin bir rem- leri bir sırada, onun büyükleri, takririni müdafaa etmiştir. baı iki yüz elli kuruştan iki 
zidir. Zihayat olan birşey da· ancak Türk'ün ruhundan aldı- Amerika vapurlarile muha· bin yüz altmış lira bedeli mu
ima ilerlemeğe muhtaç ve ğı kanaatle bugün gördüj'ünüz rip memleketlere hiçbir şey hammenle 61 sayılı adanın 
mecburdur. Tevakkuf ettiği bu canlı ve hayatlı Devleti nakledilmemesi de tezekkür 86400 metro murabbaındaki 
takdirde inhitat bqlar. Şu kurmağa muvaffak olmuşlardır. edilmektedir. 19, 20 sayılı arsaları baş ki-
L- --~~~~--~~~-----
1111lde onu inhitattan kurtar· ( Alkışlar, bravo sesleri ) Şu Kapalı zarf usulü ile ek· tiplikteki şartname veçhile 
mak için mütemadiyen ümran halde bugün huzurunuza arz siltme ilim 16-3-937 Sah günü saat on 
yapmak, ileriye gitmek zaru- edilen tadilatın esası olan T altıda açık artırma ile ihale 
retindedir. Buradaki inkılib- Cumhuriyetçilik, Türk'ün ken- BVBS be)edİ• edilecektir. iştirak için yüz 
cdıktan alacağımız mana bu di ruhunun ifadesi demektir; • Ji v • d altmış iki liralık muvalckat te· 
olacaktır. Milliyetçilik, o d.a kendi var- ye relS gID en minat makbuzu veya banka 

Diter kayıtlar hakkında söy- lığının idamesi için lazım olan 1 _ Eksiltmeye konan iş: teminat mektubu ile söylenen 
liyecek bir sözüm yoktur. esastır. Şu halde Türk'ün bu 80 hektar raddesinde Tavas gün ve saatte encümene ge-

Tabiatile mademki devlet Teşkilatı Esasiye Kanununda kazasının ve 50 hektar rad- linir. 
ifleri gittikçe çoğalıyor, eski yer bulunca, bunlara muhalif desinde Kale nahiyesinin Na- 4 - Beher metro murab· 
devlet mefhumu yerine bugün- olarak fikirler serdedilmiyecek fıa vekaletinin fenni şartna· bai iki yüz elli kuruştan iki 
kü hükumete düşen birçok midir diyorlar. Bir liberal çı· mesine göre hali hazır bari· bin doksan bir lira otuz yedi 
vazifeler vardır. Elbette teşki· kıp liberalizm esaslarını, bir talarının yapılmasıdır. kuruş bedeli muhammenle 62 
lib bu vezaifi yapabilecek şe- komünist çıkıp komünizmi mü- Bu işe aid keşif bedeli sayılı adanın 83655 metro mu
kilde çoğaltmak doj'ru olur. dafaa edemiyecek midir diye 3250 liradır. rabbaındaki 18 ve 19 sayılı 
Hülisa itibarile söyliyeceğim soruyorlar. 2 _ Şartname ve evrakı arsalan baş katiplikteki şart-
pdur: Atatürk'ün işaretini bu Hayır etmiyecektir, edemi· şunlardır. name vcçhile 16-3·937 Salı 
memleketin hüsnü niyetle yecektir. Teşkilatı Esasiye Ka- A _ Eksiltme şartnamesi günü saat on altıda açık ar-
kabul etmesi bu memleketin nununa muhalif herhangi bir B _ Mukavele projeleri tırma ile ihale edilecektir. iş-
ve milletin menfaatinedir (Bra· hareket nasıl bir cürüm ise C _ Şehir ve kasabaların tirak için yüz elli yedi liralık 
vo sesleri, alkışlar.) bu esaslara muhalefet de ayni hali hazır haritalarının alınma- muvakkat teminat makbuıu 

Teşkilib Esasiye En. R. şekilde cürüm sayılacaktır. sına aid şartname. veya banka teminat mektubu 
Şemseddin Günaltay (Sivas)- (Bravo sesleri, alkışlar) D _ Hususi şartname ile söylenen gün ve saatte en· 
Arkadaşlar; Halil Menteşe ar- - Devam edecek - isteyenler bu şartnameleri cümene gelinir. 
kadaşımız çok ince ve esaslı - ve evrakı Denizli Nafıa mü· S - · Beher metre murabbaı 
bir noktaya temas ettiler. Bu Turgutlu baftanbafa dürlüj'ünden görüp inceleye· iki yüz elli kuruştan bin yüz 
nokta da, bugün tadili teklif elektrikleniyor bilirler. yirmi lira bedeli muhammenle 
edilen ve Türkiye'nin Esas 3 _Eksiltme 8/3/1937 pa· 62 sayılı adanın 44800 metre 

Manisa -~ Turhutlu kasa-
teıkilitı hakkında umde olarak zartesi gu-nü saat 15 de Ta- murabbaındaki 32 sayılı ar· 
,__ basında yapılacak olan elek· 
&11lması takarrür eden ikinci vas belediyesinde te•ekkül sası baş kitiplikteki şartname 

trik tesiııatına aid projeler, y / / 

maddeye aiddir. lktısad Vekaletince tasdik edecek encümen huzurunda veçhile 16 3 937 Salı günü 
Arkadaşlar; bu madde Tür· kapalı zarf usulü ile yapıla- saat on altıda açık artırma ile 

k'ün hayatından, Türk'ün ta- edilmiştir. Projeler, Bayındır· caktır. ihale edilecektir. iştirak için 
hk Vekaletince de tasdik edi-

rihinden, Türk'ün asırlar içe· 4 _ Eksiltmeye gı'rebilmek seksen dört liralık muvakkat 
lir edilmez, faaliyete başlana· 

riainde geçirmiş olduğu inkı- cak ve tesisat, az zaman sonra için isteklilerin 244 lira mu- teminat makbuzu veya banka 
liblarından mülhem olan kudsi vakkat teminat akçeıı' vermesı· teminat mektubu ile söylenen ikmal edilmiş bulunacaktır. 
eaaılardır. Bu esaslar arzet- gün ve saatta encümene ge· 

b T • Yapılacak olan elektrik te· ve bundan başka aşağıdaki 
titim gi i, ürk ün tarihinden vesikalan haiz alması lizımdır: linir. 
çıkarılmıştır. Türk'ün tarihini sisatı, 168 bin lira ile vüuda 6 - Beher metre murab· 
bnştırırsak mazinin karanlık- gelecek, kasabanın her tarafı En az 3oo üçyüz hektar baı iki yüz elli kuruştan üç 
lanna gömülen ve asırlann en tenvir edilecektir. büyüklüj'ünde kasabalann hali bin yüz yirmi yedi lira elli 
derinliklerinden kudsi bir var· Kaaaba'da ruamla hazır haritalannı tanzim ve kuruş bedeli muhammenle 57 
lık halinde beşeriyet üzerine mücadele harita umum müdürlüğüne be· sayılı adanın 1251,00 metre 
yükselen Türk; ancak günden Kasaba - Burada ruam ğendirmiş olduklannı bildiren murabbaındaki 8 ve 9 sayılı 
bugüne kadar varlığım, bugün mücadelesi başlamış ve bay- vesika ile 937 senesi için ha· arsalan baş katiplikteki şart· 
burada tesbit ettiğimiz esaslara tarlar, hayvanatı muayeneye rita işlerine aid Nafıa işleri name veçhile 16/3/937 Salı 
istinaden muhafaza etmiştir. 

tabi tutmu•tur. Ruamlı hayva· müteahhitlik vesikasını almı• gu-nu- saat on albda açık artır Türk yaşamıştır, Milliyetçi ol· y y • 
nat, derhal tecrid ve itlaf bulunmak 'l 'h 1 d'l kt' 1 t' duğu müddetçe; Türk yaşa· · ma ı e ı a e e ı ece ır, ş ı-

mıştır, devletçi olduğu müd- edilmektekir. S - Teklif mektupları yu- rak için iki yüz otuz beş lira· 
detçe; Türk yaşamıştır, arıcak Rusya. Yunanistan kanda üçüncü maddede yHılı hk muvakkat teminnt makbuzu 
kendi varhj'ının esaslarını ken- ticaret mukavelesi saatten bir saat evveline ka- veya banka teminat mektubu 
di ruhundan çıkardığı müd- dar Tavas belediyesine geti· ile söylenen gün ve saatta 
detçe...... ( Bravo sesleri.) imzalandı.. rilerek eksiltme komisyonu encümene gelinir. 

işte Türk ölüm döşeı;nde 7 - Beher metre murab-
1__ Atina, 1 (Radyo) - Sovyet reisliğine makbuz mukabilin· 
İıu:n, varlık ruhunu, ken isine baı iki yüz yirmi beş kuruşan 
nefh edenler Türk'ün tarihine Rusya - Yunanistan arasındaki de verilecektir. Posta ile gön· 1231,88 lira bedeli muham-

yeni ticaret mukavelesi Ati· d ·1 k kt 1 'h t gömülerek onun varlıj'ının esas en ece me up arın m aye menle 61 sayılı adanın 574:50 
na' da imza edilmiştir. .. - - dd d 1 t seciyelerini bulmuş ve bugün uçuncu ma e e yazı ı 588 e metre murabbaındaki 11 sayılı 

burada teklif etmişlerdir. (Bra- Faşist kongresi kadar gelmiş olması ve dış arsası baş kitipligteki şartna-
vo sesleri. ) Roma, 1 (Radyo) - Bu zarfının mühür mumu ile iyice me veçhile 16/3/937 Salı günü 

Arkadaşlar; bir milletin ana gece toplanacak olan faşist kapatılmış bulunması lazımdır. saat on altıda açık artırma ile 
kanunu yapıl'rken ilk evel na- kongresi münasebetile Parti Postada wkua gelen geçikme· ihale edilecektir. iştirak için 
zan itibara alınacak fey, o sancaj'ı Venedik sarayına çe· ler kabul olunmaz. doksan üç liralık muvakkat 
milletin kendi hususiyeti, kendi kilmiştir. 20.62 2 6 SlS te•iaat makbuzu veva baaka 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Topçu alayı hayvanab için 300 adet yular başlığı pa· 

zarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 4 /3/ 937 perşembe günü saat 11 de ya

pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutan 1050 lira olup muvakkat temi· 
natı 79 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 596 

M. M. V. satın alma komisyonundan: 451 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 300,000 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - ihalesi 4/Mart/937 perşembe günü saat 11 dt- M. M. 
V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 78000 lira olup ilk teminat parası 
5150 liradır. 

4 - Şartnamesi 390 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayıla kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 16 20 27 2 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 240 kuruş olan 10000 

kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti· 

yenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1800 liradır. 
4 - ihalesi 18/3/937 Perşembe günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesı· 
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evci M. M. V. satın Alma 
komisyonuna vermeleri. 2 7 10 16 579 - SIHHAT BALIKYAGI 

Noneçya balıkyağlannm en halUidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıflzDlmüttril 

Hamdi Nüzlaet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Baodurak Bilyilk Salepçiotlu hanı karpnnda -Mareıal De Bono 

MUatemlaklt nazırım dU· 
elloya davet etmiş 

Roma, 1 (A.A) - Israrla 
dolaşan bazı şayialara göre 
Mareşal De Bono müstemle
kit nazırı Lessova'yı düelloya 
davet etmiştir. 

Mussolini bu düellonun vu· 
kubulmasını istemedij'inden bir 
haysiyet divanı kurulmasına 

karar vermiştir. 
Söylendiğine göre De Bono 

Habeşistan' ın istilası bidaye· 
tindeki kumandanlığı esnasın· 
da yaptığı icraatı tenkid eden 
bazı makalelerin neşrine mani 
olmadığından nazırı muaheze 
etmektedir. 
~~~~~--~~~~~ 

teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 

8 - Beher (metre murab
baı iki yüz yirmi beş kuruştan 
963 lira bedeli muhammenle 
62 sayılı adanın 428,00 metre 
murabbaındaki 20 sayılı arsası 
baş kitiplikteki şartname veç· 
hile 16/3/937 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yetmiş 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

9 - Beher metre murab
baı ikiyüz yirmi beş kuruştan 
1634,63 lira bedeli muham
menle 61 adanın 726,50 metre 
murabbaındaki 5 ve 6 sayılı 
arsaları başkatiplikteki şartna
me veçhile 16 /3/ 1937 sah 
günü saat on altıda açık ar
tırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz 'yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

19 26 2 S S06 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kasının 7727 defter sırasında 
kayıtlı tam ödenmiş beş hiı· 
seye aid 10-7-930 ve 22-4-931 
tarihli ve 449 numaralı elli 
liralık makbuzumu zayi ettim 
yenisini alacaj'ımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilin olunur. 

Kula: Sabık jandarma 
kumandanı yüzbaşı 

Sezai 

Vapur tarif eler inde 
Panayır tenzilatı 
Lloyd Triestino, Marittima 

ve Sıtmar vapur kumpanya-

larının vapurlarile Fuar müna· 
sebetile Akdeniz ve Karade· 
niz limanlarından lzmir' e ge-

lecek yolcularla Fuarda teşhir 
edilmek üzere getirilecek qya 

navlunlarında yüzde elli ten· 
zilat yapılacaj'ı İstanbul umum 

acentalığından Fuar komite
sine bildirilmiştir. 

Manisa asliye hukuk hakim· 

liğinden: 

Manisanın kara oğlanlı kö· 
yünden mehmet ali çawş kızı 

aliye tarafından kara otlanlı 
koyünden hüseyın oğlu kocası 

ali aleyhine açtıj'ı boşanma 
davasında: Müddeialeyhin ika· 

metgihının meçhul kalmasın· 
dan tebliğatın ilanen yapıl-

ması kararlaştırılmış ve tayin 
olunan 11-3-937 tarihine mü· 

sadif perşembe günü saat 10 
da Manisa asliye hukuk mah· 

kemesinde hüseyin oğlu alinin 
bizzat hazır bulunması veya 

musaddak bir vekil gönder· 
mesi lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyetin 
1937/520 esas no. lı dosya 
ifadesile ilin olunur. 583 



, ......................................... ANADOLU 

lzmir Kof11ptqnlığı ilanları lçtimaa davet 
f zmir Müstah~em Mevki satın alma komisyonundan: Akseki Ticaret bankas Türk 

~nonim şirketinden: 
1 - On ila on üç pansuman çadırı ile otuz dört ili kırk 

beş t~ne hastahane çadırı kapalı 1arfla satın alına
caktır. 

2999 Numaralı bankalar k~nununa göre banka nizamnamc
~inin ~şağıda yazılı m!ddelerinin tadili için fevkalade ve 1936 
yılı alelade olarak hissedaran heyeti umumiyesi berveçhi zir 
hususatın müzakeresi için 29-Mart-1937 tarihine rastlıyan pa· 
zartesi günü SRat 15 te lzmirde Mimar Kemalettin caddesinde 
kain bankanın kendi binasında akdi içtima edecektir. içtimada 
hazır bulunmak üzere hissedarların 25-Mart-937 akşamına ka· 
dar hamil oldukları hisse senetlerin banka merkezine irae ede
rek duhuliye varakalanm almaları lazımdır. Heyeti umumiyede 
vekil veya mümessil sıfatile iştirak edecek zevatın hisseclarlar
dan olması meşrut olduğu ilan olunur. 

~ - Beher hastane çadırına 1100 ve beher pansuman ça
dırına 650 lira fiat tahmin edilmiştir. 

l - f qalesi S/ Nisan/937 pazartesi günü saat 11 de M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - ilk teminatı 4147 lira 50 kuruştur. 
5 Şartnamesi üç lira karşılığında M. M. V. satın alma 

komisyonundan alınır. 
6 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından enaz bir saat evvel M. M. V. komisyonuna Akseki Ticaret bankası 

idare mealisi reisi vermeleri. 14 2 16 31 440 

H. Serter lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
F evkaldde ruznamei müzakerat 1 - Kilo 1790 metre 2450 dural alaminyum saç ve perçin 

Üçüncü maddenin son fıkrası· Üçüncü maddenin son fıkra•ı· dural ve alaminyum boru kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

k ki · muştur. 
nın es i şe i nın yeni şekli 

Ş b k 2 Tahmin edilen bedeli 15500 lira olup ilk teminatı 
u c üşadmda ticaret veka· Şube küşadından evvel maliye 

letine ihbarı keyfiyet edile~ ve iktısat vekaletlerine müra- 1162 lira 5o kuruştur. 
k 3 ihalesi 18/Mart/937 perşembe günü saat 15 tedir. 

ce tir. caatla muktezi izni alacaktır. 
13 d 4 - Şartnamesini görmek istiyenler Ankara M. M. V. sa-

üncü ma denin eski şekli 13 üncü maddenin yeni şekli 
B k h d tın alma komisyonunda görebilirler. Muhabere ile şart-

an anın isse aran heyeti Bankanın akalli üç kişiden 
· b namesini görmek istiyenler komisyonda görebilirler. 

umumıyesince eşten yediye müteşekkil bir idare meclisi Muhabere ile şartname gönderilemez. 
lcadar azadan müteşekkil bir vardır. idare meclisi azası his- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ıneclisi idaresi vardır. sedarlar arasından heyeti umu· f k üncü maddelerindeki belgelerile teminat ve tekli me · 

3G ıncı maddenin birinci fık· 
rasmın muaddel eski şekli 

Şirketin temettüatı safiyesin· 
den evvelen ifıtiyat akçesi teş· 
kil etmek üzere yüzde onu ve 
saniyen bila istisna hisselerin 
cümlesine birinci temettü ola
rak bedeli tesviye edilmiş ser
mayeye yüzde dört itasına ki
fayet edecek miktar ifraz olun
duktan sonra baki kalan kısmı 
sureti atiyede taksim olunur. 

1
37 inci maddenin eski şekli 
htiyat akçesi 38 ıncı madde 

mucibince temettüat seneviye
den müfrez mebaliğin terakü
rtıünden teşekkül edecek ve 
llıasarıfı fevkalade ;e gayri 
rtıelhuzaya karşılık tutulacak 
Ve işbu akçenin şirket serma
Yesinin yüzde yirmisine baliğ 
olduktan sonra sarfiyat icrasile 
ttıiktarı nisbeti mezkiireden 
~ğı düşerse tekrar temettüat

n tevkifat icrasına mübaşeret 
01unaeaktır. 
htiyat akçesi behemahal nak
~n mevcut olacaktır. Ancak 
ıcaret vekaletince kabul edi
~cek müessesatı maliyeye tevdi 

11nmak veya her ne zaman 
~kte tahvili kabil devlet ve 
.~:k şirketlerinin kıymetli tah· 
at ve eshamı iştira edilmek 
retile tenmiye edilecektir. 

miyece intihap olunur. tuplarını ihale gün ve saatından en geç bir saat e\ el 
idare meclisi 2999 numaralı komisyona vermeleri. 30 14 2 16 291 

Bank!llar kanununun tarifatı İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 504 
dairesinde bir idare komitesi 1 - Tayyare alay ihtiyacı için p-4 tipinde lsveç markalı 
teşkil eder. bir adet pente motörü açık eksiltme ile satın alına· . 
36 ıncı maddenin birinci fık· caktır. 

rasmın yeni şekli 2 - ihalesi 8/Mart/ 937 pazartesi günü saat 14,30 da Mst. 
Şirketin temettuatı safiyesin- My. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
den evvelden yüzde onu ihti- 3 - Tahmin bedeli 3300 lira olup muvakkat teminat pa-
yat akçesine ve yüzde beş te rası 247 lira 50 kuruştur. 
ileride vukuu muhtemel zarar· 4 - Evsaf ve şeraiti satın alma komisyonunda görülebilir. 
lar karşılığına tahsis ve sani- 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
yen bedelleri tesviye edilmiş olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
hisselerin cümlesine birinci ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
hissei temettü olarak yüzde sikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
dört itasına kifayet edecek mik· bir saat evvel komisyona vermeleri. 19 26 2 5 

--~--------------------=:.........------------~----------tar ayrıldıktan sonra baki kalan 1 m· M t M K S t Al K R d z ır s . v. . a . . . s. en: 
kısmı sureti atiyede taksim 1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısile dört adet muh-
olunur. telif tezgah yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon-
37 inci maddenin yeni şekli muştur. 

36 ıncı madde mucibince se- 2 - Tahmin edilen bedeli (17000) lira olup ilk teminat 
nevi safi temettülerinden ay- parası (127 Ş) liradır. 
rılan mebaliğin terakümünden 3 - ihalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 tedir. 

4 - Evsaf ve şeraiti M. M. Sat. Al. Ko. da görülebilir. 
mutahassıl aai ihtiyat akçesi 
ve ileride vukuu muhtemel 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 

cü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat zararlar karsılığı namı altında · 
ve teklif mektuplarını ihale gün ve saatmdan en geç 

ayrılan ihtiyat akçesi yekiin-
bir saat eveline kadar M. M. V. Satm alma komis· 

lan tediye edilmiş sermaye-
yonuna vermeleri. 16 31 14 2 162 

nin tamamına müsavi oluncıya 
kadar devam eder ve zarar İzmir ~füstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
tahakkuk ettiği zaman mah· 1 - .t>eher metresine biçilen ederi 310 kuruş olan 40000 
sup olunacak nisbette yeni- ila 60000 metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksilt· 
den karşılık ayrılır. meye konulmuştur. 
ihtiyat akçeleri nakit olarak 2 - İhalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 te M. M. 
muhafaza veya derhal nakde V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
çevrilebilecek devlet tahvilleri 3 Tahmin bedeli 186000 lira olup ilk teminat parası 
ve şirket eshamına tahsis ile 10S50 liradır. 
tenmiye hususları meclisi ida- 4 Şartnamesi 930 kuruşa M. M. V. satın alma komis-
renin takdir ve selahiyetine yonundan alınır. 
mevdudur. Ancak 1935 se· 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol-
nesindenberi ayrılan ihtiyat maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
akçesi Maliye vekaletince mu- 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
vafakat edilecek devlet dahili larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün 
istikraz tahvilatına veya tahvil ve saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
derecesine faiz götüren men· 16 20 27 2 452 
kul kıymetlere yatırılır. İzmir Müstahkem MP.vki satın alma komisyonundan: ·sos 

elade rUZD&meı• mu••zakerat 1 - 3. Tayyare alayına ait Reşadiye - Gaziemir telefon 
hattının nısfı açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

~ - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 2 Tahmin bedeli 2687 lira 75 kuruştur. Muvakkat temi-
3 - Bilançonun tetkik ve tasdikile meclisi idarenin ibrası. nat parası 201 lira 59 kuruştur. 
'1 - Temettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 3 ihalesi 9/ Mart/937 salı günü saat 14,30 da Mst. Mv. 

- Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yeni- satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S den aza intihabı. 4 - Evsaf ve şeraiti satın alma komisyonunda görülebilir. 

- Müddetleri biten murakıpların yerine yeniden murakıp 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
intihabile ücretlerinin tayini. olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 

• ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
28/2/9 * * vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatm-

.. t.J ·• .. 37 tarihli gazetemizin yedinci sahifesinin üçüncü ve 
~un dan bir saat evvel komisyona vermeleri . 19 26 2 S . 
1 

.. cu sütunlarında Akseki Ticaret bankasının içtimaa da-
~sa?ın~aki fevkalade ruznamede tadil maddelerinden 21 lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1 
ıncı maddeler sehven yazılmış olmakla çıkarılarak yerine 1 - 1000 Ton muadili olan 1388888 litre 73 oktanhk ben· 

llcı madde ilave edilmiştir. Tashih olunur. zin ile 200 ton muadili 274348 litre 87 oktanlık ben· 
zinler ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmnştur. 

v aliye V ekiletinden: 443/584 

t~/937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 
luk~ ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluldarla bronz on ku
.._, •rın llkanunuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde 

sının tekarrür etmiş olduğu ilim olunur. 2 4 6 8 10 

2 1000 Tonun fiati 329905 lira 30 kuruş olup ilk temi
nat parası 16946 lira 21 kuruştur. 

3 200 Tonun fiati 85459 lira 30 kuruş olup ilk teminat 
parası 5522 lira 97 kuruştur. 

4 - ihalesi 8/ Mart/937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
S - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komisyonundan alınır. 
6 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında k~yıtlı olma· 

lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evveline kadar fıt1. ~· v~ 

__ satın alma komisyonuna vermeleri. 19 26 2 Q 485 

İzmir Müstahkem Meyki satın alm~ komisyonundan: 455 
1 - Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 24,60g 

metre haki elbiselik şayak kapalı zarfla alınaca~tır. 
2 - Şartnamesini 431 kuruşa almak ~e örneklerini görme~ 

istiyenlerin hergün öğleden sonra M. M. satan alml! 
komisyonunda görebilirler. 

3 - Tahmin bedeli 86, 100 lir& olup ilk temin~t parası 
5555 liradır. 

4 - ihalesi 5/Mart/937 cuma günü saat 11 de M. M. sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma~ 
ları şart olmakla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir~ 
likte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir .saat evel komisyona vermeleri. 16 20 27 2 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için münakasada bulunan 

27360 kilo sabuna teklif edilen fiat bahalı görüldü· 
ğünden ihalesi 6 131 937 cumartesi günü saat 11 de 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 10670 lira 40 kuruş olup muvakkat 
teminatı 800 lira 28 kuruştur. 

3 Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. saten alma komisyonunda 
görülebilir. 

4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. 592 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Askeri merkez hastanesinde 343 lira 34 kuruş bedel 

keşifli çamaşır kurutma yeri pazarlıkla yaptırılacaktır. 
ihalesi 5 13/ 937 cuma günü saat 11 de kışlada satın 
alma komisyonusda yapılacaktır. 

2 Muvakkat teminatı 26 liradır. 
3 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması ve bu iş

lerle meşgul bulunması şart olmakla beraber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi-
kalarla birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü· 
racaatları. 597 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - ihalesi yapılarak mukaveleye bağlanan Tayyare ala· 

yının Reşadiye ve Gaziemir'deki dört adet cephane· 
liklerin yeniden yapılacak ilavelere aid inşaat kapalı 
zarfla eksıltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 5466 lira 72 kuruş olup ilk teminat pa· 
rası 410 liradır. 

3 - ihalesi 18 Mart 937 perşembe günü saat 14,30 da 
Mst: Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

2 7 12 17 599 

İzmir Müstahkam Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 30000 ila 

2 
40000 çift asker kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 900 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün M. M. V. satın Alma Komisyo-
nuna gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 10250 liradır. 
4 - İhalesi 20/3/937 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatmdan en az bir saat evel M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna vermeleri. 7 10 16 581 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700000 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 

3 
4 
s 

Şartnamesini 91 O kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
ilk teminat miktarı 10350 liradır. 
ihalesi 22/3/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
kalar ile birlikte teminat ve teklif mektuplarını 
saatından en az bir saat eve] M. M. V. satın 
komisyonuna vermeleri. 2 7 10 16 

vesı· 

ihale 
Alma 
580 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 

kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır . 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isti

yenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

3 - İlk teminat mıktan 1856 lira 25 kuruştur. 
4 - ihalesi 19/3/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 savılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 
saatından en az bir saat evel M. M. V. satın 

vesı

ihale 
Alma 

. ~"f Komisyonuna gelmeleri. 7 1 O 16 
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Vapur Acentası 

ROYAL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 
SiS "GANYMEDES,, va· 

puru 20 şubatta limanım1za 

gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, V ARNA ve KÔS· 
TENCE için yükliyecektir. 

SiS "HERMES,, vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 
AMSTERDAM, BREMEN ~ 
HAMBURG limanları için tah· 
milatta bulunacaktır. 

SiS "CERES,, vapuru 4 
marta doğrn bekleniyor. Yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAZ, V ARNA ve KôSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

SiS "GAUYMEDES,, va· 
puru 10 martta gelip AMS-
TERDAM ve HAMBURG 
için yükleyecektir. 

SVENSKA ORİENT LIE
NYE KUMPANYASININ 
SiS 11NORRUNA,, vapuru 

27 şubatata doğru beklenmek-
te olup ROTTERDAM, HAM 
BURG, BALTIK ve SKAN
DiNAVY A limanları için yük· 
leyecektir. 

--~ 
SERVİS MARITIM RU-

MEN KUMPANYASININ 
SiS "PELEŞ,, vapuru 20 

şubata doğru beklenmekte 
olup PİRE, MALTA ve MAR · 
SİL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "ALBA JULİA,, vapuru 
26 şubatta gelerek PiRE, MAL 
TA ve MARSIL YA limanla
rına yolcu ve yük alacaktır. 

S/S "SUÇEA VA,, vapuru 
21 marta doğru bekleniyor. 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanları iç.in yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

Daha• fazla tafsilat iç.in ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142/422112663 

-------Bllmllımll ...... 
W. F. H. VAN-• 

DerZEE& CO. 
V.N. 

DEUTSCHE LEVAN
TE Lf NIE. HAMBURG 
"HERAKLEA,, vapuru 3 

martta beklenilmektedir. HAM 
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"ACHALA,, vapuru 3 
martta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORA
TİON NEVYORK 

"EXPRESS " vapuru 26 
şubatta beklenilmektedir. Ncv· 
york için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"MARITZA,, vapurJ 25 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

martta beklenilmektedir. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
için yük kabul eder. GALA TZ 
aktarması olarak ta BELGRA T 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATİSLAVA, VİYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

D. T. R. T. BUDAPESTE 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVİZAD, BU
DAPESTE, BRATISLA VA, 
ViJAN~ ~e LINZ limanları 
için yük kabul ıder. 

İktısad etmek istiyen· 
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
,, D" 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 

{&lroetl 

1 

_ A. Kemal Tonay 
-

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

= = § 
§ 
= = -= = = --= = Basmahane istasyonu karşıııındnki Dibek sokak bn~ında 30 Eayılı := 

ev ve ıuuaycnehanesinde snhıılı saat 3 den nkşnm saat 6 ya §§ 
kadar ha ta)arıoı kabul eder = - ::::: 
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T.N. K 
B'~y''K u u. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen üç senelik kira bedeli 400 lira olan Buca istas· 

yonu yanında 5 harita No. lı büfe ve önündeki bahçe pazar· 
lık usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalar 
ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair be· 
yannamelerle 8/3/937 pazartesi günü saat 15 te İzmir Alsan· 
cak 8 inci işletme komisyonuna başvurmaları laz1mdır. Şart· -----------... ------------------------~-- nameler komisyondan parasız alınır. • 27 2 551 

u 1111111111111111111111111111111il1 !11111111111111111 

Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 
çarşısı No. 34 

11111111111111111111!1111ll111111111111111111111111111 

Olivire ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Recs binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LiNES L TD. 
"EGYPTIAN,, mart ibtida

sında LIVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER~ 
POOL ve GLASKOV için 
yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 
martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. ............ : ......... 

DEN NORSKE OSLO 
"SARDINIA,, vaparu 16 

martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanların yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2007 2008 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"TURKIA,, vapuru 28 şu· 

batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETGNE,, vapuru mar-

tin onbeşinden sonra NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYLENSEN,, vapuru ni
sanın onbeşinden sonra NEV-
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Miitercim alına
caktır. 

Askeri fabrikalar 
umum miidiirlii
ğünden: 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 
937 sonuna kadar Umum rnüdü~lüğe müracaatları. 

27 1 3 5 7 9 11 13 531 

inhisarlar Çamaltı Tuzlasın
dan: 

lzmir Vakıflar direktörlüğüıı
den: 

Vakfı No. Cinsi Mevkii Kıynıeti 
Lira 

Maz. pazaryeri 525 Oda Bayraınıeri 700 
,, esnaf şeyhi 19/1,23 Ev Mekke yokuşu 350 

Mül. kasabalı halil 33 Ev Kmmlı s. 120 .1 
Yukarda yazılı akarat peşin para ile ve açık artırma suretı ~ 

Çamur ve toprak işlerinde çalışmak üzere yüz ameleye ih- satılığa çıkarılmıştır. ihaleleri 22/3/937 pazartesi günü 
5811

• 

tiyaç vardır. isteklilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte Tuzla onbeştedir. istekli olanların Vakıflar direktörlüğüne müracaat 
müdürlüğüne müracaatları ilan olnnur. 27 2 4 552 lan ilan olunur. 2 7 12 22 595 _.-....... _ .. ______ .. __ lllİİ._ _____ llmı• Q 

Pu•• f'İen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b61J-
' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


