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~AY 1 S 9 3 7 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Başbakanımız, Atina yolile İstanbula avdat edeceklerdir 

Inönü, Gene~al Metaksas 
ile mühim müzakereler

de bulunacaktır 
Başvekilimiz le refakatindeki zevatı almak üzere 

Güneysu vapuru yarın Pireye hareket ediyor 
lııtaobuJ, 21 (II ususij - Baş· 

bakanımız İsmet İnönii, Atinaya 

geçerek Y unaıı Ha~bakanı General 
.MetaksJs ile ınülıiın bir mülakat 

yapacaktır. 

hmet iuörıü ile refakatindeki 
zevatı Pire limanınflan alıh İstan• 
hula gctirırn.·k iizne DenizyolJarı 

idaresinin Güneysu vapuru, ~arın 

Pireye hareket edecektir. 
Son h:ıbe.rlere göre, 1smet 

İnönü için Atioada büyük istikbal 
mecasimi lıazırlanmaktaıhr. 

Başbakanımızın Atinadıı yapa· 
cağı siyasal mülakotlar:ı bil) ük 
ehemmiyet atfolunnıaktadır. 

~-----------------=-------:-==-==========-=-------------~ 

İngiltere kabinesi değişiyor 

B. Baldvin, ayın 28 inde 
istifa ediyor -

Yeni kabinede, en esaslı nezaret
lerde tebeddülat olacak 

Loıı<lra, 21 (H::ıd)o] - He~mi 

surette bildirildiğine gön>, B. Halel· 
, ·in :.!8 nıavı~la i~lıfa cclccel.:tir. n. 
n .. 1rhin aynı :r.mıaııılo orı dürt ~e

ne den beri rri~i bn\unduğu muhafa· 
zakıir parl i:oi rı·i~li~iuden de çe· 
kiJt>Ct'J..tir. 

Bu ınüna8t>lıcıle kral Jorj, B. 

Bal<lvine Kont unv.1111111 H' recektir. 
B. Ilalchin b.rııdi-iııi istihlaf 

eııııek liz<>re für ~r,ille Çenıhn· 

)aynı rc,;nıcn nam:rı'fl güst~re,.ekıir. 

Deyli Me) l gıızctcsioe göre, 
Başbak Sir Con Siınon Maliye Lordloğunu 
---~nıız ismet /nönü üzerine olacaktır. 

~ B. Antoneskonun mühim beyanatı 
"ornanya, müttefiklerine 
e sulha sadık kalacak 

Baron B k. ·----
e ın Bükreş seyahatinden 

1 muh-
aUlr~e2l1ilf manalar çıkarmak 

Yo) Rad. 
hatadır 

- a llafi . onıanyıı 

A. eıye .Nazırı B 
ll to · n ne s.lt o d~ 

~\Oı:nan . ' un 
hi ya ve ecoe. 

ınatbuat 
rnehiU . ı:.ua. 
lı erın.e nıübi 
'Yanatta ın 

lllu btılurı. 
O Ve deıniştir ki: 

- Ce ·~· nevre ye lıtıeli 
de rn arefosin. 
1. • ._. 1~'lllıaoyanın 'llll' • 
gôat ı sıyaeeıini 

ernıaıt 
eııne1t . . ve izah 

l&tı} oruın 
}{ . 

L·ı· oınan va d • 
'ili 1 d , ' it 

i"ı· a\·aları ve 
~ •n:ıa· 

oı<lı 1 ibtilaflar 
1 

1Yan L· 
l!leu· ır ıneuı. 
lı ır. , •.. 
•'<ıııı· v un k ü 

anyada b 
9.tııııtnd nlk 
ı a tanı b' 'eııllild ır 

vnrdu B. Antonesko • J{O..,.a ' 
ıy· .. , nyaıı · 1 hir OekH ın malı kalkının:ısı Siya11etinıiz. Frnıı~ıınııı. Lelıis-
geçen •lmı9tır. Basene de Lanıu ve Balkan iıilfıfı clı·d,·ılerinirı 
ı·e •ene gibi .. . 
• iniz b mutevazın bir lıiiıl· 
.ı. 1 azırlan 
~ gah b mıitır. Romanyamn 
luııltıa•· orçları da temizleumi~ bu-

r:r ''a<lır. 
QÜk• 

ltıetr>ııı· "~etin hala en hüyük 
.... ~o ıyetı ·ı·bı . . .. ,Ud;ır, ' sı a anma ve mıllı 
11 ıtıı~1 ~a nıceclesidir. Milli nıüdafa. 
1tleeai auıanılıımak iı.·in azami hir 
' 

8Btfet k · lltı h me teyız. Ordumuzu en 
ltçhi

2 
arh ve müdafaa vaııtaln rile 

littde · etmekteyiz. ::\lemleket dahi· 
e .. .ı Yeniden b' h b .. . "4e . ır ar eaoayu vü· 
~e htıd getırdik. Mevcudiyetimizin 

dostluğuna nıüAtenicldir. Vı· lıiiıiiıı 

müttrfiklcriıni1.e ı;adakat t'l'J~ıodan 
ayrı 1 ımyaca~ız. 

Harici \aziyeıc gı·linı·c: bu 
busuııt:.ı şikayeti ıum·ih loir iıal 
yoktur. Ronıanyanın lıütiin ılı·vlet· 
lerle münasebetleri talıi i \ e dosta· 
nedir. En son ol:ırak, Ldıi~ı:ın Ha· 
riciye Bakanı He Tiirkiy<' Cumhu· 
riycti Ilariciye Vf'kili B. Tevfik 
Rüşdü Arasın Bükreşt· pptıkları 

seyahatler, bizim çok s;ı ııı i uıi dost· 
lanmızla tam bir fikir iti ilıo<lına 

~ .t 

B. Çemberlagn 
B. Roçman yeni kabinede B. 

Raınsey 1\Iakdonaldı istihlaf ede· 
cektir. li. Maddorıald da siyasetten 
ka-t'i surette çekilmektedir. Hıırbiye 
Bakıınlanndan Duf Kuper de çe· 
kilecck yerine Uonr Bclisnr ge· 
çecektir. 

Dahiliye Nazırlığına Con Siıno· 
nuu yerine kimin geçeceği henüz 
belli değildir. 1\Iaaınaf ih ll. Oliwr 
St:ınleyin geçeceği tahmin edil· 
mektt:dir. 

Ticaret \azırlığıua Coıı Iley· 
nı ur, Ilnva '.\ ıızırlığına B. D:ılfur 

geıirileceklcnlir. ·yeni tefrikamız: 

... . - . ' 
• .,r•.. ı, 

Gizli Cihangir 
Yirminci asrm siyasi 

ahlakını hadiseler ve vakı
alarla göstermek Uzere 
yazılmış bUyilk bir ma
cera romanıdır. 

Dcvlctlnr nrao.ı dostluklanıı, 
devletler arası mukavelelerin içyü· 
zünü ve tatbik kabiliyetini bu ma· 
cera çok güzel göstermektedir. 

Meraklı, heyecımlı ve düşündü· 
rücü bir romandır. Okunmasını 

tavsiye ederiz. 

I" 

Hamid iye 
Yunanistan ve Yugoslavya 
limanlarını ziyaret edecek 

~ 

Telefon: 2776 

B. Delbos 
Brükselden Parise 

döndü 

Bay Edenin gizli beyanatı 

Brüksel. 21 [Radyo} - B. 

lngiltere, M. Cemiyetine 
kat'i sadakat taraftarı 

Delbos bugün kral LeopolJ tara· 
fından resnıen kabul edilmiştir. B. 
Delhos akşam Parise avdetine ka· 
dar temas ve müzakelerine devam 
etmiştir. 

-·~ . 
Hollandanın tamamiyeti mülkiyesi, lngil-
terenin emniyeti bakımtndan mühimdir 

B. Delhos, kral tarafından Le· 
opold ni~anile taltif edilmiştir. 

Fransa Hariciye l'iazırı, akşam 

trenile Parise dönmüştür. 
B. Delboeun, Belçika r.icalile 

yeni bir Lokarno ve lspanya vazi· 
yeti hakkında konuşmalarda bolua· 
doğu söyleniyor. 

Lonllra, 20 (A.A.) -, Gazete· 
ler, B. Edenin dün imparatorluk 
kunferansmda harici siyaset üze· 
rinde yaptığı gizli beyanat hakkın· 
da tafs\lat vermektedir. Daili Tel· 
graf diyor ki: 

"Şurası şayanı kayıttır ki, Bııy 
Eden bu beyanatmda bilhassa Ak· 
deniz meselesiui tebarüz etıirmiş 

Hamidiye Yugoslavya ve 
Yunanistana gidiyor --·--Mekteb gemimiz, Dobrovnikten 

sonra Giride de gidecektir 
İstanbul, 21 

:[Elıısusi} - lla· 
midiye mekteb 

gemisi, hazira· 

nın ü~·üııcü gü· 
nü Y unanis ta· 

nın Pire liına• 

nını z i y a r e t 

edecek ve ora
dıın \.driyatik 
{leııizine grçe· 

rek. Yugoslav

yanm Dobrov· 
nik l i m a n ı n a 
gittikten ıoorını, Giritliu Hanya limanına nğrıyacaktır. 

Büyük Millet Meclisinde 

Muhtelif vekaletler büd
çeleri müzakere ediliyor ·-·-· Hatib/er, inhisar masraf [arının çokluğun

dan bahsederek tenkidlerde bulundalar ı 

ve imparatorluğun cmni) eli b:ıkı· 

nıında.n IlolJandanın tamamiyeti 
mülkiyesinin idamesini pek mühim 
olarak göstermektedir.• 

Morning P1>sl diyor ki: 
•·B. Eden bu beyanatında kol· 

lektif emniyetten bahsetmiş ve hu· 
nun imparatorluk için hayati bir 
ehemıniyeti olduğunu tebarüz ettir· 
miştir. B. Eden bundan sonra Av· 
rupa devletlerinin de hiç de karı· 
şıklıklar çıkarmak niyetinde bulun• 
madıklarını bildirmiştir. 

Bu konferamla merkezi ve 
şarki Avrupa meselelerinde tutula· 
cak hallı hareket hakkında bazı 

ihtilaf !arın vukua gdmesi pek 
muhtemeldir. B. Eden f ngillcrenin 
doğrudan doğmya menfaatleri bu· 
lunıuıyan bir A.vrupa rnıutaka::;ında 
başhyacak bir harbe hiçbir suretlı; 
iştirak etmiyeceği hakkında konfo· 
ransn kafi teminat \'ermiştir. • 

Daili Ek~pres di)Or ki: 

' 'B. Eden lngiherenin hariri 
siyasetini aşağıdaki üç nokta el· 

rafında toplıuınn~tır: 

1 - Garbi Anupaıfo sarih 
taahhüdler, 

2 - Orla Avrupa mcselelc· 
rinde İngiliz menfaati, 

3 - Milletler cemiyetint· kar~ı 
kat'i bir &ndakat. 

B. Eden Belçikanın pek y:ıkın· 
da Almanya ve 1ngilıere de dahil 
olmıtk üzere biitüo komşulan ile 

ademi tecavüz p:ıktlan yapwu~ı 
muhtemel olduğunu da bildirmiştir. 
Anupamn diğer aksamında dıı 

sulhu tekid için diğn büyük de,·· 
lede başka sulh paktlarının da 
imzalanması muhtemeldir. 

B. Etlen İsp:ınya vaziyeti hak· 
kında kayıtlı bir nikbinlik göster· 
mişlir. 

İmparatorluk konferansının 
dünkü toplantısında kanonuesasiye 

----------- aid meselelerin tetkiki için ayn 
Ankara, 21 (A.A.) - Ka- taksite bağlanması hakkındaki komite seçilmiştir. İmparatorluğun 

mutay dün Refet Canıtezin kanun layihalarının da birinci müdafaası meseleleri ile de aynca 

başkanlığında toplanarak 1936 müzakeresi yapılmıştır. lıusust bir komisyon me~gul olıı· 
mali yılı düyunuumumiye - Sonu 4 ncü s-=a=h=i/ı=e=d=e=-;~_e_a_kı_ır_., _________ _ 

bütçesinin muhtelif kanunlarla İtalya_ Macaristan 
çıkarılmış olan bonolar ve bu 

mahiyettekiborçlaraait223cü ltalya kral ve kraıı·çes·ı 
faslına 2,400,000 ve gene aynı 

~~~ç~t:t~:~:~~:"~~ı;.~~ Romaya dönüyorlar 
liranın munzam tahsisat olarak 
konulması hakkındaki kanunu 
müzakere ve kabul etmiştir. , 

Ecnebilerin seyahat ve ika
metleri hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin değiştiril
mesi ve bazı yeni maddeler 

eklenmesine, askP.rlik kanununun 
5 inci maddesine bir fıkra 
ilavesine ait kanun layihala
rının da ikinci müzakereleri 
yapılmış ve kabul olunmuştur. 

1337-1341 senelerinde lktı
sad, Maliye, Ziraat Vekaletleri 
büdçelerine konulan tahsisat-i
lan istila görenlerle çiftçilere 
nakden verilmiş paralardan 
ve aynen dağttılan tohumluk 
ile çift hayvanları ve ziraat 
aletleri bedellerinden tevellüt 
eden devlet alacaklarının faiz-
siz olarak birincisi Birinciteşrin 
1937 tarihinde ve diğerleri bu 
tarihten birer sene sonra tah
sil edilmek üzere 15 müsavi 

Alman heyeti 
Roma, 21 (Radyo) - Al

Alman askeri heyeti, general 

Ohlanikin riyasetinde olduğu / k l A · l Horti ile beraber 
halde Romaya gelmiş ve ge- talga ra ı mıra 
neral Ruso tarafından karşı· Peşte, 21 (Radyo) -Macar !erdir. 
lanmıştır. matbuatı bugün bütün sahife- İtalyan gazeteleri muhabir-ltlitniz Udlanoıızın emniyeti asker· 

ltıitı td'lta~af~ndan mükemmelen tc· 
ı ınııtır. 

Alman heyeti bazı askeri ]erini ltalyan Kral ve Kraliçesi lerine göre, Peştede yapılmış 
•••••ll..müesseseleri ezmektedir. ___ ziyareti merasimine hasretmiş- - Sonu 5 ind sahijede -



Amerika, Avrupa işleri
ne karışmıyacak 

-------
Harbin önüne geçebilmek için en - mühim 

çare, biran evel silahlanmaktır 
Londra, 21 (Radyo) - Taç 

giyme merasiminde ha7.ır bu· 
lunmak üzere buraya gelmiş 
olan Birleşik Amerika dele· 
gasyonu şerefine dün gece 
mükellef bir ziyafet verilmiştir. 
Bu ziyafette delegasyon reisi 
B. Jerar, bir söylev vermiş ve 
İngilterenin siliihlanmasından 
takdirle bahsederek demiş· 
tir ki: 

-Birleşik Amerika, bundan 
sonra Avrupanm hiçbir har· 
bine karışmıyacaktır. Fakat 
Avrupa işlerile alakasız deği· 
liz. Bilhassa gümrük siperleri· 
nin kaldırılması memnuniyetle 
telakki edeceğiz. Serbest mü
badele ihtiyacı büyüktür. Fa· 
kat beynelmilel bir iktısadi 
konferans için vaktin henüz 
müsaid olmadığını görmek· 
teyiz. 

" Harbin önüne geçmek 
için en büyük ve en kuvvetli 
vasıta, askeri huzırJıkların ta
mamlanmasıdır .n 

Londra, 20 (A.A.) - Taç 
giyme merasiminde B. Ruz· 
velti temsil eden B. James 
Gerard Pilgrinis Associalion 
cemiyetinin tertib ettiği bir 
ziyafette söylediği bir nutukta 
ezcümle demiştir ki: 

Amerika birleşik devletleri 
her türlü harbe, her türlü 
ittifaklara ve Avrupa işlerine 
her ti\rlü müdahaleye muha· 
lif tir. 

Yeni bir dünya konferansı 
toplanması ıçın ise zaman 
böyle teşebbüse daha tamamen 
müsaid değildir. Böyle bir işe 
girişmek için bazı milletleri 
ihtilaJler neticesinde kalmasını 
ve samimi surette sulh istemek 
üzere bizlere doğru gelmesini 
beklemek lazımdır. 

Sinemamn yeni bir vazifes 
Sinema, herşeyden evel 

bir zevk meselesidir; terbiyevi 
mahiyeti de büyüktür. Fakat 
Amerikalı bir diş doktoru, si· 
nemayı bir uyuşturucu madde 
gibi kullanmaktadır. 

Diş çektirecek çocuklar ve 
kadınlar dişçi koltuğuna ku· 
rulunca en gülünç veya heye· 
canlı bir filim seyrine başlı· 
yorlar ve bu sırada da diş· 
leri çekilmektedir. 
Elmalarm muhafazası 

babmdal 
Kaliforniya meyva müstah

sılları, elmaların iki sene müd-
detle muhafazası hakkında 
güzel bir usul bulmuşlardır. 

Yoksa dünya konferansı bir 
sürü metalibatın ileri sürül· 
mesi ile bir sürü anlaşmaz· 
lıklann meydana çıkmasmdan 
başka bir netice vermiyecek
tir. Amerika Avrupadan üç 
bin kilometre uzaktadır. 
Bununla beraber zamanımıza 

göre sulhu muhafaza için en 
iyi çare gene harb için hazır 
bulunmaktır. 

f ngiltere istemiyerek fakat 
aynı zamanda büyük bir azim 
ile silahlanmıya başlamıştır. 
Silahlanmış bir lngiltere dün·I 
ya sulhu için en mükemmel 
bir garantidir. 

B. Van Zeland 
B.Ruzvelt tarafından Ame

rikaga davet edildi. 
Brüksel, 21 (Radyo)- Önü· 

müzdeki haziranın 12 sinde B. 
Van Zdand ve zevcesi, hususi 
katibi Kont dö Möz ile bir· 
likte Nevyorka gidecektir. B. 
Van Zeland B. Ruzvelt tara· 
fından davet edilmiştir. 

Bu davet, cihan iktısadi va· 
ziyeti ile alakadardır. B. Van 
Zelanda Amerika üniversitele· 
rinden birinin fahri doktorlu· 
ğu unvanı verilecektir. 

Şeker f abikalarının 
merkezi 

Ankara, 21 ( Hususi ) -
Şeker fabrikalarının merkezi, 
buraya nakledilmiştir. 

İhtiyat subaylar 
okusun 

lzmir askerlik şubesinden: 
İzmir askerlik şubesine ka· 

yıtlı ihtiyat subayları bir ha
ziran 937 gününden başlıya· 
rak nihayetine kadar devam 
edecek olan yoklamaya gel· 
meleri hariçte bulunanların 

mektubla yoklama için müra· 
caatleri ilan olunur. 

Adamcağızın birisi pire tozu 
satmağa başlamış; epeyce mal 
sattıktan sonra müşterinin bi· 
risi çıkmış ve: 

- Ağam, bu tozu 
kullanmak lazımdır? 

Diye sormuş. 

nasıl 

Esasen pire tozcu da ma
lının nasıl ve ne suretle ku11a· 
nılacağını bilenlerden olmadığı 
için şu cevabı vermiş: 

- Çok kolaydır; pireyi tu· 
tarsın, bu tozu gözlerine eker· 
sin, olur biter!. Demiş. 

( 

' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

ANADOLU 

Bugün valimiz tara
fından merasimle 

acılacak , 
Bergama Kermes şenlikle-

rini bugün valimiz B. Fazlı 
Güleç, Bergamada merasimle 
açacaktır. Valimiz, bir hafta 
sürecek olan Kermes münase
betile Bergamada bir hafta 
kalacak, Pazartesi günü Kı· 
mk üzüm satış kooperatifinin 
umumi toplantısına riyaset 
edecektir. Kermese fzmirden 
halkın kolayca gidebilmesini 
temin için Turing ve Otomo· 
bil kulübü tarafından hergün 
lzmirle Bergama arasında oto
büsler işletilecektir. fzmirli· 
!erden ilk kafile, bugün öğ· 

leden sonra otobüslerle ·Ber· 
gamaya· hareket edecektir. 

lzmir-Karşıyaka yolunun İn· 
şası münasebetile müur ve 
uburun durdurulduğu hakkın
da bir şayia çıkmıştır. Alaka
dar makamlardan yaptığımız 
tahkikata göre bu şayia ta· 
mamen asılsızdır. Yol bütün 
nakil vasıtalarına açıktır. 

Asarıatikanın 
tahribi 

Taşlar yol inşaatın. 
da kullanılmış 

Kuşadası ile Selçuk arasın
daki şose, vilayetçe tamir 
edilmektedir. Şosenin Efez ha· 
rabeleri karşısına isabet eden 
beş kilometrelik kısmını yapan 
mütrnhhit ve amelelerin, Efez 
harabelerinin Senpol hapisha· 

mezar
açıldı 

Liitf inin cenazesi nasıl bıra
kıldı ise öyle bulundu 

Karşıyakada kitapçı ve kır· 
tasiyeci B. Lütfinin ansızın 
ölmesi, gömüldükten sonra 
dirilmesi meselesi, nihayet 
Cumhuriyet müddeiumumiliği· 
nin müdahalesile sona ermiş· 

tir. Bu ölüm vak'ası hakkında 
evvela Karşıyakadan başlıyan, 
sonra bütün lzmire yayılan 
bir takım şayialar çıkmıştı. 
B. Lütfinin kalp durmasından 
Karşıyakada eczanede öldük· 
ten ve yedi saat sonra meza· 
ra gömüldükten sonra meza· 
rından ses duyulduğu, mezar· 
lık bekçisi tarafından Soğuk· 
kuyu polis karakoluna haber 
verildiği halde polislerin gece 
mezarlığa gitmedikleri, sabaha 
karşı gidip mezarı açtıkları 
vakit B. Lütfinin elan nefes 
almakta olduğunu gördükleri 
hakkında çeşid çeşid şayialar 
dönüyordu. 

Mezarlık bekçisi B. Süley
man, son zamanda hastalan· 
mış ve memleket hastanesin· 
de tedavi altına alınmıştı. 
Hatta mezar bekçisinin bu 
hastalanmasını hile korkma· 
sına atfedenler vardı. Müd· 
deiumumi muavini B. Cevad 
Ôzpay hadise tahkikatına baş· 
lamış, evvela hastanede bulu
nan mezarlık bekçisi Bay Sü· 
leymanın ifadesini almıştır. B. 

Süleyman ifadesinde, ölünün 
dirildiği , mezarından sesler 
geldiği hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığını söylemiştir. 

Dün Soğukkuyu mezarlığına 
giden bir Adliye heyeti, Hü· 
kumet doktoru B. Esad Bangi 
ile birl ikte mezarı açtırmıştır. 
Mezar açılırken, cenaze gö· 
müldükten sonra tekrar açıl· 
dığma dair hiçbir eser görül· 
memiş, mezar tamamen açıl· 

dıktan sonra_ da cenazeyi Ör· 
ten kefenin hiç bozulmamış 
olduğu anlaşılmıştır. Cesed, 
tefessüh etmeğe başlamış bir 
vaziyette idi. 

Mezarcının ihbarından sonra 
sabaha karşı açılan mezardaki 
cesedin yüzünde kan lekeleri 
bulunduğu ve gece mezarın 
içinde çırpınan adamın kefe
nini yırtıb parçaladığı görül
düğü hakkında bir şayia da 
vardı. 

Keşifte cesedin yüzünde 
kan lekesi bulunmadığı gibi 
el ve kollarında da mezarın 
kenarlarına çarpmmaktan mii· 
tevellid en küçük bir bere 
mevcud olmadığı ve bu ölüm 
vak'ası hakkında çıkan muh· 
telif şayiaların hepsinin de la· 
mamen asılsız olduğu dünkü 
mezar açma hadisesinden son· 
ra kat'iyetle anlaşılmıştır. 

MAHKEMELERDE 
nesi denilen kısımındaki i:ç ke- T b d k• 
merli hücreyi tamamile ve bu- a anca a 1 beş kur

patlamış şundan üçü 
Yirmi beş kuruş )Üzünden Bay 

Faik üç yerinden yaralanmış 
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Göcmenlerin • • •• • • 
~ 

Pulluk ihtiyacı 
Sıhhat Vekaletini 

bildirildi 
Muhtelif kazalarda iski11 

edilmiş olan göçmenlerin pul· 
luk ihtiyacı Vilayetçe tesbit 

. e 
olunmuş ve Sıhhat Vekaletın 
bildirilmiştir. 

Vilayet iskan 
Tahsin Akgün, 
vaziyetini tedkik 
maya gitmiştir. 

müdürü BaY 
göçmenlerin 
için Berg•· 

----
Modern hava 

istasyonu 
Kıymet takdiri m"' 

amelesi bitmek 
üzeredir. 

Cumaovası nahiyesinde İl' 
tasyon civarında inşa edil~ 
modern hava istasyonun"' 
yeri yakında istimlak olu~ 
caktır. Hava istasyonu içil' 
ayrılan araziden hisseli o~ 
miktara derhal kıymet tak" 
edilmesi için vilayetten Cu~ 
ovası nahiye müdürlüğüne ero' 
verilmiştir. ..k 

15,000 liraya inşa edileCV 
olan büyük hangar plan•"" 
Nafıa Vekaletinden tasdi~ 
gelmesine intizar edilm~kt_~! 
Plan gelince derhal ınJP
başlanacaktır. ----
Şehir gazinoıl 

orkestrası 
Çok alaka g6rdı', 
Doktor Rozenfeld idardci" 

de ve 8 Viyanah Baya.n ~ 
müteşekkil olarak şchr•.~ 
gelmiş olan orkestra, b•" 
gündenberi Şehir gazinosu ti' 
çalışmakta ve hakikaten lcl 
bitte derin bir alaka ile 
şılanmaktadır. ~ 

Orkestra, Viyanadan lst~ı 
bula ilk gelişinde radyoda -
konser vermiş . ve oakşl ti' 
lstanbul radosunu dinliyeo~tr 
takdirlerini toplamıştır. 1 

kim, Avrupanın tanının•f ,. 
çok st!vilmiş olan bu or~'~ 

os• trası, lzmirde alafranga ro cfır 
ile uğraşan Türkler ve e .ı.1 

. tıll" 
biler arasında da aynı ııı tı'1 
ları ve takdiri doğurınuf .J' 
Orkestra, Şehir gazinosu# 
her akşam mesaisine de 

nun yanındaki bir hücreyi de 
kısmen tahrib ettikleri ve taş· 
larını şose inşaatında kullan
dıkları anlaşılmıştır. Bu hadise 
üzerine tahkikata memur olan 
fzmir müzeler müdürü Bay 
Salahattin Kantar, yaptığı tah· 
kikat neticesinde müteaddit 
Bay Ragıb ile memuru Bay 
Azmi, Nafıa yol nezaret me· 
muru Bay Yusuf ve ameleler 
hakkında hem Asarıatikayı 
tahrib ve hem de hazineyi 
ızrar etmek suçundan takibata 

Çeşme kazasında B. Faiki 
yirmi beş kuruş alacak yüzün
den öldürmek kasdile tabanca 
kurşunile üç yerinden yaralı· 
yan tütün amelesinden Meh· 
medin muhakemesine dün şeh
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
şahid sıfatile Çeşme jandarma 
bölük komutanı Bay Asım 
dinlenmiş ve demiştir ki: 

bulamadım, tekrar evine git· 
tim, araştırma yaptım, ve ta· 
bancayı gübre içinde buldum. 
İçindeki beş kurşundan üçü 
atılmış, diğer ikisi de çakıl· 
mışsa da ateş almamıştı. Be· 
nim kanaatime göre Mehmed, 

edecektir. ,( 

~d- Höl~ yun e ayan asanı bt•· 

lüzum göstermiştir. 

iki fotografçı tutuldu 
Müstehçen fotografiler çe

ken ve satan iki fotografçı 
zabıtaca yakalanarak Adliyeye 
verilmiştir. 

Başıboş köpeğin işi 

Karşıyakada Osman zadede: 
katolik Gözcpo kızı Alivranın 
başıboş bıraktığı köpeği Sala· 
haddin oğlu yedi yaşlarında 
Nazif adındaki çocuğu 1S1r· 
masana sebebiyet verdiğinden 
köpek ve sahibi yakalanmıştır. 

- Hadise günü, biri yanıma 
geldi, Bay Faikin yaralandığını 
ve karakola getirildiğini söy· 
ledi. Dışarı çıkıp baktım, ya· 
ralı Bay Faik, kanape üzerinde 
kan içinde yatıyordıı. Kendi· 
sine kimin tarafından vurul· 
duğunu ve yaral~rının vücu· 
dunun nerelerinde olduğunu 
sordum. 

silahı öldürmek kasdile ateş 
etmiştir. Fakat tabanca ve 
mermiler çok küçüktür, vü· 
cudda ancak yara açabilir, 
insanı öldüremez. Meğer ki ba· 
şına veya kulağına tesadüf 
etsin. Diğer iki şahid dinlen
di, vak'a hakkında duymuş 
oldukları bazı şeyleri anlattı· 
lar. Mahkemece, tabancanın 
ciheti askeriyeye muayene et· 
tirilmesine karar verildi ve 
muhakeme, başka bir güne 
bırakıldı. 

mekle maznun köy rou ~,.. 
Bay lsmailin muhakerll~~ 
dün şehrimiz Ağırceza . tıl 
kemcsinde devam ed~lfll'!' 
Geçen celsede müddeıuıt' el 

Bu usul, elmaların üzerini 
· balık yumurtası gibi • incecik 
bir mum tabakasile kaplamak 
ve elmalann tefessühüne mani 

Bugün zührenin gü1.el bir te· 
siri oltmda bulunacağız. Bu iyilik 
bilba a abahlcyin çok kuvvetli 
olacaktır; her te.ehbü te kolayca 
muvaffak.1yet mukadderdir. Maı..· 
maf ih vgleden sonra bazı hadise· 
ler olacaktır. Bım ailevi hlidi e· 

---------- - Beni Mehmed vurdu, 
yaralarım üç yerdedir. 

Kavakdera köyü cinayeti 
Sef erihisarın Kavakdere kö· 

maznun ismailin Türk dJi 
kanununun 448 inci ına ~ 

mucibince 15 sene hapi\t< 
zasile cezalandınlmasın• ~ 
mişti. Dünkü celsede fil f, 
nun vekili, müdafaasıfl1 1 
mış ve muhtar lsmaili11 ~ 
sum olduğunu; hadised; ;_ 
alakası mevcud bulunın•~ 
söylemiştir. Kararın t .. ~ 
için muhakeme, önürou• 
salı gününe bırakılmıştır· 

olmak üzere de bir nevi mayi 
şırınga etmekten ibarettir. Bu 

mayiin formülü gizli tutulmak
tadır. 

Elma, nihayet kilosu 15 30 
kuruşa satılan bir madde ol· 
duğuna göre, herbirini mum 
ile kaplamak, sonra herbirine 
bir de mayi şınnga etmek, bize 
şu fıkrayı hatırlattı: 

..... ~·- ·-

ler bizi oldukça endişelere dü~ü· 
recck, fakat Lugünkn hıidi eler 
seçicidir. 

Bugün doğan çocuklar tabia· 
ten &e\·imli, çalı~kan olacaklardır. 
Erkek çocuklar arti tik işluindc, 
kız çocuklar da tezyini sanayide 
büyük mu·rnffakıyeıler elde ede· 
ceklerdir. 

Bir protesto! 
Londrada münteşir Sonday 

Dispaç gazetesine göre, bazı 
memlketler himayei hayvanat 
cemiyetleri İspanya hükumeti 
nezdinde bir protestoda bu· 
lunmuşlardır. 

Bu protestonun sebebi, Mad
ridde yarı muhasara halinde 
bulunan kısımlarda köpeklerin 
kesilerek etlerinin yenilmiş 
olması ve bilhassa hasta kö· 
peklerin de mezbahadan kur· 

___________ .,) tutamamasıdır. 

Dedi. Suçlu Mehmedi yaka· 
lamak için derhal evine gittim, 
üzerinde küçük bir çengel 
bulunan ev kaP,ısını açtım, 
içeri girdim, ortalık karanlıktı, 
elektrik fenerimi yaktım suçlu 
Mehmedin bir kenarda sak-
lanmış olduğunu gördüm. 
Vak'anın nasıl olduğunu ken· 
disinden sordum: 

- Faiki vurdum, tabanca· 
yı da fidanlığa attım. Dedi. 

Fidanlığı araştırdım, silahı 

Tele/on3151 TAYYARE SİNEMASIN/) 
Bu akşam ,,,,.A 

Muhlis Sabahaddin ve çoca~ 
Bugün gündüz saat 4 ıle matine 
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Dış ticaretimiz 

lhracatlmız, kıymet iti .. : 
barile hergün art.yor 

ti hnkara, 21 ( A.A ) - Dıı lirasına karşı 20,891,422 lira. 
c.rr. h e tmıı akkında verilen 1936 nın lkincikanun, Şu-

1,eaınt rakamlara göre 937 yı• bat ve Mart aylanna ait idha· 
ının öç l '- .h l ınct "tib ay ı~ ı racatımız kıy· ata nazaran kıymet itibariyle 

1 
1 •rile. \936 nın aynı ihracat lehinde kaydedilen 

ay arına ait 22,007,183 lirası9 1,652,852 ye karşı 1937 de 
na l~ukabiI. 3~,652,696 liradır. aynı ayların ihracat lehinde 
llt 37• delcı ılk üç aylık idha· gösterdiği fark ise 1~.761,274 
~ıse 936 nın 20,354,331 liradır. · 

ihtilalciler Vermeode sa
hillerine sarktılar 

Barselonda hükumet adamları 
8 

aleyhine suikasdlar oldu 
urgos, 21 (Radyo) -Bat- vetler toplamaktadırlar. 

~~olan Espana kruvazörünün Müracaat vakitsiz tellkki 
.. rıne yeni bir sefine almak 
Uzcre açılan iane b" "le b. alalca • uyu ır 
Sı ıle karşılanmıştır. 

hll hatbn bir kısmı 
ihtilllcllere geçti 

Salamanka 21 (R d ) Gc ' a yo -
lca-~r~l Mola kuvvetleri Amin· 
h.rb ta Motfoba hattı üzerinde 
tın b.etrnelctedirler. Sahil bat
Faka:r ~srnı da [ellerindedir. 
nü rnustablcem siperler he· 
~mukavemet etmektedir. 
Clavas A· da'-· ıansmın Vermeo-
Kt mubah' . ·ı . b k •nnd . ın, ası enn u ı-

~ . • sekız köy işgal ettikle· 
• •nı ve b· bild· ırçok esir aldıklarını 

1rmekted· S ır. 

halc~nder taburunun teslimi 
vard~ndalci ~aberde yanlışlık 
hl 1 · T eslım olan 105 nu· 

ara ı müfrezedir. 
Taarruzun hedefi 

olunuyor 
Londra, 21 (Radyo) - ln

giliz siyasi mehafili, ispanya 
hükumetinin Uluslar sosyete· 
sine müracaatı vakitsiz telakki 
etmektedir. lngilizlere göre 
ispanya hükumeti Londra ade
mi- müdahale komitesine mü-
racaat etmelidir. 
Yeni kabine Rusya ile 

ittifaka karar verdi 
Lizbon, 21 (Radyo) -ILlz

bondan alınan haberler~ göre 
yeni lspanyol kabinesi Sovyet 
hükumeti ile askeri bir ittifak 
akdine karar vermiştir. 

Bilbao tayyare ateşi altmda 
Paris, 21 (Radyo) - Havas 

Ajansının Bask cephesindeki 
muhabirine göre, bugün ası 
tayyareler bütün Bilbao cep· 
besini bombalamışlardır. Bun
dan başka Nerviyon şehrin· 
deki nakil vasıtalarını da tah
ribetmişlerdir. 

S. Bilbaodur 
Aaile~manlcı, 21 (Radyo) -
dan d n taarruzu artık doğru· 
etnı kotr:uya Bilbaoyu tehdit 

' tcdır. Dr. B. Rifat Halil 
Modeya ·ı . 

alınan . na 1 erı hareketinde 
da R esırlcr ırasında birkaç 
8 uı vardır. 

~·~ıonda suikasdlar 
selon~s, 21 (Radyo) - Bar
re, aaı~n ~gelen haberlere gö-
b. mterı kuma d l h" 
ır suikasd n an a ey ıne 

dan b k yapılmıştır. Bun· 
d aş a ile" • b" a aab k ıncı ır suikasd 
novu ı başvekil B. Kaza· 

8 Ya Y•pılmışhr. 
büyu·~knda~ başka Barselonda 

num · l anarşist) h~~1! er yapılmış ve 
iateoı· 1 erd. ukumetin istifasını 

'f ış er ır. 
•r~una 

cephesinde asker 
Mad . toplarıyor 

deki br~, 21 (Radyo)- Mad· 
'•illa 1 erlere göre asiler Ya

cepbesinde büyük kuv-

ANADOLU 
Günlük · ·--sıyasal gazete 

Slai Ji P ve baıyaaganı 
l1trı:!~ar ~üşdü ÔKTEM 

l..ı dllru. ııeırıya~ •c yazı itleri 
ı~· Bamaı Nüahet Çançar . -ı eti: 

tGair f1t· . 
C. Uallt ~ncıl. !1eb>:ler sokağı 
letgr. ar 111 ınuı içinde 

l~r, f: fzmir - ANADOLU 
011

: 2776 •• Poıla kututu 405 

l'ıu ABONE ŞERAiTi 
•ıı 1200, altı aylığı 700, ilç 

\>~ !h!ı SOO kuruotur. 
ho blemleketler için 1en•lik 

~ ne ücreti 2 7 liradır 
(;11_ eı yerde S kuruıtur 

.... a ge.. . -
.. nııı ııüahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BA;SUılılJŞTIJl 

Ankaradan geldi 
Bir müddettenberi Ankara

da bulunan doktor operatör 
Rıfat Halil Pala, dün lzmire 
avdet etmiş ve hastalarım ka· 
bule başlamıştır. 

Heyetimizden bir 
zat Parisden döndü. 

lstanbul, 21 (Hususi) -
Hatay yasasını hazırhyan ko· 
mitedeki heyetimizden bir kişi 
bugün Paristen buraya gel· 
miştir. 

Galatasaray 
Üçoka ziyafet verdi .. 
lstanbul, 21 (Hususi) -

Galatasaray takımı, Üçok ta
kımına Bebekteki denizcilik 
şubesinde bir ıiyafet vermiştir. 

lzmir sporcuları, ziyafetten 
sonra denizde futalarla gez· 
dirilmişlerdir. 

Dul ve yetimler 
için hersene 16 milyon 

lira maaş veriliyor .• 
Ankara, 21 (Hususi) - Ya

pılan bir istatistiğe göre, mem· 
lketimizde devlet hüzinesinden 
maaş alan 76 bin mütekaid, 
dul ve yetim çocuklar vardır. 
Bunlara, senede 16 milyon 
lira maaş verilmektedir. 

Suriye kabinesi 
def işiyor 

lstanbul, 21 (Hususi) 
Suriye kabinesinin değişeceği 
ve yeni kabinenin, doktor B. 
Şahabeddin tarafından teşkil 
olacatı söyleniyor. 

ANADOLU 

lshenderunda 
Bir vapul' acentesi 

ac;acaöız 
lstanbuJ, 21 (Hususi)- De· 

niı: yolları idaresi, lskenderun• 
da bir acentelik teıiı etmeğe 

karar vermiştir. 

Bedbaht Faik 
Artlk görmez oldu 

Ankara, 21 ( A.A. ) - 19 
Mayıs 1937 bayramı münase
betile Mayısın birinden itiba
ren hergece bir zatın kon· 
ferans vermesini temin ıçın 

parti tarafından bazı siyaıet 
ve spor adamlarımıza mektup
lar yazılmıştı. 

Bu meyanda lstanbul rad
yosunda bir konferanı vermesi 
pek çok Türk genci yetiş· 
tirmiş olan en eski sporcula· 
rımızdan Galatasaray eski jim· 
nastik hocası B. Faika da rica 
edilmişti. 

Halen gözlerinden hasta 
olan B. Faik matbuat umum 
müdürlüğüne yazdığı hüzünlü 
bir mektupla bu vazifeye vü
cud mazeretinin manı oldu
ğunu bildirmektedir. Sayın ho
canın acıklı mektubunu derc
ediyoruz: 

" Parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kayanın adıma gön· 
dermek lütfunda bulundukları 
mektup Kadıköy ilçe yönku · 
rul başkanı tarafından bana 
okundu. Tarumar ömrümün 
tn bahtiyar bir saniyesini ya· 
şarken ne bedbahtım ki gör
müyor bulunuyorum. Gözle
rimin nuru çoktanberi sönük. 
Onun için genel sekreterin 
mektubunu yalnız dinledim ve 
inledim. 

Bu alil sporcuyu lütfen ha· 
tırladıklarmdan dolayı Bay 
Şükrü Kayaya ruhi şükranla· 
nmı sunar ve emirlerini yerine 
getirmekten beni alıkoyan gör· 
memezliğimden dolayı bahtıma 
isyan edib susarım.,, 

Cenub şimendiferleri 
HUkQmetimizce satm 

ahnacak 
İstanbul, 21 (Hususi) -

Cenub şimendif erlcrinin satın 
alınması için Adanada müza· 
kerelere başlanmıştır. 

Arnavudluk isyanı 
Belgrad, 21 (Radyo) Ama· 

vudlukta henüz sükun teessüs 
etmemiştir. Etem Totonun 
öldüğü haberi teeyyüd etme· 
miştir. Toto, Yunanistana 
kaçmak için hududa yaklaş· 

mıştır. 

Şimali İtolyada 
Bazı tevkifat yaplld 
lstanbul, 21 (Hususi) -

İtalya Başbakanı B. Mussolini, 
rejimi takviye için şimali ltal
yada şüpheli görünen bazı 
gençlerin tevkifini emretmiştir. 

Lehistan Ticaret 
Nazırı 

Pariste bir ticaret mua
hedesi imzahyacak 

Paris, 21 (Radyo) - Lehis
tan Ticaret Nazırı Bay Ru
man, bugün Parise gelmiş ve 
Fransa Ticaret Nazırı Bay 
Bastid ve Lehistanın Paris 
sefiri tarafından karşılanmıştır. 

Öğleden sonra, Bay Ruman 
Meçhulasker abidesine çelenk 

koymuştur. Ruman Paris sergisin

/J. Antoneakonu11 
beyqrıat, 

- Başı 1 inci sahi/ede =
dcğitikli~ yapmak ihtiyacında re 
niyetinde değiliz. Bu metele Pzc· 
rinde 111rar edilEQelf istenirse, hata 
edilmiı olur. :Meseli\ Baron Bekin 
Bükreı ıeyah11tino verilen manalar 
çok yaraizdir. Baron llckle yaptı· 
ğımız miizakeralerdo milttefikltıri• 

mizle ıqiıoasebctlerimizi deAiıtir• 

mek zerrece monubaha olmamıı· 

tır. Siyasetimiz, düııkü ıiyayetimi· 
zin aynı olarak devam edecektir, 
Baron Bek ne İtalya, ne Macaris. 
tan va ne de Bulgaristan için biao 
teklifte bulunmuıtur. Biz, ıulha ve 
müttefiklerimize ııadıkız ve kouı· 

oularımızla da dostlu~· taraf tarııı:;. 
Uluslar sosyetesi ve mütterek em· 
niyet .ıiyasetinden de ayrılıuıyaca· 

ğız. Rusya ile olan münasebetleri· 
miz aamimidir. llu aamimiyel daha 
da artacaktır, 

halya ile aramızda ırU bir mil· 
nıııebet te vardır: siya~t münasebet. 
lerimiz de gün gcçtikç samimi bir 
saf hada ve bir derr.ce daha inkiıaf 
etmektedir. 

1\lacariıtanın silAblanma mese• 
leııine golince, evelce bu hususta 
neşrettiğimiz mfişterak tebliğ ilo 
noktai nazanmın sarahatle gö ter• 
dik. Macariıtanın müsavi şartlar 

ve haklarla siltlhlanmasına, bize 
teminat vermesi ıartile taraftarız. 

Bükreı1 21 (Uadyo] - B. An· 
toncsko bugün Ulutılar ıosyeteıi 

içtimalorına iştirak etmek ilzere 
Cenevreye hareket etmiıtir. 

Japon prensi 
lstanbula geliyor • 

lstadbul, 21 ( Hususi ) -
Ankara - Suriye demiryolile 
Tokyoya gitmek üzere Lon· 
dradan dönen Japon impara· 
torunun biraderi prens Sipi· 
siji buraya gelmek üzeredir. 
Kendisini burada karşılamak 
üzere imparatorun yaveri geldi. 

Almanya sefiri 
Şikago Piskoposunun 
söylevini protesto etti 
Vaşington, 21 (Radyo) -

Almanyanın yem Vaşington 
sefiri, Bay Kordel Hole, Şi
kago Başpiskoposu Kardinal 
Madelesinin Almanya ve Hit
ler aleyhine irad ettiği nutuk 
hasebile bir protesto vermiştir. 

Bundan başka Almanya hü
kumeti Vatikan nezdindeki se· 
firine bu gibi nutuklara Pa
palığın nazarı dikkatini celbe-
decektir. 

Amerikadaki Ruhban~ sını· 
fının Almanya aleyhtarlığı A-
merikan Yahudilerinin Alman 
eşyasına boykotaj yapmalarını 
İcab ettirmektedir. 

Düğün 3 Haziranda 
Balaglarını Adrigatik sa

hillerinde geçirecekler 
Belgrad 21 (Radyo) - Dük 

De Vindsor ve Madam Simp· 
sonun izdivaç merasimi 3 Ha
ziranda yapılacaktır. Dük ve 
Düşes, balayını Adriyatik sa· 
hillerinde geçireceklerdir. 

Mısırda fes 
aleyhtarlığı 

İstanbul, 21 (Hususi) -
Mısırda, fes aleyhtarları ya-
kında bir miting aktedecekler 
ve fes yerine şapkanın umumi 
serpuş olarak kabul edilmesini 
istiyeceklerdir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 
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Cumartesi 
deki Leh is tan paviyonu nun küşad l•E-.v·k-at•E•z•a.,n•\•r .•ııa•t•E•v-ka_t_E •• :ı:. .. on-,•r •• .. ·,• 

resmını yapacak ve Fransa· Gü.net 9,27 4M;'ki'am 12 19,li 
Lehistan ticaret mukavelesini öAle 5,S3 12,10 r•tıı J,50 22,06 
imza edecektir. · · di 8,48 16,06ımıak 7,24 2.41 

lzmir Sicili Ticaret Memurlu"-
ğupdan: - -- ~ - -·- - ~ --- · ---
- Tescil edilmiş olan ~nadolu ln~işaf ticaret 'irke~i limitet 
lzmir şubesinin ödünç para verme işlerile uğraşacağın~ müte: 
dair beyanname~i 2279 nu~aralı kanun ~üküDJlerine göre ~İ:: 
cilin 1999 numara~ına kayt ve tescil eqildi~i il~q ol~qur: 

1: Beyanname 
2: Vesika 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu ıeanıi 
mühürü ve F. Tenik imz4•ı 

~mir Vilayeti yüksek maka~ 
mına 
Adı 

Kanuni ikametgahı 
Ticari ikametgahı 
Tabiiyeti 
Sermayesi 
Alınacak en yüksek faiz haddi 
Yapılacak muamelenin nevileri 

: ANADOLU iNKiŞAF 
CARET ŞiRKETi Ltd, 

: Çukur han No. 17/26 

" 
,, 

: Tilrk " " 
: 150.000 Türk lirası 
: % 12 (yüzde on iki) 

Ödünç para verme işleri 
11 Mayıs 1937 
16 kuruşluk pul 

Tf c 

Anadolu inkişaf ticaret şirketi Ltd. 
lzmir şubesi 

imzaya selahiyettar: 
imzalar okunamadı 

Müdür Bay Raul Alalufun ikametgahı : Göztepe tramvay cad. 
No. 522 

Muhasip Bay Nisim Simsolo ,, : Azizler sokak No. 58 

1937 senesi için verilen 
iZiN VESiKASI 

Adı : Anadolu İnkişaf Ticaret şır-
keti Ltd. 

Kanuni ikametgahı Müdür : Göztepe tramvay 
cad. No. 522 

Muhasip: Azizler sokak No. 58 
Ticari ikametgahı Çukur han No. 17126 
Tabiiyeti : Türk 
Sermayesi : 150.000 Türk lirası 
Alınacak faizin en yüksek haddı : % 12 "yüzde on iki,, 
Yapılacak muamelenin nevileri : Ödünç para verme işleri 

11161934 tarih ve 2279 numaralı kanuna tevfikan verilmesi 
lazım gelen beyannameler Anadolu 1. T. Ş. Limitetten alına
rak kendilerine ödünç para varme işlerile uğraşmasına müsa
ade edilmiştir. 

İzmir llbayı 
21 / 5 / 937 
Aslı gibidir 

30 kuruşluk damga pulu 
lzmir Sicili Ticaret Memurluğu resmi 

mühürü ve F. Tenik imzası 

lzmir Komutanlıtı ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

1 - Sökedeki alayın ihtiyacı için 30 ton yulaf pazarlık 
suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 24-5-937 Pazartesi günü saat 5 de yapıla
caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1800 lira olup muvakkat temi· 
natı 135 liradır. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 lşteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 1564 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Aydındaki alayın ihtiyacı için 20 ton askeri evsafta un 

pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 Pazarlığı 24-5-937 Pazartesi günü saat 11.30 da yapı-

lacaktır. 
3 Umum tahmin tutarı 2500 lira olup muvakkat temi· 

natı 188 liradır. 
4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 1563 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: . .. 
1 - Gaziemirdeki alayın ihtiyacı için 20,000 kılo asken 

evsafta un pazarlık sureti le satın alınacaktır· 
2 - Pazarlığı 24-5-937 Pazartesi günü saat 11 de yapıla· 

caktır. 
3 Umum tahmin tutarı 2500 lira olup muvakkat temi· 

nat 188 liradır. 
4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. . . 
4 isteklilerin muayyen vaktind? Burnavadakı asken satın 

alma komisyonuna gelmelerı. 1662 
fzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 100000 

yüz bin metre kaputluk kum~ş -~apalı zarfla alınacaktır. 
3 ihalesi 25 mayıs 937 salı gunu saat 11 de M. M. V. 

Sat. Al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 ilk tminat parası 15950 liradır. 
4 Şartnamesini ~525 kur~.şa almak ve örneklerini g~r

mek istiyenlerın her gun M. M. V. Sat. Al. komıs· 
yonuna müracaatları, 

5 Münakasaya gireceklerin ticaret odasında& kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
aaatından bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. komisyo· 
nuna vermeleri: 8 10 15 22 1400 



iTıarihi tedkikle: 

Mariisada .. 
rMezar kitabeleri 

Manisa ilbagı sayın Dr. Bag 
Lütfi Kırdara sagıı1ar.ımla 

"ı azan? · faniM Gazi okulu o~reımcnlerinden Kemal Özltr 
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r.Saifrıazamı esbak Mütercim 
Mehmed Rüşdü (Paşa) 

1 

(Onu Cla Mitat Paşa ile beraber ·sürecek. . ' 
/erdi. Zekası sayesinde 'Riırtulilu! 

- • • f ;. 
tRUşdU Paşa ,öyle diyor: Abd~f~zizln bir işe yaramı-
}YacaOmı beş senede, Abtfülhamidin ise beş gUnde an· 

ladım. Paşa \Ntbam r(J;ye ellerimi öperdi. 

Sultan Atiı; 1Riiştü paşayı 
sevmezmiş. Hatla seraskerlik
ıten azlinde Sultan Aziz: 

(811 adam herşeye itiraz 
ederde devlete yarar bir iş 
olsun meydana ietirmez. Be
nim ecdadım bu gibilerin ak
lile hareket etmiş olsaydı 

Konya ovasında koyun sürü· 
Ierile haymeneşin olmaktan 
kurtulamazdık. Biraderim Ab
dülmecid Han merhumun as· 
rında yetişmiş olduğundan 

iktizayı hale göre listihdam 
olunur} dermiş. (1) 

Hakikaten Rüştü paşa beş 
defaki sadaretinde mühim bir 
iş görmemiş olmakla beraber 
kudret ve kabiliyeti inkar ka
bul etmez. Kendisi tok sözlu 
idi. Birinci sadareti beş ay 
on sekiz gün, ikincisi sekiz 
ay on gün, üçüncü sadareti 
üç ay, dördüncüsü sekiz ay 
ve beşinci sadareti ise bir 
haftadır. Rüştü paşanın Mani· 
sada ikameti esnasında Sultan 
Azizin hal'ı ve katli meselesi 
meydana çıkarak Mitat paşa 
ile beraber f stanbulda muha
kemelerinin icrası kararlaştı· 
rılmıştı. lzmire kususi bir va· 
pur gönderilerek Rüştü paşa 
Manisadan celbedilmiş ise de 
dil ve ağız vermez derecede 
hasta göründüğünden lzmirde 
ifadesinin alınması yazılmıştı. 

Rüştü paşa; heyet tarafın
dan sorulan suallere cevaben, 
(Ya ... O canım padişaha kıy
mışlar mı vah vah) diyerek, 

- gözlerini kapar; kıvranmağa 

başlarmış. Bu suretle kendi
sinden birşey alınmıyacağı 
anlaşıldığından istintaktan vaz
ieçilmiş ve o da bu suretle 
Mitat psşanın akıbetine uğra
maktan kurtulmuş. 

Rüştü paşa, durendiş ve 
çok ihtiyatkardı. Sultan Mu
radın hal'ı ve Abdülmecidin 
cülusunu (Babüsseade) önünde 
içtima eden buzzara el;nde 
mendil olarak ağlıyarak tebliğ 
ederken: 

(Sultan Murad melek haslet 
bir padişah idi. Ne ~re ki: 
gayrikabili ifakat bir maraza 
müptela oldular) mukaddeme· 
sile mühtez bir sacla ile söze 
başlamış iken hıçkırarak ağ· 
Iamağ başlayıp yanında bu
lunan Mitat paşaya: (ben de
vam edemiyeceğim, sen ta
mamla) diye hal kararını Mi
lat paşaya söyletmiştir. 

Rüştü paşa merhum iste
diği zamanda ağlar ve gü
lermi~. 

Saltanata geçirdiği Abdül
hamid hakkında mütaleası ~o
rulduğu zaman: 

(Doğruya kanmaz, eğriye 
inanmaz, işin içinden çıkabi

lirsen çık, bilgiç mi bilgiç, Al
lah millete hayırlı etsin. Mitat 

paşa bir halt etti ki> ~'Orma 
gitsin.) 

Gene Abdülhamid hakkında: 
"Abdülazizin bir işe yara· 

mıyacağını beş senede, Ab
hamidin ise beş günde anla
dım, paşa babam diye bir 
elimi bırakıp bir elimi 
öperdi." (2) 

Ali paşanın sadaretinde ve 
meclisi vükelada Galatasaray 
lisesinin tesisi lüzumu mevzu· 
bahs olduğu esnada bermutad 
itiraz ederek Avrupaya cemile 
gösterilmek üzere yapıldığına 
işaretle: 

"Bu 2ibi hususat ancak mu· 
hafazai mevki için yapılır şey
lerdendir." 

Sözlerile alen' n muahazatta 
bulunmuştur. • Bir defa Mustafa Reşid paşa, 
lngiliz sefirinin (ibramileJ sa· 
darete getirilince, Rüştü paşa, 
Fransız sefareti tercümanına: 

"Eğer zatışahane haysiyetini 
gözetmiş olsa lngiliz elçisine 
derhal pasaportunu vererek 
ve Reşid paşayı da tahtımu
hakemeye aldırarak elçinin ta· 
cizatından kurtulurdu.,, De
miştir. (3) 

Rüştü paşa; tabiatı icabı 
lüzumlu, lüzumsuz herşeye mu
arız olduğundan dolayı uzun 
müddet sadarette kalamamış
tır. Kendisi askerlikten yetiş· 
tiği halde mülkiye işlerinde 
daha ziyade muvaffakıyet gös· 
termiştir. Askerlikte kumanda 
mevkiinde bulunmamışsa da 
idarei askeriyede hizmeti geç· 
miştir. 

Ali paşa; iptidaları Rüştü 
paşayı takdir edermiş. Sonra
ları Sultan Mecidin desisesile 
araları açılmıştır. 

Rüştü paşa, natuk olup gü
zel ve müdellel söz söyler ve 
berşeyde malumat sahibi ol
duğu zannını vererek mütalea 
dermeyan edermiş. 

itiraz ettiği meselelere mu
kabil bir şeklihal teklifinde 
bulunmayarak müzakeratm!bey· 
hude yere uzamasına sebebi
yet verirmiş. (4) 

Siyasi işlere vukufu yoksa 
da dahili işlerin en ince nok
tasına kadar bilirdi. 

Rüştü paşa alafrangaeılığa 
meyleden bir kısım tanzimat· 
çılara muarız olup sureti za
hirede sofuluk ve taslar şim
diki Vefa lisesi olan konağın· 
dan çıkarak önünde ve fener 
çekilerek şehzade camiine yatsı 
namazına gitmek suretile hal
kın taassubunu ok~armış. 

Sultan Aziz; bir gün Kcçeci
zade Fad paşaya: 

- Fuad! zamanı saltana· 
tımda üç meşhur vezir var. 
Biri Ali paşa, biri Rüştü paşa, 
biri de sen. Üçünüzün arasın
daki fark nedir? Bana söyle 
demiş. 

Raşeli çarpmış 
lkiçeşmelik Namazgah Irgat 

pa~arında Bekir oğlu Abdul
lah; Samoel kızı Raşelin 39,5 
kıt.İr.uş parasını yankesicilik su
retile çalıp kaçarken yakalın· 
mıştır. 

Sarhotluk cilvesi 
Korantin~da Ahmed oğlu 

Halil ~Şab~n, sarhoş olarak 
solCakta bağıiıp çağırdığmdan 

· yakalanmıştır. : , 
Sarhoşluk ve<aile tacla~ı 

Karantina Çakaldere~in,d~ ı 
izzet oğlu komüsyoncu Sabrı, 
sarhoşluk 'Sltkasile karısı Ra· 
bta}"l 'thbanca kurşunile yarala
"mış, yaralı hastaneye kaldırıl
mış, suçlu tabancasile yakalan· 
mıştır. 

Kabadayılarm marifeti 
Keçecilerde Mezarlıkbaşında 

Mümin oğlu Yaşar, Bayram 
oğlu Etemi dövdüğünden ve 
lkiçeşmelik Hasta sokağında 
hamalbaşı Hüseyinle Ahmed 
oğlu Vahid, Orlian oğlu Kara 
Mehmedi dövdüklerinden ya
kalanmışlardır. 

Hah deve mi oldu? 
Alsancak Halkapınar çam 

dibinde Ali oğlu lıyas, lsmail 
oğlu Ali ve Yusuf oğlu Meh
med temizlemek için kendile
rine verilen Aydın mebusu 
Nazminin dört halasından bi
risini çayırda kaybettiklerini 
öne sürerek emniyeti suiisti
mal ettiklerinden yakalanmış· 

lardır. 
........... ! ........ 

Nüktedan Fuad paşa: 
- Efendimiz sefere giden 

bir ordu farz buyurunuz. Bu 
ordunun önüne bir göl çıkmış, 
etraf bataklık, düşman da gö
lün karşı sahilinde, etrafı do· 
laşıb düşmana varmağa imkan 
yok. Eğer ordunun başında 
kumandan olarak Rüştü paşa 
bulunursa seccadeyi yayar, 
abdeı-t alır, iki rikat namaz 
kıldıktan sonra ellerini açar ve: 
"Aman yarabbi asgari İslama 
merhamet eyle, şu gölün üze
rine bir köprü kur da karşıya 
geçireyim ._e düşmanın hakm· 
dan geleyim" diye dua ve 
niyaz eder. Eğer ordunun ba
şında Ali paşa bulunursa yine 
gölün başına seccadeyi yay
dırır, üzerine oturur, Erkanı
harbleri davet eder, gölün tu· 
lünü, umkunu ölçtürür, köprü 
levazımını ihzar eder, köprüyü 
kurar ve karşıya geçer. 

Eğc.r Fuad kulunuz kuman· 
dan olursa askere: 

- Soyunuz çocuklar derim, 
kendim de soyunur ve askerle 
beraber göle dalar ve karşı
yakaya geçmeğe çalışırım. Ya 
ieçer, yahut askerle boğulurum. 

Cevabını vermiştir ki; ha
kikaten a~ağı yukarı bu üç 
vezirin siyasi ve huscsi vazı
yetleri böyledir. 

SON 
( l} (S. 65) .Mir atı euun. 
[21 Papnın bu ıözü, hafidi 

Mükerrem beyden menkuldilr. 
[3} Servetifünun; Ali Fuad be· 

ycfeodinin makaleleri. ~umara (53) 
uhifc 7 

(t] Miit~rci nı ltiieılii paeınıo 
11'.Cl'iiıoci halini ynarken fil eeer· 
l er<lc ıı istifade edilıııi~tir: Kaınuail· 

lGlıiın , eirilli oewaııi, tarih oıüea· 

lıahderi, C\'l!alı ımdur, mirntı fUU· 
nat, verclillhakayık, hir ıle Sf'n'elİ· 
fünunıl.ı iıııi~H ı•ılı•ıı \:ı Fıı.ı·I lıt'

yefeııclin iıı l.ı) ıol'ıt.ır 111Jknlt• !ı ... ıi ılı• 

Ah<lurrnlıımnı \<lıl he) le ,\hıncı! 

Tevfık hey 11 ·t.ı•lımız111 l:fi~·lii ıı.ı· 
eanııı kızuıırı u~lu Mükı·rrcnı lıey · 

den hiunt ıtiıip oıkJ,.ui~i fılı..ral•ı. 

'22 Mayıs '9~' 

1 r : B·tlyükM~lletMeclisinde Yeni 
Muhtelif vekaletler bud• Şarbon aşısı 
çeferi müzakere ediliyor ratbikatl~n 

. · . . • . iyi neticeler alındı 
i Başı 1 incı sahif~de - ynmak ve kontrol etmek için z· v Al . l'"b 

B, k h-k·· l · 1§'. lb· 1 1. 1 ıraat eıea etı a oratuvar 
u anunun u um erıne gene ~uz ın erce ıra ar var· I d . L f d "I . I 

'"' •t. d b ti t k · d :. .. .. h . . d arın a yem Keş e ı mış o an gore e u sure e a sıte ır. ulunun ısla ı ıçın e k .. . bo M 
b k .. . ço muessır Şar n aşısı e· 
ağlanacak borçların ısmen alınan tedbırlere karşı konul- d 

9 
k" d 1c· h ' 

veya tamamen daha evci öde- muş masraflar vardır. Bunlar lncmetntbe"k d~Y1 ~ t~ ayvan· 
· ı 1 ıt • d ·r ••· '' k ld k . 1 ara a ı e ı mış ı. 

mış o an arın 1aız en ııcrı ~ge· çı arı ı tan ısonra ış etmeye A d k . . . ) 
l b " f 1J·ı11 k d" k l . şı an ço ıyı netıce er en orçıarı ,a te.uı me te ır. a an para ancak ışletme pa- l b d . b" 

Oahillve VelC"al~ti merkez rası addedilmektedir. Onun a mmhış ve) unak za~r tır vra· 
·~1.. '... c· · · • • por azır anara ıraa e· 
teşlcılatı ve vazıfelerı hakkın- için masraf parasının hepsini kAl t" .. d ·ı . t• 
\ k. k 1 k k d 1 . 1 dd k a e ıne gon erı mış ır. aa ı anuna e a ro cetve - ış etme parası a etme , mu· V k"l t h f hh k · 

• ı : v •• e a e ı zıssı a ıe sıyo· 
lerınde ve vakıflar umum mu- hakeme yürütmek doğru ola- . 

1.._ı.! 'ı"x.·· ı 1 ki S k k 1. nu şeh B. Muzaffer Bekmanın aur u5 u memur arı ay ı arının maz. onra yü se mec ıs . . d b 1 h p 
t h.t t d··ı·· •t k b·ı· k .. h. l b "d . rıyasetın e u unan eyet, a· ev ı w~ ea u une aı anu· ı ıyor ı ın ısar ar iı çesın· t . " " K d k 

v • d zar esı gunu uşa ası aza· 
na baglı cetvelde bazı değı· e şimdiye kadar Çok esaslı .d k d k' k"'y• 
·k · . sına 2'ı ece ve ora a ı o 

şı lık yapılmasına aıt kanun tenzilat yapılmıştır. Dgrt sene da 
1 .. "h ı d b ·· b" · · lk' · h' b d .1 lerde bulunan hayvanlara ayı a arı a ugun ırıncı eve ı ın ısar Ü çesı e geçen . t tb'k d kt·r 

·· · k yenı aşıyı a ı c ece ı • 
muzakcrelerı yapılan kanunlar sene i büdçe mukayese edi· V"I" t b t .. d.. .. B 

d b 1 k ·d· ı k 1 1 k ı aye ay ar mu uru · 
arasın a u unma ta .ı ı. ece o ursa görü ür i memur Adil Yergök de bu heyetle 

Kamutay ruznamesınde bu- adedinde yüzde 30 ve mas· b. 1.k .d kt. 
1 b .. .. f d . d 20 .1.. ır ı te gı ece ır. unan ve gene ugun muza· ra ta a yüz e tenzı at 

Halkevi 
• 

köycülerı 

kere ve kabul edilen inhisar- vardır. Bu kadar senedir bu 
lar umum müdürlüğü 1937 masrafla çalışılmış ve idare 
yılı bütçesi ile bu idarenin edilmiştir. Yalnız herşeyin bir 
mezkiir sene masrafları karşı· derecesi oluyor. 
lığı olarak 7,812,560 lira tah- Nitekim işler çoğaldığı hal- yarın Torbalı ka-
sisat verilmiş ve varidatı da de gene aynı memurlarla, o 
45,546,000 lira olarak tahmin masraflarla idare ede ede bu .zasına gidecekler•• 
olunmuştur. işler bu seneye kadar jl'elmişsc fzmir Halkevi köycüler şu• 

Büdçenin müzakeresi esna· de artık bu sene bir memur besi namına doktorlardan oıii• 
sında muhtelif hatibler söz adedinin artırılması Jizım ol- rekkep· bir heyet yarın Torbalı 
almışlardır. Hükumetçe teklif duğunu görmüş bulunuyoruz. kazasına gidecek, köylülerİl1 
edilmiş olan masraflar karşı- Bunu büdçeyi teklif ederken sağlık vaziyetlerile alakadır 
lığı olan meblağın encümen teklif etmemek, teklif etmiş -olacaktır. ,_ 
tarafından 200bin lira fazlasile olmak bizim için zayıf bir 
teklif edilmekte bulunmasının nokta teşkil edebilir. Ve bunu lundaki ifade.sine kar,şı d• 
neden ileri geldiği hakkında biz encümende anlattığımız Gümrük ve inhisarlar Vekili 
ileri sürülen mütaleaya karşı· zaman buna karşı encümen, demiştir ki: 
lık veren büdçe encümeni bize burada bazı arkadaşla· - Kolonya için sattığınıt1 
mazbata muharriri Raif Kara- rımızın söylediği gibi "vaktile ispirtoyu 140 kuruşa kad,r 
deniz inhisarlar maddelerinin hesap edeydin, şimdi biz din- satıyoruz. Onlar da piyasad.• 
satışın artması neticesi stok- temeyiz" diyebilirdi. Demedi· serbesttir. Daha ucuza satab1' 

ların azalmış bulunddğunu ler. Bizim maruzatımıza insafla 
İşaret ederek tuzlalarda istih- mukabele buyurdular. Ve ha· 
salatın çoğaltılması için bazı kikati gördüler. Bu suretle bi-
lüzumlu masraflara ihtiyaç gö- zim teklifimiz üzerine olan 
rülmüş bulunduğunu ve büd- artırmayı kabul buyurdular. 
çenin encümen tarafından ted· Çok rica ederim Büyük Mec· 
kiki esnasında hükumetçe gös- lis hakikate tevafuk eden bu 
terilen ve encümence de mu· artırmayı deriğ buyurmasın. 
vatık görülen lüzuma binaen Ve işin zaruretine binaen vaki 
masarifat kısmına bu miktar olan bu ricamızı kabul bu-
paranın ilave edildiiini söyle· yursun. 
miştir. , Sun'i konyak için şikayet· 

Raif Karadeniz, inhisarlar ler yerindedir. Bir sene kadar 
idaresinin umum;varidatının yüz- oluyor ki, tabii konyak piya-

de 17 sinin masarifata gitmek- saya çıkarılmıya başlanmıştır. 
te bulunduğunu işaret eden Zannederim ki, bu sene piya-
Berç Türkere cevaben de ma- sanın bütün ihtiyaçlarını kar· 
sarifat me~nına giren 1 mil- şılıyacak derecede tabii kon· 
yon küsur bin liranın bu mik- yak piyasaya çıkarılmış bulu-
tardan çıkarıldığı takdirde nacaktır. Bu yalnız inhisarla-
masraf nisbetlerinin aşağı de- rın yapmakta olduğu bir me· 
receye düşeceğini kaydetmiştir. tadır. O takdirde şikayet et· 

Ziya Gevher Etili, inhisar· tikleri ve şikayet etmekte ol-
lar idareleri varidatının meın· dukları sun 'i konyak piyasa-
leketin mühim işlerini besle- da kalmıyacaktır. 
mekte bulunduğunu ve idare Rakının derecesinin yüksek-
mamulatının mükemmeliyetini liğinden şikayet buyuruyorlar. 
memnuniyetle ifade ederek Rakının hususiyeti şu oluyor ki 
inhisarlar şubesinin rakı dere· derecesini su ile istedikleri de-
celerini indirmek suretile hal- receye indirip çıkarabiliyorlar. 
kın sıhhatini daha ziyjlde ko· Yalnız bu münasebetle şunu 
rumasının ve bu çeşid mamu· arzedeyim ki, ispirto mali bir 
latın münhaı ıran bu idare ta- inhisar olmakla beraber hü· 
rafından çıkarılmasının daha kiimet varidatını da icabında 
doğru olup olmıyacağını sor· feda etmeyi göze almak şar· 
muştur. tile en şiddetli alkollu müski-

Hatipler tarafından ileri su· rattarı en hafif alkollu müski-
rülen mütalealara Gümrük ve rata gitmeyi esas itibarile ka-
lnhisarlar Vekili Ali Rana bul etmiştir. Bunun üzerinde 
Tarhan karşılık vererek de- çalışılmaktayız. Zaten busene gö· 
miştir ki: rülüyor ki, şarap satışı artıyor. 
-Bazı arkadaşlar inhisar Bunlar arttıkça alınacak ted-

masrafının yüzde nispetini birlerle mütenasiben şiddetli 
söyliyerek çokluğundan bah- alkollü müskitatı azaltmak hü-
settiler. Şunu arzctmek iJtc· kümclin programındadır. Ko-
rim ki, masraf işletme masra- lonyayı inhisara almayı şİ:!?· 
fıncfan ibaret de~ildir. Bunun <liye kadıtr cHişiinmrclik. Ziya 
içinde in;aata ayrılın·ş yiiz GcvhN Etiliııiıı kolorıyanırı ııı · 
binlerce lirnlar vardır. Uunl:ır hisar allına alınması hnkkmda 
içinde kanunun inhisarlelra 
tahmil ettiğ vazifeleri yapmak 
için mesela ekılcn tütünleri 

bir teıııcnrıide bulunmadığı, 

sadece bunun ucuza mal edil· 
mesi arzusunda bulunduğu yo-

liriz ve az varidat veririz. 
Ali Rana Tarhamn beyan'' 

tından sonra Halil Ment~' 
Tuz fiatlerinde yapılan tenıi· 
Iatın yüzde 27 nisbetinde ~ 
şekerde yapılan tenzilatın d• 
yüzde 25-30 nisbetinde isti~· 
lakin artmasını temin ettiğİ"~ 
göre Tütün ve müskirat gib• 
diğer inhisar maddelerinin de 
bu tarzda bir tenzilata t•~' 
tutulmasının düşünülüp diifıl' 
nülmediğini sordu. 

inhisarlar Vekili bu sorgıJ'/' 
karşılık olarak tütün üzeriJld' 
bundan önce bu tarzda y•P~; 
lan bir tecrübenin müsbct bl 
netice vermemiş olduğıJ1111'. 
şarap fiatlerinde tenzilat ~· 
pıldığını ve fakat diğer rn" . 
kirat fiatlerinin tenzilata .t~ 
tutulmasının düşünülmedıjl 
söyledi. . 

Köylüye ait sigaraları ~~ 
lere getirenlerin tezkercsıı _,; 
tıştan dolayı takibata rP ~ 

kaldıkları, bunun doğru ~ 
dığı hakkında Mehmed 5° .. ti 
tarafından ileri sürülen ~ 
leaya karşılık olarak da 'I 
sarlar Vekili, bu takibatı~,..1 
nun icabatından bulundur""' 
işaret etmiştir. 

Kamutay bugün 
caktır. ı 

Ankara, 21 ( Husuusi .~ ı 
Kazanç vergisinin tah$ı~ 
cibayetini kolaylaştıracak ·-' 
yeni kanun Maliye Vekile~İ 
ikmal edilmiş ve Kanı0 

verilmiştir. I 
Sanayii kontrol kan~11~ 

bugün meclise scvke<lıl~~i~ 
Mt"clis, pazartesinden 1~ 

ren her gün toplanacak, 1. 
çe miizakerelerile meşgul 
c<ık tır. 

Dahiliye Vekaletince t• 
olunan Emniyet tc~kil;tı 
nunu, meclis ruznamesİ'1e 
cdilmi~tir. 

f 
o 
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19 MAYIS BAYRAMI · 

J\ Aydın ve Manisada talebenin jimnastik bayramı 

Ydın, Manisa, ödemiş ve Turgutluda emsalsiz 
M ye parlak tezahüratla kutlulanmıştır. 

Y 
anısa, (Hususi) - 19 Ma- -~--.---....,_....,...., 

ıs, Man· . . h b 
k ısn ı.;ın em ir ha· 

re et h 
rna .. v~. em de bir kalkın· 
() .. dgunu olmuştur. Bu tarihi 
6un e . 
v M ' yenı parti binamızın 
t e uradiye köyü okulunun 
k:rnleklleri atılmış, büyük feda-
ar ı larl d ço k a mey ana getirilen 

Y
a cul bahçesinin resmi küşadı 
Pı ıtııştır T . 

rnindın::b atma ve küşad res
rckr· el ı ay, generaller, di· 
Ma ~r er, kurumlar ve yüzlerce 
}( ndısalı bulunmuştur. B. Lütfi 

ır ar b" .. 1 Çeyi ır soy ev vermiş, hah· 
cd·ı ~e.zenlere şeker ikram 

ı nııştır D "' ı· }('· · e6er ı saylavımız 
azım Na . D 

İsimli ... ~1 uru, 19 Mayıs 
ınışt şurmı okumuş, alkışlan· 

ır. 

Bunda bi n sonra yeni parti 
nasının t l 

Yapılm bme atma merasimi 
lctJc .;.i' ~radan otomobil-
rek kh uradıye köyüne gidile· 
atı) oy okulunun da temeli 

ınıştır T l ·ık h Lütfi I< · eme e ı arcı B. 
O ırdar koymuştur. 

rnc ~!eden sonra sahadaki 
rasım b l biiyijk e. aş anmış, talebe, 

harck~ bır intizamla beden 
ve atı. Yapmıştır. Merasim 
rnüş ibçıdresmi üç saat sür· 
ları 'M u . esnada dağ sporcu
Yerin anısa dağının en yüksek 

. e şanlı b ğ 
tnışlerd· ayra ımızı çek· 
fener 1 ır. Gece tertib edilen 

a ayına 
ocaklılar . . sporcular ve 

Ayd ıştırak eylemişlerdir. 
Yıs hın, (Hususi) - 19 Ma· 
1 ' urada . 
andı S h merasımle kutlu· 

· a ad · 

Parti binasının teme/atma töreni 
Aydın valisi döndU Ödemişte 

Vilayete ait bazı işleri, hü· Ödemiş, (Hususi} - Hare· 
kumet merkezinde takib etmek ket bayramı çok heyecanJı•ve 
üzere on beş gün önce An- zevkli geçmiştir. Bütün köy-
karaya giden ilbay ve Parti !erden ellerinde bayraklarla 
başkanımız Ôzdemir Günday yüzlerce köylü sabahleyin Öde· 
dün Aydına dönmüştür. mişe gelmişler, hükumet önün· 
Portakal ağaçları haşe- de toplanmışlardır. 

raftan kurtarılacak. Öğleden sonra spor saha-
Sultanhisar portakallarına sın da .. merasim yapılmış, ge· 

arız olan ve son iki yılda çok çid resmini müteakıb talehe 
azalan Krizom falus denilen jimnastik yapmıştır. Bayrak 
basaranm tamamen imhası için merasiminden sonra B. 1. Yayla 
il büdcesinden yapılan yar· ve B. E. Hamdi Akman tara· 
dımla, ziraat mücadele daire· fından söylevler verilmiştir. 
since Volk ilacı tatbikine baş· 

Merasimi müteakıb bayrak ko· 
lanmıştır. Bu ameliye dola- şusu, atletizm müsabakaları 
yısile ilimiz ziraat mücadele 
müdürü B. Nadir Birbar on 
gündür Sultanhisarda bulun-
makta ve ameliyeye nezaret 
etmektedir. 

Turgudluda 

ve voleybol, basketbol maçları 
yapılmıştır. 

flwlıı 

Aynaya bakın, 
aynaya .. 

Aynaya baktım: 
Ne kadar yorıun ve hara· 

bım bugün ... (Dün), bir şimen· 
difer güzergahında görüb geç· 
tiğim ve artık bir daha dö· 
nülmesi imkanı olmıyan gilzel 
bir köy gibidir .. O köyün ya
maçlarında bahar vardı. Se
rin pınarlarının dibinden, ağaç· 
ların geniş, koyu gölgeliklerine 
yayılmış rengarenk emellerin, 
çeşit çeşit arzuların ve en 
taze, en güzel, en tabii, en 
temiz şeylerin sesi geliyordu .. 

Rüyada söylenen şarkılar 

gıbi, uzak, fakat tatlılığın bü
tün inceliğini taşıyan seslerdi 
onlar .. 

B"rdenbire tekrar aynaya 
baktım: 

Çizgiler gördüm.. Onlar va· 
kitsiz ge\ib, yüzüme, alnıma 

ısrarla yapışmış çizgilerdi .. 
Her birinde, senelerden ziya· 
de hayatıma parça parça ka· 
rışmış ıztırapların bir ter, bir 
kan izi halinde yatıp uzan
dığı çizgilerdi .• 

Ben ki... En genç çağında, 
hayata karşı, duyduğum delice 
bir aşkın bayrağını, ömür de· 
nilen bu kanunun, yaşamak 

denilen bu kavganın duvarına 
değil, hayalimde yaşıyan bir 
semanın yedi katına dikdiğimi 
sanmıştım .. 

Halbuki ayna neler söylü· 
yor?. Bu konuşmıyan, canı ol· 
mıyan nesne neler anlatıyor?. 

Kim, onun kadar doğruyu söy· 
lemeğe cesaret edebilecek? 

Dün bir dostum bana: 
- Yaşını bile göstermi· 

yorsun?. 
Diyordu. Gözlerine baktım. 

O kadar samimi görünüyordu 
ki, inanacak oldum. Bir diğeri, 
Ankarada çıkan bir Ege bü
tünü mecmuasında, benden 
çok genç olarak bahsediyordu. 
O satırları iki defa okudum. 

l>ıldı. S.. 8 geçıdresmi ya-
Yiik bir .0Y~evler verildi. Bü
katı Y ıntızamla beden hare· 
lakdı' apan talebe alkışlandı 

Turgudlu, (Hususi) - 19 
Mayıs bayramını bütün Tur· 
gudlu halkı coşkun tezahürat
la kutlulamıştır. Öğleden son
ra spor sahasında merasim 
yapılmış, kaymakam B. Said 
Sayın, Halkevi başkanı Dr. 
B. Seyfi Poyraz, B. lsmail 
Hakkı Yeter birer söylev ver· 
mişlerdir. 

A k _, Fakat ayna, bu zalim, bu 
n araaaki atletizm gaddar nesne, acı, korkunç 

r ed"ld· • 
sonra At 

1 1
• Merasimden at .. k 

lenkler k ur heykeline çe· 
A onuldu. 

k Ydınspor k 1 •• b 
o ulu f u u Ü ile Sanat 
Yapılan utbolcuları arasında 
neticele::'cı~ç 1 · 1 beraberlikle 
de b· ı. Akşam Halkevin· 

ır rn·· 
Akın . usarnere verilerek 
Zevkı· pıyesi temsil edildi. 
. ı ve ne ' ı· l . Çırild· ş e ı >ır gece ge-

ı. 

Bundan sonra talebe, İsmet 
paşa mektebi başöğretmeninin 
idaresinde beden harekatı yap· 
mışlardır. Merasimden sonra 
Atatürk anıtına çelenkler ko-
nulmuştur. 

Agdm Halkevinde "Akın" temsil ediliyor 

müsabakaları bir kahkaha ile: 

Ankaradaki -
atletizm mü· 
saba kala rma 
iştirak eden 
lzmirli atlet· 
ler çok nok· 
san bir kad
ro ile gitmiş 
bulunmaları -
na rağmen 

ıyı neticeler 
almışlardır. 

Fahri Batu 

100 metre koşuda İzmir 
lisesi talebesinden Fahri Batu 
Ankara ve İstanbullu atletle~ 
rin de iştirak ettikleri müsa
bakada birinci gelmiştir. 

100 metrede iz mirli Cemil 
üçüncü, 1500 metrede lzmirli 
Maksud ikinci, Ciridde Samih 
üçüncü, 4 X 400 da lzRlir ta· 
kımı üçüncü gelmiştir. Tasnif 
neticesinde lzmir takımı üçün
cülüğü almıştır. 

- -

- Hep yalan söylüyorlar, 
dedi, yalan! .. Bana bak, göz
lerini bana çevir!.. Ve ben de 
baktım, ayna ile yüzyüze geldik: 

Artık ben aynanın en iyi 
dostuyum. Ona hürmet edi
yorum. Onu seviyorum. 

Çünkü bana, ne dostluk, 
ne merhamet, ne sevgi, men· 
faat, ne riya gibi bir tesir al· 
tında kalmadan herşeyi söylü
yor. 

Samimiyeti vardır, diyemem. 
Fakat ciddiyeti ve hata götür
miyen bir ifadesi vardır. 

- Ba!la bak, diyor, bana 
çevir gözlerini!... 

Bayanlar, siz de ona bakın. 
Yüzüniizü bir sabunla tertemiz 
yıkıyarak, saçlarınızı düzelt
meden ona bakın!.. Görelim, 
ayna neler söyliyecek?. 

Çimdik 

Y amanlarspor 
Ödemişe gidiyor .. 

Karşıyaka Yamanlar kulü· 
büniin futbol takımı, Pa:ı:ar 
gunıı bir maç yapmak iizere 
Üdcmişc gidecektir. 

Milli küme maçları 

Şehidler abidesine çelenk konur ve sporcular merasime hazırlanırken 

Milli küme maçlarına bugün 
ve yarın fstanbulda devam 
edilecektir. Üçok takımımız, 
bugiin Gelatasarayla oynıya· 
caktır. 

f srarenıi~, bir ç~lJl~ 

Gümrük komüsyoncusu 
B. Sabri karısını öldUrdU 
Hadisenin bir kaza mı, yoksa bir cineıy~t 
mi oldııiu hakkında tahhikqt )'apılıyor 

Evelki gece Güzelyalıda Ça
kıldereıi mevkiinde feci bir 
ölüm vak'uı olmuştur. Güm· 
rük komüsyoncusu B. Sabrinin 
zevceıi Bn. Rabia, kocasının 
ateş ettiği korşunlarla ağır 
surette yaralannııf ve dün 
memleket hastanesinde öl· 
müştür. 

Vak'a e&rarengiz ıörünmck
tedir. Aldığımız tafsilatı aşa
ğıya 'azıyoruz: 

Kumüsyoncu B. Sahri, ak· 
şam evine gitmiş ve bir mik· 
tar içki içmiştir. Gece evden 
bir silah sesi duyulmuştur. Az 
sonra B. Sabrinin evindeki üç 
çocuğu çığlıklar basarak so· 
kağa fırlamışlar: 

- Annemiz vuruldu! 
Diye bağırmağa başlamı~

lardır. B. Sabri, zabıtaca tu· 
tulmuş ve ifadesinde: 

- Bir kaza oldu. içki iç· 
miştim, komodinin gözünde 
bir: tabanca vardı, onu aldım, 
kurcalıyordum, o sırada zev· 
ce;n gördü:} 

- Bırak şu silihıl 
Dedi, elimden almak istedi, 

o sırada .silah patladı, zevcem 
göğsünden yaralandı. Aramız· 

da hiçbir geçimsizlik yoktur, 
on sekiz senedenberi evliyiz. 

Demiştir. Hadise tahkikatına 
müddeiumumi muavini B. Sab· 
ri tarafından elkonmuş ve Bn. 
Rabia hastaneye kaldırılmış, 

dün sabah hastanede ölmüştür. 
Cesedinin muayenesinde 

göğsünde iki kurşun yarası 

bulunduğu görülmüştür. Ölü· 
mü intaç eden yaranın han· 
gisi olduğu anlaşılmak üzere 
dün akşam cesede müddeiu
muminin önünde otopsi ya· 
pılmıştır. 

Bn. Rabianın bir kaza ne
ticesinde yaralandığı iddia 
edilmişse de vücudunda iki 
kurşun yarasının bulunması, 
bu ifadenin uydurma olduğu
nu göstermektedir. Bir kurşun 
yarası olsaydı bu iddia doğru 
olabilirdi, iki kurşun yarası 
bulunduğuna göre kadının 
üzerine iki el silah atılmış 

demektir. Bu itibarla bunun 
bir kaza olmasına da ihtimal 
verilmektedir. 

Bay Sabrinin üç çocuğun
dan ikisi ayrı ayrı ifadeler 
vermişlerdir. Birisi demiştir ki: 

- Babam, komodinden 
tabancasını çıkardı, annem: 

- Ne yapıyorsun? 
Diye sordu, babam taban· 

canın namlusunu anneme çe· 
virerek ateş etti. 
·~~~----~~~~~ •• 

Uzüm rekoltesi 
Bağ mıntaka
larında tetkikler .. 

lzmir rnıntakası bağcılık mü· 
tehassısı Bay Şemsi Çelebi, 
bütün bağ mıntakalannda tet· 
kikler yapmış ve şehrimize 
dönmüştür. 

Burnava bağcılık enstitüsü 
buseneki üzüm rekoltesini ya· 
kında tesbit edecektir. Haber 
aldığımıza göre buseneki üzüm 
mahsulü, iri taneli ve çok ne· 
fis olacaktır. Rekoltenin az 
olacağı söyleniyorsa da alaka· 
darlar, gene geçen seneki mik
tarı bulacağını kuvvetle söy· 
lüyorlar. 

Diter çoı:u1' dıı, b~bıtsını11 
tabançayı tamir için nldıtına, 
annesınını 

-- Şimdi onu temizlemenin 
sırası mı? Sırak şunulı 

Dedij'ini, o ıırada ıilAhırt 
ateş aldıtını, annesinin yara• 
(andığını söylemiştir, 

Otuz beş yaşında b~lunan 
Bn. Rabianın ölümü hadise• 
sinde herhalde bir ıır mevcud 
olsa gerek. 

Yaralı kadııı; ha.staneyl· nak· 
ledılmeden evel ve nakledıl• 
dikten sonra çok ağır yaı ah 
olduğu için hiç söz söyliyeme· 
miş, vak'anın nasıl oldutunu 
anlatamamıştır. 

Dün ikinci sorgu hakimli· 
ğinde isticvab edilen B. Sabri, 
hadisenin bir kazadan ibard 
olduğunu ıöylemiş ve sorgu 
hakimliği kendisini tevkif et· 
miştir. Y apılacalc tahkikat r.e· 
ticesinde bu esrarlı ölüm vak· 
asının hakiki sebebi hiç şüp· 
hesiz meydana çıkarılacaktır. 

İtalya
Macaristan 

- Başı 1 inci sayfada -
olan askeri geçid resmi mu· 
kavelelere uygun bir şeklide 
olmuştur. Fakat Macar cen
gaverlik ruhu fevkalatledir .. 

Bay Şuşnig de Peşteye bir 
askeri heyet göndermiş ve bu 
heyet resmi geçide iştirak et
miştir. İtalya Kralı Avusturya 
heyetini kabul etmiştir. 

Peşte, 21 ( Radyo ) - Bu 
sabah ltalyan kralı sivil ola· 
rak Buda rıhtımı üzerinde bir 
tenezzüh yapmıştır, halk kralı 
şiddetle alkışlamıştır. 

Kral, bundan sonra Tuna 
vapurların.lan birisine binmiş 
ve Roma asarıatikasının bu
lunduğu yerleri ve bazı müze· 
leri gezmiştir. 

Krala eski paralardan . mü· 
rekkep kıymetli bir kollcksıyon 
hediye edil?1iştir. Amir_al _Horti 
krala bir zıyafet vermtştır. 

Peşte, 21 (Radyo) - ltalya 
kral ve kraliçesi Arşidük Fran: 
suanın çocuklarına ve" zevce~ı 
Arşidüşes Anaya büyuk hedı· 
yeler vermişlerdir. 

Peşte, 21 (Radyo) - ltalya 
kral ve kraliçesi ile kızı pren· 
ses Mariya, yarın Romaya dö· 
neceklerdir. 

Daktilo 
Aranıyor •• 

' Türkçeden ~ransızcaya ~~ 
Fransızcadan Turkçeye tercu· 
me yapabilecek iyi ~ransı~ca 
ve daktilo bilen bır Turk 
genç kız aranıyor. iste lelilerin 
Şakir posta kut~su 39 adrc· 
rine müracaatlerı. 

Zayi 
23.3.937 tarihli ve 8164/ 

816382 N. lu 4 çuvallık. 
233.937 tarihli ve 8164/ 

816390 N. lu 1 çuvallık. 
23.3.937 tarihli ve 8164/ 

816392 N. lu 1 çuvalllk. 
Tarih ve N. !arı 'yaz.ılı be· 

lediye fabrikasına ait buğday 
koruma vergisi makbuzlarını 
2.4.937 günündenberi zayi et
miş olduğumdan namıma yazılı 
olan bu makbuzların hükmü 
kalmadığını ilan eylerim. 

Kestane pazarında 38 
N. da un tücean 

Cemal Kahya oğlu 
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~Emlak v:e Ey.tani Ballkasi ida-
1 ·rer Meclisinden: 

8.6,937 günü: saat onbirde fevkal de olarak topl nacağl 
-, 7.5.931 tarihinde ilan edilmi~ olan umumi heyette görilşiUo· 

" cck işler: 
Bankamız esas nizamnamesinde lüzumlu görülen tadilatı 

, Tadil edilecek maddeler 
Eski madde 

MMad.de .39 -

Madde 49 -

Madde SO -

Madde 51 -

Madde 52 -

Madde 53 -

Madde 54 -

Madde 55 -

Madde 56 -

Madde 57 -

Madde 58 -

Madde 59 -

Madde 60 -

Madde 61 -

Madde 62 -

' . Yeni maddo . 
Madde 39 - Maliyeden D\ü-

1 devver emlakten banka tarafın· 
' dan satılanların takdiri kİymet 

muamelesi arantnaksızın satıı 
' ' ' J ,, •• •r 

bedelleri, t Diri ci taksıti berveç· 
• •I 

·hi\"peşin istifa edilmek şartile, 
115 senevi taksite rapt ... ve bili 
1.faiz1 istifa olunabilir. 

1 l 1 

Altıncı Fasıl 
Bankanın idaresi 

al:ICfe 49 - Bankamn iöare ~ 
l\izuvları (Hiss-edarlar aii;ıurrl"'he
'yeti), (ldftre Mecl' , i(idare ko· 
mire~i) ve (~'um Müdür) den 
~bare~6r. 
iA" 1DARE MECLiSi 
Madde 50 - idare mecliıi ikisi 
Adliye, ikisi Maliye vekiletleri 
tarafından tayin ve mütebakisi 
de hissedarlar heyeti umumiye
since B tertibi hisse senedatına 
malik olanlar tarafından intihap 
olunan altı zadan terekküp 
eder. 
Madde 51 - Bankanm Umum 
Müdürü idare meclisinin tabii 
azasındandır. Umum müdürün 
bulunmadığı zamanlarda mua
vini ayni salahiyetle idare mec· 
lisi içtimaına iştirak eder. 
Madde 52 - Eski 51 inci mad
de aynen 
Madde 53 - Eski 52 inci mad
de aynen 
Madde 54 - Eski 53 üncü mad
de aynen 
Madde 55 - Eski 54 üncü mad· 
de aynen 
Madde 56 - Eski 55 inci mad· 
de aynnen 
Madde 57 - Eski 56 mcı mad· 
de aynen 
Madde 58 - Eski 57 inci mad· 
de aynen 
Madde 59 - Eski 58 inci mad· 
de aynen 
Madde 60 - Eski 59 uncu mad· 
de aynen 
Madde 61 - Eski 60 ıncı mad· 
de aynen 
Madde 62 - Eski 61 inci mad· 
de aynen 
iDARE MECLiSiNiN VAZiFE 

ve SALAHiYETLERi 
Madde 63 - idare meclisi, 
bankanm emrü idaresinde umu· 
mi heyetten sonra en vasi sa· 
Jahiyeti haizdir. Umumi heyet
ten karar istihsalini istilzam 
etmiyen ve idare komitesile 
umum müdürün salahiyetleri ha· 
ricinde kalan hususların kaffesi 
hakkında idare meclisi bilmü • 
zakere karar İttihaz eder. 
Alelhusus: 
1 - lkrazatın muhtelif aksa· 
mında istimal olunacak ser· 
mayelerin miktarını tayin eyler. 
2 - Iskonto fiatını, avans, ik
razat ve mevduata verilecek 
olan faizin azami ve asgari 
miktannı kararlaştır. 

3 - Bankanın bilumum tali· 
matı dahiliyesini tanzim ve .mu· 
amelatının kavaid ve şeraitini 
tayin ile bunların hüsnü tatbi· 
bikini temin eder. 
4 - Muamelatı mezkiire meya· 
nında evelce:mezuniyet istihsaline 
mütevekif olanlar ile badelakd 
meclisin tasdikine tabi bulunan· 
ları ve banka memurlarının 
sureti kabul ve tarakkisi i]e ve· 
zaif ve selabiyetini bir talimat· 
name ile tayin eyler. 
5 - Müdürü umuminin inhası 
üzerine müdürü umumi muavi
nini ve idarei merkeziye ve §U· 

abat müdürlerini ve banka na· 
vazına mezun me-

Madde 63 -

Madde 63 -

Madde 64 -

Madde 65 -

Madde 66 -

murini nasp ve azil ve mikdarı 
maaşlann_ı ' tayin eder. 
tj ......, Şube ve aoentelikl~r kü· 
adı hakkında karar ita ve ver 

ıaif ve ıelahiyetlerini tayin 
: eder. 
7 - Şube ve acenteliklera 
ibraz olunacak ıermayelerin 
mikdarmı takdir ile bu serın·a .. 

- l .. 
yelerin muhtelif muamelatta 
ıureti iıtimalini tayin 'eaer. 

,rtı , 1 8 - Kefıl~te. taoi memur ann 

1ke!~l~t 'iiı~~arfannı tayin eder. 
. 9 - hanka namına iştira veya l,· r • 
\ ıstıcar olunacak emvali gayrı· 
,menkule hakkında karar verir. 
10 - ihtiyat akçesinin sureti 
tenmiyesini tayin eyler. 
11 - Üç aylık hesap hülasa
larını ve her hesap senesi so· 
nunda srnelik planço ve kar 
ve zarar hesaplarını Maliye ve 
lktısad V ekaletlerince müştere· 
ken tesbit edilecek formüle 
muvafık olarak tanzim, temet-
tü· hisselerini tesbit ve bi ıe· 
nelik muamelata mütedair ha· 
ıırlıyacağı rapor ile birlikte 
umumi heyete takdim ve tek· 
lif eder. 

12 - Hadleri ne olursa ol· 
sun ac;ık yani karşılıksız kredi 
hesabı carileri banka umum 
müdürlüğünün teklifi ve idare 
meclisinin kararile açılır. Kefa
let veya teminat mukabili açı· 
lacak borçlu cari hesaplar için 
salahiyetler idare meclisince 
tesbit edilir. 

13 - Bankanın alakadar ol· 
duğu deavi ve ihtilafattan do
layı müddei, müddeialeyh sıfa
tile bilumum mehakim ve de· 
vairi resmiye huzurunda ban· 
kayı temsil, her türlü ilamat 
ve mukarrerat istihsal ve bun· 
Jarm icrasını takib eyler. Sulh 
olur ve hakem tayin eyler. 
işbu madde ile beyan olunan 

· hususat iş'ari olup tahdidi de· 
ğildir. 

Madde 64 - idare meclisi, 
idare komitesinin faaliyetini mu· 
rakabe etmekle mükelleftir. İda· 
rem•eclisi azalarının her biri ida· 
re komitesinden, bu komitenin 
faaliyeti hakkında her türlü ma· 
liimatı istemeğe münasib göre-
ceği her nevi kontrolü yapma-
ğa salahiyetlidir. 

Madde 65 - Eski 63 üncü 
madde aynen 

Madde 66 - idare meclisi 
63 üncü madde mucibince haiz 
olduğu salahiyetin tayin edece· 
ği aksamını İcra için tasrih ey
liyeceği şerait dairesinde mü· 
dürü umumiye, muavinine veya 
azasından birine veya herhangi 
bir zata vekalet verebilir. 

Madde 67 - Eski 65 inci 
madde aynen 

Madde 68 - Eski 66 ancı 
madde aynen 

Madde 69 - idare mecli~i 
ve idare komitesi reis ve aza 
lan hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 245 inci maddesinin 
3 numaralı bendinde yazılı de
recelerde karabeti bulunan 
kimselere taalluk eden kredi, 
teminat ve kefalet taleplerinin 
müzakeresine iştirak edemezler 
ve bu işler hakkında rey ve· 
remezler. 

B. iDARE KOMiTESi 
Madde 70 - idare komitesi, 
idare meclisi tarafından bu 
meclise dahil azalar arasından 
seçilen iki zat ile umum mü· 
dürden mürekkep] üç kişilik 
bir heyettir.{Bu komite 2999 
numaralı bankalar kanununda 
yazıla vazifelerin ifasile mükel· 

Madde 67 -

Madde 68 -

Madde 69 -

Madde 70 -

Madde 71 -

Madde 72 -

Madde 73 -

Madde 74 -

leftir. Madde 75 
idare komitesi kar arlan, ara· 
larında ftçık bırakılmamak ve İ 
satır aralarında c;ıkınh olmamak 
şnrtile ticaret kanununun 69ncu ı Madde 76 -
maddesi mucibince tasdik edil· 

• 

22 il) ıs 93!i' 

miş bir deftere kaydedilir ve 
her kararın altı komite reis ve 
;azaları tarafından imzalanır. 

Jdare komitesinin ittifakla ver 
diği kararlar doğrudan doğro· 
ya, ekseriyetle verdiği kararlar 
idare meclisinin tasvibinden 
ıonra infar olunur. Her hangi 
bir içtimaa iştirak edemiyece~ 
surette mazereti zuhur eden 
idare komitesi azası yerine va' 
zife görmek üzere idare meet 
liıi tarafından iki yedek az• 
seçilir. 
idare komitesinin salahiyet ve 
vazifeleri bankalar kanununof1 
hükümleri dahilinde idare mec• 
lisince hazırlanacak bir talimat· 
name ile tayin ve tesbit 
olunur. 

C. UMUM MÜDÜR 
Madde 71 - Umum müdür 
Maliye Vekaletinin inhası 
üzerine icra Vekilleri heyetini~ 
kararı ve reisicumhurun tasdik• 
ile tayin olunur. 
lJMUM MÜDÜRÜN VAZiFE 

VE SALAHiYETLERi 
Madde 72 Eski 68 inci madde 
aynen. 
Madde 73 Eski 69 uncu madde 
ı.ynen. 

Madde 74 Eski 70 inci madde 
aynen. de 
Madde 75 Eski 71 inci mad 

aynen. 8 iNCi FASIL 
MURAKIPLAR ,. 

Madee 76 844 ve 2999 nuıtl ti 
ralı kanunlarla ticaret kanorı 
ve işbu nizamname hüküml~rii: 
t'!vfikan mrakaba vezifesı 1 

mükellef olmak üzere hisseds~ 
heyeti umumiyesi her sene ~. 
babı ihtisastan iki murakıp 1~11 tihap eder. Ancak ilk sne01

• 

murkıbleri Maliye Vekaleti ti 
rafından tayin olunur. ..0 Madde 77 Murakiplerin ~ll ı1' 
deti bir senedir. Müddeti hıt• 
bulanların tekrar intihapları el' 
izdir. 
MURAKIPLERIN V AZlFE. \ 

SELAHIYETLERI ~ 
Madde 78 Murakipler bank801 

b .. ·· l"t h batı utun muame a ve esa e 
muamlatı cariyeye sekte verf1\~e 
mek şartile tetkik ve murakS 1 

hakkını haizdirler. Bu ~i~e~~ 
bankanın bütün defterlerın 1 • 

muhaberatını ve zabıtnamele~~ 
ve bilcümle muharrrealı ve ved 
ve senedat cüzdanları mevcdtf 
nu mahallerinde murakabe e 

1 lcr. Murakipler idare ınec,:r 
.• 8" 

müzakeratında rey ve muı tı 
reye iştirak etmemek şar 'f 
hazır bulunabilirler ve miin8:r 
gördükleri teklifatı idare ~, 
lisi ve umumi heyetin ad'rıı( 
fevkalade içtimaları ruın8 

}erine ithal ettirebilirler. 
1
, 

d ··~ Murakıpler yolsuz gör ll r, 
bılcümle muamelatı ve raP0 ·~ 
tekliflerinin suretini 115 .;tı1 
maddede yazılı komsere 1 

ve tevdiata mecburdurlar· bl 
Bundan başka murakıpler ·ı 
ka idare meclisi, idare koıı>' 
reis ve azalariyle müdiİ' 

8
t1 

memurlarının 2999 nu~111ı bankalar kanununun hükll t 
rine ve işbu nizamname)'~~! 
kırı hareketlerini gördll ~ 
takdirde bunları vesaiklerc ~ 
yanarak heyeti umumiye)'ef 
ta ben tanzim edecekleri : ,it 
da zikrctmeğe mecbur ~ 
Murakıpler bu raporlarıt~tl 
rer suretini Maliye ve 
Vekaletlerine gönderirler· 11~ 
Murakıpler, bankalar .~8 '' 
mucibince hazırlanacak .u? eti 
hesap hülasalarrnı tedkı~ tJ 
ten sonra tasdik etmek ve ~ 
kanın senelik bilanço ":16' 
ve zarar hakkındaki "!ut~(} 
rını bir raporla umum1 oı1 
bildirmek mecburiyetind~ I 
Madde 79 - Eski 75 if1~1 

1, 
dedeki (Ticaret Vekaleti) ıl 
(lktısad Vekaleti) şeklirıde 
edilmek üzere aynen. cı ~ı 
Madde 80 - Eski 76 ın 
de aynen. 
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l• Eski madde 
''•adde 77 -

Madde 78 _ 

Madde 79 _ 

Madde 80 _ 

Madde 81 _ 

Madde 82 -

Madde 83 _ 

Madde 84 _ 

t.ı.dde 8S _ 

Ml<lde 86 _ 

Mac1c1e 87 -

Madde 88 _ 

Madde 89 -

M.dde 91 _ 

Mtdde 92 -

M.dde 93 _ 

Madde 94 -

Madde 95 -

t.l.dde 96 _ 

>.ftdde 97 _ 

t.1.dde 98 _ 

>.!adde 99 -

Yeni madde 
Madde 81 - Eski 77 inci ma<l· 
de aynen. 

DOKUZUNCU FASIL 
Hissedaran Heyeti Umumiyesi 

Heyeti Umumiyenin Şeraiti 
ve mukarreratı 

Madde 82 - Eski 78 inci mad
de aynen. 
Madde 83 - Eski 79 ncu mad
de aynen. 
Madde 84 - Eski 80 ninci mad· 
de aynen. 
Madde 85 - Umumi heyetin 
alelade veya fevkalade olarak 
içtimaına dair olan davetna-
meler idare Meclisince içtima 
gününden en az bir ay evvel 
resmi gazete ile diğer iki ga· 
zetede ilan olunur. 
Madde 86 - 113 Üncü ınad. 
de ahkamı mahruz kalmak üze· 
re alelade veya fevkalade ola
rak içtimaa davet olunan He
yeti umumiyenin işbu nizamna· 
me mucibince müteşekkil ad
dedilmesi için gerek bilvekale 
ve gerek bilesale sermayenin 
laakal rub'una müsavi hisse 
senedatına malik olan hisseda-
ranın hazır bulunması icabedf!r. 
Haddi mezkur istihsal edilmi· 
yecek olursa heyeti umumiye 
iki haftadan dört haftaya kadar 
fasıla ile ikinci defa olarak ak· 
dı içtimaa davet olunur. Bu 
davet dahi resmi gazete ile 
diğer iki gazetede ilan olunur. 
Bu içtimaa iştirak eden hisse· 
darlann miktarı ne olursa ol· 
sun umumi heyet nizamen top· 
lanmış sayılır. 

Madde 87 - Eski 83 üncü 
madde aynen 
Madde 88 - Eski 84 üncü 
madde aynen 
Madde 89 - Eski 85 ıncı 
madde aynen 
Madde 90 - Eski 86 ıncı 
madde aynen 
Madde 91 - Eski 87 inci 
madde aynen 

Madde 92 - Eski 88 inci 
madde aynen 
Madde 93 - Heyeti umumiye 
ruznamesi idare meclisi tara· 
fından bittanzim içtima günün· 
den laakal bir ay evvel ·85 
ıncı maddedeki eşkal dai· 
resinde ilan edilir. En az 
10,000 hisseye malik olan his
sedarların içtima gününden bir 
ay evel esbabı mucibeyi havi 
tahriri talepleri üzerine idare 
meclisi müzakeresi fistenen me· 
vadı ruznameye koymağa mec· 
burdur. 

Ancak işbu teklifatın müza· 
zakeresi için mezkur hisseda· 
ranın heyeti umumiyede 87 inci 
maddeye tevfikan hazır bulun· 
malan veya vekil izam eyleme· 
leri lazımdır. işbu madde ile 
84 üncü maddenin ikinci fıkra· 
sında zikrolunan ahval hari· 
cinde hissedaran tarafından 
vaki olacak teklifat ruznameye 
alınmaz. 
Madde 94 - 90 ıncı maddenin 
5 numaralı bendindeki (89) 
rakamı (93) olarak tadil şartile 
aynen 
Madde 95 - Eski 91 inci mad
de aynen 
Madde 96 - Eski 92 inci mad
de aynen 

Madde 97 - Eski 93 üncü 
madde aynen 
Madde 98 - Eski 94 üncü 
madde aynen 
Madde 99 - Eski 95 ıncı 
maddedeki (94) rakamı (98) 
şeklinde tadil şartile aynen 
Madde 100 - Eski 96 ıncı 
madde aynen 
Madde 101 - Eski 97 ıneı 
madde aynen 
Madde 102 - Fski 98 mcı 
madele aynen 
Madde 103 - Eski 99 zuncu 
maddedeki (Ticaret Vekaleti) 
tabiri (lktısat Vekaleti) · şeklin· 
de tadili şartile aynen 

ONUNCU FASIL 1 
Şirketin senei maliyesi, bilançosu 1 

IMaddelOO -

Madde 101 -

Madde 102 -

Madde 103 -

Madde 104 -

ANADOLU 
Madde 104 - Eski son fıkra· 
dan evelki kısım eski 100 üncü 
maddeki gibi aynen, son fıkra. 

yerine: Bilanço ile kar ve za· 
rar hesapları, meclisi idare ve 
murf!kıp raporları ile birlikte 
Hey~ti umumiyenin toplanma 
tarihinden itibaren bir ay içinde 
Maliye ve iktisat Vekaletlerine 
verilir. Ve bilançolar aynı müd· 
det zarfında biri resmi gazete 
olmak üzere en az iki gazele 
ile neşir ve ilan olunur. 
ÜÇ AYLIK HESAP 

HOLASALARJ 
Madde 105 - Her üç ayda 
bir bankanın vaziyetini göste· 
ren maliye ve iktisat vekaletle
rince müştereken tesbit edile· 
cek formüle muvafık bir hesap 
hülasas1 tanzim edilir. Bu he· 
sap hülasaları murakıpler tara· 
fından tasdikli olarak taalluk 
ettiği devrenin hitamından iti-

. haren nihayet üç ay içinde ma· 
tiye ve iktisat vekaletlerine ve
rilir. 

SAFİ KAR 
Madde 106 - Bankanın bir 
senelik muamelatından elde edi· 
lecek karlardan bilcümle imha 

Madde 105 

Madde 106 

Madde 107 

Madde 108 

Madde 109 

akçelerile tahvilat, ikramiye ve Madde 110 _ 
faizleri ve hertürlü masarıf ve ta-
ahhüdatın tesviyesinden sonra 
kalacak bakiye safi karı teşkil 
eder. 

IHTIY AT AKÇESi 
Madde 107 - Safi kar, aşa· 
ğıda yazılı şekil ve nisbetlerde 
ve sıra ile kısmen ihtiyat akçe· 
sine tefrik ve kısmen tevzi edi
lecektir. 
A- 1 - 0 o 5 kanuni ihtiyat 
akçesine 
2 - % 5 ileride vukuu muhte· 
mel zarar karşı hğı 
3 - % 10 fevkalade ihtiyat 
akçesi 
B - Yukarıda A. fırasında 
yazılı ihtiyat akçelerinin tefri-
kinden sonra safi kardan ha· 
kiye kalacak miktardan, tediye 
edilmiş sermayenın % 6 sına 
tekabül edecek bir mikdar bi· 
rinci temettü hissesi namı al· 
tında tevzi olunnr. Herhangi bir 
stnenin temettüü işbu yüzde al-
tıyı temin etmezse noksanı 
fevkalade ihtiyat parasından tef -
rik ve tevzi olunur. Fakat bu 
suretle fevkalade ihtiyat para
sından ayrılan mebaliğ, gelecek 
senelerin temettülerinden ayrıl· 
ması icabcden borç mahiyetin
dedir. 
C - Yukarıda A. ve B. fıkra
larında yazılı ihtiyat paralarile 
birinci temettü hissesinin tefri· 
kinden sonra safi kardan kala· 
cak bakiye aşağıda yazılı nis
betler dairesinde tevzi olunur. 
İşbu bakiyenin: 
% 15 i aytam mevduatına 
0 o 5 i idare meclisi azasına 
9o 5 i banka memurluğuna 
bu tevziat yapıldıktan sonra 
kalan bakiye ikinci hissei te
mettü olarak hissedarlara tevzi 
oluaur. Ancak heyeti umumı· 
yece işbu ikinci hissei temettü-
den münasib bir miktarı yu· 
karıda A. 3 de yazılı fevkalade 
ihtiyat akçesine ilave olunur. 
İdare meclisi azası hissei te· 
mettüe musavaten iştirak eder· 
ler. Aza arasında tebeddiil vu· 
kuunda halef ve selef veya va
risleri meclise iştirak müddeti 
itibarile hissei temettüe iştirak 
ederler. Yukarıdaki fıkralar mu· 
cibince idare meclisi azalarile 
banka memurlarına verilecek 
senelik temettü hisseleri almak
ta oldukları birer aylık asli ma· 
aş veya ücretleri tecavüz ede· 
mez. Bunlardan artacak kısım 
fevkalade ihtiyat akçesine ilave 
olunur. 
Madde 108 - 107 inci mad
denin A. fıkrasının birinci ve 
ikinci bendinde yazılı ihtiyat 
akçeleri şirketin muhtemel za· 
rarlarına karşılıktır. Fevkalade 
ihtiyat akçesinin kullanılaca· 
iı yerleri heyeti umumıye 
serbestce tayin eder. Bir he· 

Madde 111 -

Madde 112 -

Madde 113 

Madde 114 

Madde 115 -

Madde 116 -

Madde 117 

Madde 118 

Madde 119 -

Madde 120 -

Madde 121 -
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taktirde fevkalade ihtiyat ak· 
çesinin bu hususa tahsisi caiz
dir. 107 inci maddede yazılı 
ihtiyatların yekunu ödenmiş 
sermayenın tamamına baliğ 

oluncaya kadar tefrike devam 
olunur. Şu kadar ki zarar ta-
hakkuk ettiği zaman bu ihti· 
yatlardan yapılacak mahsup 
nisbetinde yeniden ihtiyat tef· 
rikine başlanır. 

Onbirinci Fasıl 
Şirketin feshi, nizamnamei 

esasinin tadili 
Şirketin feshi, tasfiye mua-

melesi 
Madde 109 - Eski 105 ıncı 
madde aynen 
Madde 110 - Eski 106 ıncı 
madde aynen 
Madde 111 - Fevkalade ola
rak içtimadan hissedarlar he· 
yeti umumiyesi işbu esas ni
zamname üzerinde tadilata ka· 
rar verebilir. Tadilatın hükii· 
met tarafmdan tasdiki lazımdır. 
Madde 112 - Eski 108 inci 
madde aynen 
Madde 113 - Eski 109 uncu 
maddedeki (82) rakamı (86) 
haline tadil şartile aynen 

On ikinci Fasıl 
Komiser, komiserin tayini 

Madde 114 - Eski 110 uncu 
madde aynen 
Madde 115 - Eski 111 inci 
maddedeki (Ticaret vekaleti) 
tabiri (lkhsat vekaleti) şeklinde 
tadili şartile aynen 

On üçüncü Fasıl 
Müteferrik hükümler 
Meclisi idare azası 

Madde 116 - Eski 112 inci 
madde aynen 
Meclisi idare azaları ve Mura
kıpler 
Madde 117 - Eski 113 üncü 
madde aynen 
Madde 118 - Eski 114 üncü 
madde aynen 
Bankanın memur ve müstah· 
demleri 
Madde 119 - Umum Müdür 
dahil olmak üzere bankanın 
bilumum müdür, memur ve 
müstahdemleri bankaya veya 
banka ile muamele yapan şa· 
hıslara ait sırları her ne suretle 
olursa olsun ifşa edemezler. 
Sır ifşa ettiği anlaşılanlann va· 
zifelerine nihayet verilir. 
Madde 120 - Umum müdür 
ve bila istisna bankanın bütün 
memur ve müstahdemleri idare 
meclisinin müsaadesi olmadan 
herhangi bi~ müessesede vazife 
deruhte edemezler. Bunlar kol· 
lektif bir şirketle alakadar ola· 
mıyacakları gibi komandit şir· 
ketlerde de komanditer sıf atile 
bulunamazlar. 
Madde 121 - Bankanın idare 
meclisi ve idare komitesi Reis 
ve azalarının ve murakıplerinin 
ve banka adına imza koymağa 
salahiyetli müdür ve memurla· 
rının doğrudan doğruya veya 
muvazaa yolile bankadan he~ 
ne şekilde olursa olsun. kredı 
almaları, bankaya lehlerıne ke~ 
falet veya teminat verdirmelerı 
veyahut menfaat rabıtasile bağlı 
oldukları eşhas ve müessesel~r 
lehine kredi, kefalet ve~a temı: 
nat verilnıesini temin ett~melerı 
ve bankanın da bu nevı mua· 
meleleri yapması memnudur. 
Banka kendi memurlarına ge· 
rek doğrudan doğruya ve gerek 
muvazaa yolile ödünç para ve 
lehlerine teminat veremez ve 
kefil olamaz. 
Madde 122 - Eski 116 ıncı 
madde aynen 
Madde 123 - Eski 117 inci 
madde aynen 
Madde 124 - Eski 118 inci 
maddenin son fıkrasındaki (üç 
ay), (bir ay) şeklinde tadil şar
tile aynen 
Madde 125 - Eski 119 uncu 
madde aynen 
Madde 126 - Eski 120 inci 
maddedeki (Ticaret vekaleti) 
yerine (lktısat vekaleti) tabiri 
konulmak şartile aynen 
Madde 127 - lstatistik idare· 
since verilecek nümunesine tev· 
fikan her sene muamelatına 
dair bir istatistik defteri tan· 

·-· ~. 1 , _ _ı_ llttı•ıııt 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY ALE NERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES" vapuru 29/ 
5/937 de tahliyeden sonra 
BURGAS VARNA ve KôS
TENCE limanları için yük 
alacakbr. --..,--
5 VEN S KA ORIENT LIEN 

"SAIMA,, vapuru 28/Ma
yısta gelip doğru ANVERS 
ROTTERDAM ve HAMBU
RG limanları için yük ala
.aktır. 

"VIKINGLAND,, vapuru 
2/6/937 de gelip (yalnız) GD
YNIA ve DANZIG için yük 
atacaktır. 

"AASNE,, motörü 14/6/37 
tarihinde • limanımıza gelip 
HAMBURG ROTTERDAM 
HAMBURG GDYNIA GO· 
TEBURG ve ISKANDINAV· 

ANADOLU 
~ .............................................. _. ................. , 

inhisar 

z • 
ıyasaya çı tı 

DAiMA 
• 
1 N C: E 

Toptan satış yeri; 

Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo. 
luk cuvalda kilosu: 4 KU 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1/2 kilo. 
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 SANTiM 

YA limanları için yük ala- .Birinci Kordon inhisar- DA ,. M A 
caktır. 

"GDYNIA,, motörü 29/6 lar baş müdürlüğü 

22 Mayıı 9V 

lzmir Muhasebei 
müdürlüğünden: 

Hususiye 

Numarası Cinsi Bulunduğu yer 
473 Dükkan Karantina san'at mektebi yanında 

13 " Ali paşa meydanında 
12 ,, Üçüncü kara osman sokağında 
33 Mağaza ikinci belediye caddesinde 
35 ,, " " ,, 
29 Dolap Bakır bedesteninde 

116 Mağaza Peştemalcılarda 
17 ,, Bekir paşa hanında 

113 Dükkan Karşıyaka Kema]paşa caddesinde 
10 Baraka Karşıyaka Celal bey sokağında 
85/87 Fırın Karşıyaka iktısat sokağında 
16/18 Dükkan Ali paşa meydanında 

İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsle!l 
gösterilen akar 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere teınd; 
den 13/5/937 gününden itibaren bir ay içinde v~ pazar!. 
suretile artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlef'l

0 

her gün Hususi Muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve pt1 
sürmek istiyenlerin de Encümenin toplandığı her pazartesi ~~ 
perşembe günleri s&at ondan on ikiye kadar depozito ı:n•. 
buzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları iljll 
olunur. 19 22 25 28 151~ 

Kızılay cemiyeti Izmir merke 
zinden: 37 de gelecekROTTERDAM ambarı K u R u 

HAMBURG GOTEBURG ve Kültürparkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bi 
ISKANDINAVY A limanları l' b d k fi ı k h l 3 H 937 per ıra e eli eşi i sağ ı müzesinin i a esi aziran 1 
için yük alacaktır. • şembe günü saat on yedide Kızılay lzmir merkezinde k•P~f· 
SERVi CE MARITIME R O· ~IHllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ zarflı eksi itme ile ihale edilt:cektir. Taliplerin şartname keşı, 

UMAIN KUMPANYASI = U • .1" •dJ • = name proje ve planları görmek üzere lzmir belediyesi baş ırıır 
CIALBA JULIY A,, vapuru - cuz, taze ve temız 1 aç çeşı erı = hendisliğine müracaatları ve iştirak icin tekliflerini söyle~ 

16161937 de gelip MALTA, - - gün ve saatte üç bin liralık teminat akçesile birlikte lzmir 2~ MARSILYA limanları için yük = Başdurak büyük Salepçioğ/u hanı karşısında = zıfay kurumu başkanlığına vermeleri. 19 22 25 30 !..>' 
ve yolcu kabul eder. - -

ilandaki hareket tarihlerile ~ n......n .S\ m ~ Da N n° İl c;;;> ~ ~ J6 r ~ r,=:=\\ tr .S"\ ~ = ,. 1 aA n 
navlunlardaki değişikliklerden ı= lrll (gJ \QJ ~ ~ u u e \6 v (gJ u u ~ ~,J u = 
ac;~~a~::~!i~::si~~~~:net~~~: '-S hhat . Manisa şehri ele~ 
~;:::.d:~ı:.!~:mi~~~ı;~EG = eza an eSl~trı·k tesı·satı b1·r11· 11 
SPERCO vapur acentalığına - r 
müracaat edilmesi rica olunur. ı::: d b f = ~ = n e u unur. = •• • • 1• "'• T elelon: !!!21422112663 

'illllfllfllllllllllllllJlllllJllJllllllllllllllllJlllllllllJllllllllllllllJllJlll 111111111111 llfllllflllllllllllllllllflllllllllllllfllllllllfllllllflllllllli e n c u men 1 re 1 s 1 g 1 
v. N. ıOlivier ve "UMDAL,, Umu- vapuru 26 Mayıs be~lenil- den 

W F H VAN_I ,. • mektc NEV·YORK lımanı • • • • \ Şürekası mı Denız Acenta. için yük alacaktır. • t Der ZEE & CO. lığı Ltd. .. IRELAND" vapuru 24 1 - Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrt 
Limited H JJ • L• Haziranda beklenmekte NEY- tesisatından yalnız santral kısmı Nafıa vekaletiod~ 

AMERICAN EXPORT Ll· Vapur Acentası e eDIC JDeS YORK limanı için yük ala- tasdikli proje, plan ve keşifnameleri mucibince 378 1t 

NES Birinci kordon Rees binası caktır. lira keşif bedeli ile kapalı zarf usulii ile eksiltırıe) 
The EXPORT STEAMSHIP Tel. 2443 Limited Vapurların isimleri, gelme konulmuştur. 1 

CORPORA TION THE ELLERMAN LI- .. GRlGORlOR ,, vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A - Eksiltıı1t 
PlREden AKTARMALI NES L TD. hakkında bir taahhüde girişi- şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartn•~.e Mayısın nihayetinde veyahut I"' ' 

SERi SEFERLER "LESBIAN,. vapuru 27 Ma- lemez. tesisat projesi. B - Mukavele proj'!Sİ. C - P art 
Haziranın ilk günlerinde bek-

" EX CAMBION,, vapuru 7 yısta LONDRA, HULL ve Birinci kordonda 11 UMDAL,, projeler.~ ~ 
Mayısta PlREden BOSTON ANVERSten gelip yük çıka· ~~~~~~G v~OI~t~~t~: U~UMI DENiZ ACENT A- istekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde (M~~ 
ve NEV-YORK limanlarına racak ve aynı zamanda LON· Llul LTD. vapuru acentalı- şehri elektrik tesisatı birlik encümeni) reişliğitı 
hareket edecektir. ORA ve HULL için yük ala· manian için yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica alırlar. ~ 
"EXOCHORDA,, vapuru 21 caktır. PHELPS LINE olunur. 3 - Eksiltme 21-6-937 tarihine rastlıyan pazartesi s-U

0
1 

ı EGYPTIAN ,, vapuru Mayıs PHELPS BROS & CO INC. Riz binasında No. 166 saat 16 da Manisa hükumet konağında (vilayet u .. 11' .. 
Mayısta P REden hareket ede- "JACOB CHRISTENSEN T l f 3 7 ııı~ nihayetinde LIVERPOOL ve " e e on : 1 1 mi meclisi salonunda) toplanacak olan birlik encu rek BOSTON ve NEV-YORK 
limanları için yolcu ve yük SW ANSEAdan gelip yük çı· K } f } nince yapılacaktır. ıJ' 
kabul eder. karacak ve aynı zamanda LI- apa 1 zar USU ile 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira:.~ 

VERPOOL için yük alacaktır. vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağı 
p~~~a~a~<~S~~~i: 16 gün TEH GENERAL STEAM Elektrik tesisatı münakasası vesikaları haiz o]up getirmesi lazımdır. ~ 

NAVIGATION C. LTD. A - Nafıa vekaletinden alınmış elektrik tesisatı : 
PlRE - NEVYORK 18 gün "ADJUTANT,, vapuru 5 Akhisar Belediyesinden: teahhitliği vesikası. B - 937 yılına aid Ticaret o,, 

AMERICAN EXPORT vesikası. ., 
LINES ~aıt:tı:c~l}:ı~. LONDRA için Akhisarda elektrik santralının tevsii için Nafia Vekaletinden 5 - Eksıltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması "eff. 

THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki de- musaddak projesi mucibince aşağidaki tesisat 7/5/937 tarihin- bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yaP~ 
CORPORATION ğişikliklerden acenta mes'u- den 24/61937 tarihine kadar 45 gün müddetle münakasaya cağı ve tesisat müddetince işin başında lbulundur' 
Of NEV-YORK liyet kabul etmez. konmuştur. ğını taahhüt etmesi lazımdır. fi 

"Ll HIBITOR,, vapuru 25 - 1 - Bedeli keşfi 16400 lira olan lokomobil ve su muamele 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yaıılı f 
Mayısta beklenilmektedir. NEV-1 TiME tertibatı bu iş için muvakkat teminat 1230 liradır. attan bir saat evveline kadar Manisa hükumet ko.rı;f 
YORK için yük kabul eder. .. DUNA,, vapuru 15 Ma- 2 - Bedeli keşfi 10732 lira olan alternatör, tevzı· tablosu, meclisi umumi salonunda müteşekkil elektrik b•' i~ 

yısta beklenilmektedir. BEL- r · kb k bT d ·1 k p tı 
SERViCE MARITIME RQ- GRAD, NOVİZAD, BUDA- irtibat I?akilleri. santral muhavvelesi, santral tenviratı, santral reis ığıne ma uz mu a 1 m e verı ece tir. 05 d ~ 

UMAIN. BUCAREST PEŞTE, BRATfSLAVA LINZ çıkış tertibatı yüksek tevettürlü şehir ana kablosu ve şehir gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad .. ~~ 
"DUROSTOR,, vapuru 30 · muhavvele merkezi, bu iş için muvakkat teminat 805 liradır. yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın ınıJ ~ 

O ve VIYENA için yük kabul mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. post
1
'4 

Mayısta beklenilmektedir. K S· eder. 3 - Talipler her iki tesisata ayrı ayrı girebilecekleri gibi 14 
TENCE, SULINA, KALAS DEN NORSKE MIDDEL- toptan bütün bu işler için de teklif verebilirler. olacak gecikmeler kabul edilmez. 8-14-21-28 I~ 
ve KALASta aktarma ile HA

0
V
5
SLLIN

0
JE 4 - Eksiltmeye girebilecekler eksiltme şartnamesi muka· _ lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ~t1llllllllllllllllHIUllll 

umum TUNA limanları için 
yük kabul eder. "SARDlNIA,, vapuru 21 ve]e nümunesi proje fenni şartname ve keşifnameyi 150 kuruş - A K 1 T 

JOHNSTON WARREN Mayısta beklenilmektedir. IS· mukabilinde Akhisar belediyesinden ve lstanbuJda şark apart· :: • ema onay 
LINIES LTD. KENDERlYE, DlEPPE ve manında elektrik mühendisi Hasan Haletten de bedeli muka· _ 

L 1 V E R P O O L umum NORVEÇ limanları için bilinde alabilirler. -
"INCEMORE,, vapuru 30 yük kabul eder. 5 - Eksiltmeye gireceklerin eksillme kanunu ahkamına ve 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın · hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
Mayısta beklenilmektedir. Lf. Vapurların isimleri gelme dördüncü maddedeki evrakın tcft>rruatına göre 24/6/937 Per· 
VERPOL ve ANVERSten tarihlerı' ve navlun tarı.felerı· b .... Akh' b 1 d' · d k. .. 15 d yük getirecek veBURGAS, şem e gunu ısar e e ıyesın e ı encumene saat e 
VARNA, KÔSTENCE, SU· hakında bir taahhüde girişi· tekliflerini tes]im etmeleri ilan olunur. 1434 
LINA, KALAZ ve IBRAIL lemez. Telefon No. 2007 2008 11 14 18 22 

( Verem ve saire) ı 
•"'' - llatımalıane istasyonu kar~ısındaki Dibek ıokak baoıuda 30 ı = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam ııaat 6 y• 

11 ıııııııııııııııııııııııııııııiıittittıılıiiılilttlılıiılıttiıll r!i~ıon: 411 s 1111
111 

limanları için yük kabul eder. •• • ş h rr • • b • b h /d Ok J J. k l b 
50C. ROYALE HONG- u rıen a ap z esırı ta ıiteşsiz ir müs İ İr. aaar zararsızaır i gebelere, ka Pı 
ROISE DANUBE MARJ- rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi e ı 


