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N i SAN 9 3 7 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Halayda zulüm ve işkence siyaseti devam edi_yor 

Fransızlar, Ermenileri kar
deşlerimize saldırtıyorlar 

-----------
Paris sefirimiz, dün 

İvon Delbosla 
Fransız Hariciye Nazırı Bay 
uzun müddet konuştu 

lskenderundan bir görünüş 

ol<lu~uııu ltildiriyor. 
Fraıı ızların eil:iblnndır<lıkları 

Ennı>ııi çeıclcri, Sancak kiiylcriııi 

h:ısmaı.:ıu ve Türklere karşı zulüm 
ve j!lkcnccler v:ııımal..t dırl:ır. Bu ' . 
yüzdcu Autakya •;e 1 kcmh:rııua 
hicret eden köylüler, günden güne 

çoğalınaktarlır. 
Ermeni çeteleri, Türkleri ka· 

çırmak için bazı yerlerde kıtale 
ba~lamışlıırılır. Bu hal umumi Lir 
infial uyandırmıştır. 

htıınhul, 6 (HususiJ - Ilnta}
da ha~lıyan tedhiş siya eti, son gün· 
lerde lıfül hir ılcncye girmi;tir. 
Hatay Türklerine ynpılaıı llll'zulim 
giindeıı güne artmaktadır. 

Pıırie, 6 (A.A.I - U. Delhos 
Türkiye büyük elçisi B. Suu<l Da

rnzı kalnıl eımi~ıir. 

Telefon: 2776 

Kont Ciano 
Berline gidecek~ve dönüşte 

Ankaraya geçecektir 

Filistinde · .. -.. -------.~.-==. ..... ··---·---- -- •-==-=---=---·-=·=-=·=- · -x-z--;--~, 

Mühim h3diseler oluyor. tilBaşvekilimiz, yarın B ı-; 
l;j grada _hare_ket ediyor : 
;~ General ismet lnönü, ayın on
:\ birinde Belgradda .. bulunacak .. ! h lstanbul, 6 ( H'!susi) - • .. .,, ._ ; 
~'.I .Başvekil General ismet lnön nü ve Hariciye Vekili Dr. 
~~~ Bay Tevfik Rüşdü Aras, 
~;ı Perşembe günü Ankaradan 
1:1 Belgrada hareket edecek
~ lerdir. 
;:~ lstanbulda bir gün kala
t:~ cak olan Başuekil, ayın 
i;• onunda Semplon ekspresi , 
t!1 ile ve Sof ya tariki ile Bel-

~ Sir Arthur Vaşop ı: grada gidecekler, 11 nisan-
Kudüs, 6 (Uodyo) - Vaziyet f;. da Belgradda bulunacak-

rnülıim ,.e naziktir; birçok llıü<iise- •.I lardır. 
Jer vaziyeti karıştırın:ıkıadır. Şimdi ı:• General ismet lnönüne, 
mesde ,·alnız Arah·Yalımli davası t;i Hariciye Vekili Bay Tev-
değilılir~ }'akat bütün Filistinde ı;ı fik Rüşdü Aras, Huriciye 
müılbiş bir karga~alık ve anarşi ;! Vekaleti protokol müdürü 
hüküm siirıncktedir. Eınni~·ct Ye .; Bay Şevket, birinci daire ~'. 
asayi~ ne Aralı ne de Yuhudi i~in !: reisi Bay Cevad ve diğer ,~ 
kalıııı~tır. !; hariciye memurları ile ga· .... - ... - ~~ 

Fe,·knliıde komiserin değiştin· l:ı zeteciler refakat edecektir. Başbakan ismet lnönU ~~ 
l 11· ~ ı . ... ~ 

Pariıı, 6 (Radyo) - Hariciye 
'ıızm B. İ\"On Delhoa, hugün Tür· 

kiyrnin bura sefiri B. Suad Davazı 

Alakadar mchafil, hu konu~· 

ma1ara hiiyfık dıeııııniyet H'riyorlar. 
Romıı. fi (H:ıılyo) - 1~krııde· 

ruııdon Fon (!<'lerı haberler. San·· 
rakın hüküm süren trdbi~ İ)a~rı"t· 

nın lıiiıı1n ~iılılf'lil~ ılevanı ı•tnıekte 

ecc~ı ~oy enıyor. ~~~=-..z-z-·-:-:.:-=:--~-::-.. =:--111::-.=.· .. ~~~·~·.=::...-~~~~~ 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· · .. ·-·-· ... ··-·-·-·-·-·-·-···Ko~ı-ct&~c;·-·· 

kabul etmiş \"'C 

lıokkmrla uzun 

tnuştur. 

Sancak mcselrsi 
müddet konu:· 

Bay Benesin nutku 

Küçük itilaf daima sulh 
için çalışmıştır -Belgradda İtalya aleyhine nüma

yiş yapanlar 30-40 kişidir 

. ..ı 

Berlinden sonra 
Ankaraya gelecek .. 

Lon<lra, 6 (Radyo) - İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, 
Avusturya Başbakanı doktor 
Bay Şuşnigle konuştuktan son
ra Berlıne gidecek ve orada 
Alman ricali ile temaslarda 
bulunacaktır. 

olan dostluk ve kardeşli~in 
yeni bir delilini göı üyoruz. iki 
memlekette aynı barış ve bü
tün memleketlerle teşriki me
- Sonu 4 ncü sahi/ ede - Vali Bay Fazlı Güleç Meclisi Umumi azalarile birlikte 

Kont Ciano, Bcrlinden dön· 
dükten sonra Ankaraya gide· 
cek ve Türkiye Dış Bakanı 

Boy Tevfik Rüşdü Arasla ko
nuşacaktır. Kont Cianonun, 
Atatürk tarafından kabul edil
mesı muhtemeldir. 

------l-.s-p-=a=n=y=a=d=a==m=u=h=a=r=e=b=e=-le_r____ Vilayet Umumi Meclisi Bulgaristan 
Musevi muhaceretini 

durduracak mı? Milislerin tecemmü ha- Beş yılda 1,537,250 lira-
reketleri tesbit edildi hk yol yapllacak 

Sofya, 6 (Radyo) - Sof· 
yadaki Yahudiler, Filistine 
muhaceretin durdurulmasını 
ve oradaki Yahudilerin vazi
yetini protesto için havraya 
kapanm1şlar ve açlık grevi 

_________________ _... ___ 

Fransadan İspanyaya mühimmat ve gö
nüllü gönderildiği iddia olunuyor 

Ct:bdültank, 6 (Raıl) o) - A~i <la ve lııı\a İ&tosyoıılann<la geçen 
kun·etler, Gt•neral ,\folaııııı idare· şüphdi fııuliycıi iıı:alı Nmelidir. 
sinde Bilbao ii1.crint: yiirlinıektc· Aılemi ıuiidalıale hakkında ,·ernıiş 

dirl<·r. Dugiin 3 kilonıı•tre dalıa ol<luğunınz karara rağmen hu hu· 
ilerJcnıi~ler ve birc;ok ki1y!cri i~gal su~ııı birçok hnreketlerimiı ,·ıırdır. 

------
Daimi encümen üyeleri geçen seneki/er

dir, toplantı devresi bitti 
Vilayet Umumi Meclisi, dün \ Vali Bay Fazlı Güleçin riya- yapmışlarsa da 24 saat sonra 

saat 14 te vilayet salonunda - Sonu 2 inci sahifede - vazgeçmişlerdir. .............. ~.~ ................. ~ .......... ~ ................................... ~ ..•. ~.~· .......... ~.~· .............................. ~.~·~·-·~·~·-···4 
Cenub vilayetlerimizin inkişafı temin olunuyor 
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i 

etıııi~lerdir. Fran~a lıa\a nakliyatının asker 
İkinci bir kıt'a <la E)harılan ve zabit nukletti~i artık giıli bir· 

hareket eılt•n•k ih·rlt·ıııi~ ' c bir <ll' §CY değildir. llurje yoliyJc birçok 
Durungodan ileri lınn·ketiııe bn~la· lngiliz ve Belçikalı tayyare zahit· 

Beşinci umumi müfettişlik· 

Kral Piger 
Belgrad, 6 ( A.A. ) - Ak

şam saat 20 de Bay ve Bayan 
Benes şerefine verilen ziyafet
te Belgradın en yüksek şahsi
yetleri hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafette naip prens Pol aşa-
ğıdaki nutku söylemiştir: 

" - Aziz misafir ve şahsi 
dostum Çekoslovak Başka
nını selamlamak gibi fevkala
de bir fırsata nail olduğum
dan dolayı pek bahtiyarım. 
Bu ziyaret derin memnuniye
timizi mucip olmaktadır. Zira 
bu ziyarette Çekoslovakyayı 
dai1111 Yuıoılavyaya batlamıt 

mı;tır. m kuy havali irıılcki halk leri İepanyn)a 8C\'kedilmi~tir. 

mütemadi hoınlıardımoıılard:ın do- Bundan başka Pariste Bilbao 
layı korku içinıledir. rn MaıJride gönüllü sevkini tf'min 

P11ris, 6 (Hod)o) - Jur gaze· t<lcn hir heyette yeniden teşekkül 
ihdas edilmek Üzeredir 

-----------itesi İEpanyaya yapılan ) ıı r<lıııı lar· eımi~tir . ., demektedir. 
dun lıab~cderck: Sıılamanka, 6 {Uadyo) - Asi 

"B. Dclbos, cenuh liınnnlann· tayyareleri bugün Durango) u bomlı.ır· 
Bay Şükrü Kaya, bugün Parti Grubunda beyanat- · 

General Franko 

dırnan etıııi~lcnlir. Dilbııoyn giden 
yolları da bombalıımışlardır. Tay· 
yareler yeni mılia kuvvcth•rin te· 

ta bulunarak hükumetin kararını bildirecek 

.. . ;~ 

- Sonu 5 inci sahi/ ede -
Ankara, 6 (H u~u~i muhabiri· 

mizden) - Ceııub hucludlanmızın 

Zirai inkişafa doğru 

1 Ziraat bankası için hazır-
-~ lanan yeni kanun 

Kredi kaynakları, istihsal ile fiili alaka
ları olmıyanlara kaptırılmıyacaktır 
Ankara, 6 (llusust) - Türkiye cumburi)eti :r.irıınt bankueı için ha· 

zırlanan yeni kanuıı layihası, yann (bugün) Büyük Millet Meclisinde 
müzakere edilecektir. 

Uyihanın esbaln mucibesinde: "Ilugüokü Jar kredi kaynaklarımızı 
ıı:iraatle, zirai istihsııl ile fiili nlôkası kalmamı~, Mdece toprak ıahibi ol· 
maktan ba§ka lıi1:bir ıoıyal rolü olmıyanlara kaptırmamak kararilc ha· 

arlanmııtır.11 kaydı vudır. 

~~~---------------emniyeti ve buradaki yjlfıyetlerimin 

inkişafı için hükumet mıllıiııı ted· 

birler almaktadır. Bu arada birinci 
umumi müfettişlik t~killitı sıklnş· 

tınlacak ve Lcoinci umumi müfct· 
tişlik: ihdas edilecektir. 

Y ( ni tesis edilecek be:inci 
umumi müfettişliğe, birinci umumi 
müfetti~likten alınncak olan Sürd, 
Bitlis, Hnkfırı, Muş, Yon; dördüncü 
umumi müfettişlikten alınacak A~rı 
vilfiyeıi ile Mardinin bazı kaz.ala· 

nn<lan t~rekküb edecektir. 

:Hu eıırctle birinci umumi mii· 
fettişlik mıntakası daralmakta be· 
raber takviye edilecek, kazıılarımı· 

za kuvvetli kaymakamlar gönde· 

rilect-.ktir. 

Dahili re 'ekili ve C. B. Par· 

tisi genel eckrctcri Day Şükrü Ka· 
ya, yann (bugiin) Parti grubunda 
ccnub \•ilüyctlcrimizde )apılacak 

deği~ikliklcr hakkında izahııt vere· 
cek ve hükumetin kararını bildi· 
reccktir. 

Bay Numan 
Vazifeye başladı 

Ankara, 6 (A.A.) - Hari
ciye Vekalati siyasi müsteşar
lığına, Gaziantep saylavlığma • 
intihap edilmiş olan mezkur ' 
Vekalet katibi umumisi Bay 
Numan Mencmencioğlunun ta· 
yini yüksek tasdika iktiran 
etmiş ve kendisi buiÜn yem 
vazifesine başlamııtır, 
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Çiğli civarındaki geniş 
bataklık kurutulacak 

Bu bataklığın kurutulması için Ehli hay
Vekalete müracaat edildi ;,-;-,; sergw-··-

Çiğli civarındaki geniş ha· 
takhğın kurutulması için vila· 
yetçe Nafıa Vekaleti nezdinde 
teşebbiiste bulunulmuştur. Bu 
bataklık 45 bin dekar geniş· 
liğindedir. Burası, civar köy
ler, hatta Karşıyaka için de 
bir sivrisinek yuvası halinde
dir. Bundan üç, dört sene 
evel dört kişi burasını kuru· 
tarak bağ ve :neyvalık yetiş
tirmek üzere müracaat etmiş, 
Iazımgelen muamele yapılarak 
namlarına muvakkat tasarruf 
senedi tanzim edilmişti. 

Fakat bu yeri, tam mana
sile tasarruf edebilmek için 
baştan başa kurutmaları ve 
imar etmeleri lazımdı. Aradan 

Bir sevinç, iki kederi 
Piyango talihlilerinin çok 

• garib maceraları vardır. Aşa
ğıda yazdığımız da bunlardan 
birisidir: 

Pariste Mon Parnasta tele
foncu bir kadın Fransız milli 
piyangosunun bir biletini al· 
mış ve keşide sırasında ken· 
disine bir milyon frank düş
tüğünü görünce sevincinden 
çıldırmak derecesine gelmiştir. 

Fakat bu sevinç çok sür· 
memiştir. Çünkü bu kadınca-

üç sene geçtiği halde hiçbir 
şey yapmadıkları gibi aran
t:lıkları halde de bulunamamış-
lardır. Onun için namlarına 
yapılan tasarruf muamelesi 
iptal edilecektir. 

Vilayet, Nafıa Vekaletine 
müracaatla yakında sıtma mü
cadele mıntakası dahiline alı

nncak olan Karşıyaka ile bir
likte bu sahanın da mücadele 
mıntakasına alınmasını ve geniş 
bataklığın kurutulması için bir 
proje hazırlanmak üzere bir 
mütehassısın >eönderilmesini is
temiştir. Bataklığın kurutul
ması sayesinde kırkbeş bin 
dekar arazi mc.ydana çıkacak 
ve topraksız halk, bundan 
istifade edecektir. 

levhadan anladınız sanıyoruz. 
Fakat bu ilacın niçin kulla
nıldığına merak ettiğinize de 
şüphe etmiyoruz. 

Şu halde hemen haber ve· 
relim: 

Çinde tırnak tozundan bo
ğaz ağrılarına karşı şifası çok 
tecrübe edilmiş (?!) bir ilaç 
yapılmaktadır. 

Çinde hiçbir çocuk yoktur ki, 
hayatında birkaç defa bu müs· 

tekreh ilaça ilaçlanmış olmasın! 

····----Binası inşasına 
derhal başlanacak .. 

Buca civarında inşa edilecek 
Ehli hayvan sergisi binası 7180 
liraya müteahhide ihale edil
miştir. inşaata derhal başla· 
nacak ve sergi binasının yarısı 
busene ikmal olunacaktırr. Ya· 
rısı da gelecek sene bütçe· 
sinde kabul edilecek tahsisatla 
tamamlanacaktır. Bina, beton 
pavyonlar şeklinde olacaktır. 

Türk - Hollanda 
Ticaret muahedesinin 

metni geldi 
Vekiller heyetince tasdik 

edilen Türk - Hollanda tica· 
ret ve kliring anlaşmasının 

metni, Türkofis lzmir şubesine 
gelmiştir. Yeni muahedename, 
19 marttan itibaren meriyete 
girecektir. -----

Belediyedeki kurs 
lzmire gelecek seyyahlara 

rehberlik ve tercümanlık ya· 
pacak münevver gençlerimiz 
için belediyede bir kurs açı· 
lacağını yazmıştık. Haber al· 
dığımıza göre, bazı sebebler 
yüzünden bu kursların a;.ılma
sından vazgeçilmiştir. Yalnız 
tercümanlık yapmak için mü
racaat edecek olanlar, inkılab 
tarihi dersinden imtihana tabi 
tutulacak, muvaffak olanlara 
tercümanlık ruhsatiyesi verile· 
cektir. 

Vilayet Umumi 
Meclisi ğız biletini bir türlü bulama- Seydiköyde 

mıştır, ve bir milyon frank lnkılfib konferansları - Başı 1 inci sahifede -
aşkına günlerce dönüb dur· setinde toplanmış, muhtelif 

Seydiköy, (Hususi) - Vali 
muştur. işler gördükten sonra dağıl-

A d b Bay FazJı Gülcçin emri üzc-
ra an ir seneden fazla mıştır. Evvela beş yıllık nafıa 

b. k rine, öğretmen Veli Erten ve ır zaman geçti ten sonra, programı okunmuş ve küçük 
ı f k Posta telgraf şefi Hasan Güner l'i 

te e oncu adın kitablarından bazı değişikliklerle kabuı edil· 
tarafından seri halinde konfe· birisini okumak için alınca, miştir. 

h d b 1 b 1 ranslar verilmeğe başlanmıştır. 
ma u i eti u masın mı?.. Bu programa göre, her sene 
Kadıncağızın bu defa sevin· Dün ve evelki gün verilen 250 bin liralık nakdi ve 57 

lnkılapcılık mevzulu konferansı, 
mesine bile imkan kalmamış. bin liralık bedeni mükellefi-
ç k E kadın erkek beş yüz kişi din-

ün ü... n nihayet altı ay yetle beş senede vilayet içinde 
f d lemiştir. 

zar ın a aranmıyan ikramiye- (1,537,250) liralık yol yapıla· 
lerin ibtal edileceğini biletin Bozdag., a cak ve yol İnşaatı 1941 yılın-
arkasında okumuş.. da sona erecektir. Programda 

Zavallı kadın, zavallı bileti. Gene kar yağdı.. Ödemiş - Adagide yolu için 

Eski bir gazete Üdemişten aldığımız haber- ayrılan tahsisat Dikili - Çan-
Fransada halen eski ve ye- I B darlı yolu için tefrik ve kabul ere göre, ozdağa kar yağ-

ni 4000 gazete çıkmaktadır. edilmiştir. 
mıştır. Havalar, hissedilir de-

Bunlar arasında oldukça es- Adi ve fevkalade bütçe ni-
recede bertarafta soğumuştur. 

kiler vardır; mesela Abeille zamnamelerinin de kabulünden 
d'Etamps gazetesi bu sene Ödemiş mezbahasında sonra esami tayini suretile 
125 inci seneidevriyesini tes- Ödemiş kazası belediye mez· bütçenin heyeti umumiyesi tas· 
id etmiştir. bahasında Mart ayı içinde 176 dik edilmiş, daimi encümen 

Bu gazetenin şimdiki sahib· koyun, 25 keçi, 425 kuzu, seçiminde Bay Sırrı Şener 
leri, Napolyon Punapartın 1813 8 manda, 31 öküz, 100 inek, (Foça), Bay Mehmed Aldemir 
martındaki iradesile çıktığı 18 dana ve 5 malak olmak (Çeşme), Bay doktor Kamran 
günden bugüne kndar bir gün üzere 788 baş hayvan kesil- Örs (İzmir), Bay Ekrem (Öde-
bile intişardan geri kalmadığı miştir. miş) gene asil azalık, Bay 
söylenmektedir. 1937 Paris ( ""\ Şevket (Kemalpaşa), Bay Ke· 

sergisinde bu gazetenin kol- Bugün doğacak mal (Menemen) yedek azalık 
leksiyonu teşhir edilecektir. cocuklar •• kazanmışlardır. Gelecek sene 

Tırnaktan ilaç! • içtima tarihi 17 lkincikanun 
Çinde büyük bir müessese Bugün kanşık ve gürültülü olarak tesbit edilmiş ve Vali 

vardır; bu müessese nam ve bir gündür; ticaret hayatında bir- Bay Fazlı Güleç, toplantı dev· 
hesabına yüzlerce insan Çin çok davalı i§ler bugün görülecek r'!sinin sona ermesi münase· 
şehirlerinde dolaşmakta ve ve aile hayatı da martın en kötil betile kısa bir söylev vermiş, 
tırnak toplamaktadırlar! gonlerindcn biıi ini yaşıya<'.aktır. bu sene meclis arkadaşlarının 

Bugün aile muhitinden uzak kal. 
Bundan başka müessesede çok çalışmış olduklarını söyJi-mak için seyahate çıkmak en 

kadın ve çocuk olmak üzere salim )Oldur. yerek kendilerine teşekkür et-
birkaç yüz kişi de, dikkat ve Bugün doğacak çocuklnr işten miş, meclisin vil5yete tahmil 
itina ile tırnaklarını uzatmak- ziyade oyuna ve zevke dü§kün ettiği vazifeleri bütün gayretile 
tadırlar. Bunların tırnakları hir olııcaklurdır. l\laanıafih icabında ifaya çalışacağına söz vermiş 
santmetrc kadar uzadığı vakit mu\·affıık olmak iı;in lı:ıwle ya· ve devreyi kapatmıştır. 
kesilmekte ve yıkanmakta, pabilecek kabiliyetini haiz buluna· * * • 

caklnrdır. Bugün do~anlar, aşk 
sonra dövülerek toz haline ge· Meclisi Umumi azalarına yolunda daima cli~erlerini hed-

ERi 
- MAHKEMELERDE 

~şref paşa~. ci ayeti- di=' 
vasına devam edildi --·-ince Mehmedin de ice hareket

leri hep oyduı~ma imiş! 
Eşrefpaşada kahveci Kadri bululundu. 

ve Remziyi öldürmekle maz· G österilen bazı müdafaa 
nun ince Mehmed ile bölük şahitlerinin dinlenmesi ıçın 
emini Ali ve arkadaşlarının muhak~me bu ayın 26 sına 
muhakemelerine şehrimiz Ağır talik edildi. 

ceza mahkemesinde devam Değirmendağı 
edilmiştir. Epey zamandan-
beri memleket hastanesinde cinayeti 
deliler koğuşunda müşahede Değirmendağı mahallesinde 
altında bulundurulan ince Meh· manifaturacı Bay Muammeri 
med de bu celsede mahkeme öldürmek ve belediye tahsil· 
salonuna getirilmişti. Müşahe- darı B3y Ragıbı yaralamakla 
deye aid rapor okundu. Bun- maınun Giridli Bay Yaşarın 
da, maznun ince Mehmedin muhakemesine şehrimiz Ağır 
delilik hallerinin uydurma ol· ceza mahkemesinde devam 
duğu, gerek suçu işlediği es· edilmiştir. Bu celsede maznun 
nada, gerek halen cezai ehli- B. Yaşarın evinde, vak'adan 
yetini refedecek hiçbir akli altı gün sonra bir kanepenin 
marazı bulunmadığı, cezai eh· otlan içinde kara saplı bir bı-
liyetinin tam olduğu bildiri- çak bulunmuştu. Maznun Bay 
fiyordu. Yaşar da, tahsildar Bay Ra· 

Rapor okunduktan \" sonra gıbı bu bıçakla vurduğunu 
mahkeme reisi Bay Süreyya, söylemişti. Maznunun vekili: 

maznuna: - Bizim müdafaa hakkı-
- Baki dedi, raporda ne mıza temas ediyor. Bu kara 

yazıyor. saplı bıçakta insan kanı var 
- Evet biliyorum. ml, yok mu, tetkik edilsin, 
- Bir diyeceğin var mı? dedi. 
Maznun gülümsiyerek ve Mahkeme heyeti, müdafaa· 

manasız sözler söylemeğe baş• ya taalluk ettiği için bu di-
lıyarak: lcği kabul etti ve bıçakta 

- Madamki ·Dedi· benim insan kanı mevcud olup ol· 
için böyle rapor vereceklerdi, madığının tesbiti için bıçağı 
ne diye bana işkence yapıldı, lstanbulda adli tıb işleri mi.i· 
kollarıma, ayaklarıma nıçın essesine göndermeğe karar 
vurdular. verdi. Muhakeme, başka bir 

Maznun, bazı hezeyanlarda güne talik edildi. 
---~.:..._~~~~-=-~~~~~~~~~~ 

Kilovat tarifesi --··-···---17 kuruşa mı in
diriliyor 

lzmir elektrik kilovat tari· 
fesinin yeniden tesbiti ıçın 
geçen ay içinde nafıa komi
serliğinde toplanan kilo\'at 
tarife komisyonunda, şirket 

müdürlüğile komisyon azası 
arasında anlaşma mümkün 

olmamış ve tarife ücretinin 
tesbiti için Nafıa Vekaletine 
müracaat edilmişti. Vekaletin 
bugünlerde kilovat ücretini 
tesbit ederek bildirmesi bek
leniyor. 

Kilovat ücreti lzmirde 18,5 
kuruştur. Şirket, bunu odsekiz 
kuru~a indirmeği kabul et
mişse de komisyondaki diğer 
aza, hayat pahalılığını nazarı 
dikkate alarak onyedi kuruşu 
muvafık görmüş ve bu fi atta 
ısrar etmişti. Naf18 Vekaletinin, 
tarifeyi ne şekilde tesbit ede· 
ceği henüz belli değildir. 

Buca belediyesi 
Buca belediye meclisi, be

lediye reisi Bay Nazım Anıkın 
reisliğinde toplanmış ve yeni 
büdçeyi hazırlamak için mü· 
zakerelert! başlamıştır. Büdçe· 
de kabul edilecek tahsisatla 
Buca halkı bu yıl sıhhi ve 
temiz suya kavuşacaktır. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi, yarın saat 

16 30 da belediyede toplana
caktır. Meclis encümenleri ve 
büdçe encümeni, mazbatasını 
yetiştirebilirlerse yarınki top· 
lantıda büdçenin müzakeresine 

Hal planı --······--Müsabakaya iştirak 
edenler var 

Belediyece lzmirde yaptırı· 
lacak büyük hal için bir mü
sabaka açılmıştı. Bu müsaba· 
kaya bazı mühendisierimiz İş· 

tirak etmişler ve hazırladıkları 
planları belediyeye gönder
mişlerdir. Bu planlar, juri 
heyeti ve belediye mühendis· 
leri tarafından tetkik edilecek, 
belediye encümenine verile
cektir. Encümen, birincilik ve 
ikinciliği kazanacak olan plan· 
ları tesbit edecektir. Birinciye 
bin lira, ikinciye beşyüz lira 
ikramiye verilecektir. 

Handikap koşusu 
Bu hafta Klzılçullu alanında 

yapılacak at koşularından be
şincisi handikaptır. Yerli saf 
kan ve yarım kan Arab at ve 
kısraklarına mahsus olan bu 
koşuya altı hayvan girecektir. 
Vilayet koşu heyeti dünkü 
toplantısında bu koşuya gire· 
cek hayvanların handikap ağır· 
lıklarını şu suretle tesbit et
miştir: 

Benliboz 64 kilo, Öncü 
61,5, Necib 64, ikinci Sada 
57, Necla 54 ve zeybek 52 
kilo ile koşacaklardır. 

Mısır Hariciye 
Nazırı 

Motröye vasıl oldu 
Montrö, 6 (Radyo) - Mı

sır Hariciye Nazırı buraya gel· 
miştir. Hariciye Nazırı kapi· 
tülasyonlar hakkında 12 Ni
sanda toplanacak konferansa tirilmektedir. hahtiye süriikliyece.klerdir.- - dün gece, lzmir Palasta bir 

Bunların iliç yapıldıtam ser-~~------~~==-:' ziyafet verilmistir. 
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Tavasta 
r Büyük bir inkişaf 

görülüyor. 

Tavas kaymakamı B. Fazıl 
Tavas, (Hususi) - Tavasta, 

kayda değer yenilikler, biribi
rini takib ediyor. imar husun
da son derece faaliyet gös· 
teren kaza kaymakamı B. Fa
zıl, zirai inkişaf noktasında da 
büyük bir alaka ile çalışmak
ta ve köylüye azim telkin ey
lemektedir: 

Tavas kazası, tütün zer'iy
yatında çok muvaffak olmuş 
bir yerdir. Geçen yıl, yarım 
milyon kilodan fazla tütün ye
tiştiren kazamız, bu sene de 
büyük bir enerji ile çalışan 
tütün zünaının mesaisi saye
sinde S?"ene ön safta yer ala
caktır. 

Yalnız, tütün mıntakalarının 
tcsbiti maksadile yapılan ka· 
nunda busene Denizli ve Çal 
gösterildiği haldP. Tavas kazası 
için bir kayıd görülmediğin

den, bütün Tavas tütün zürraı 
endişededir. Halbuki Tavas, 
Denizli vilayeti içinde nefis ve 
bol tütün yetiştirmekle maruf 
bir yerdir. Bu cihetin, hüku
metimizce nazarı dikkate alı
nacağını ümid eder ve alaka· 
darlarımızın bu husustaki him
metini bekleriz. 
.......... ! ......... 

Şubeye davet 
ihtiyat, istihkAm ve ışıldak 

yarsubayları için ilAn 
1 - Umumi muvazeneye 

dahil olan veya mülhak hususi 
büdçelerle idare edilen daire
lerde veya sermayesinin dev
lete aid olan ve hususi kanun· 
!arla devletçe teşkil edilen 
veya bir imtiyazı işleten mü· 
esseselerde müstahdem olan· 
larla Vilayet veya belediye 
daimi encümenleri azalıkların· 
da bulunan ve terhislerinden 
iki sene geçmiş olan 313 do· 
ğumludan başlamak üzere 326 
doğumlu dahil yalnız ihtiyat 
istihkam ve ışıldak yarsubay
ları. 

2 - 20 /4/ 937 günü ken· 
di sınıflarına aid birliklerde 
bulunmak üzere sevkedilecek
lerinden 19/4/937 günü şubeye 
gelmeleri. 

3 - lzmirde bulunup ta 
kayıtlarını şubemize yaptırmı

yan bu sınıf yarsubaylarının 

da aynı günde şubeye gelme
leri ilan olunur. ..................... 
İngiliz matbuatı 

• 
gayrı memnun 

Londra, 6 (Radyo) - lngi· 
· Iiz gazeteleri Almanyanın Bre· 
torya hükumetine verdiği nota 
hasebile tamamen gayri mem· 
nundurlar. Manda altında bu
lunan bir memlekette ittihaz 
olunan tedbirlerir. protestosu 

A 
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1 
~ _Hamidiye,1 ~ Yugoslavya 

farına gidecek 
liman-

1ııtanbul, 6 (Hususi) - Hanıidiyc mektep g1'111İmiz. l\faps ayı için· 
de Yunan ,e Yugosl8\ limanlanm ziyaret edecektir. Uu suretle, geçen 
sene muhtelif limanlarımıza gelmiş olan Yugoslavıı mektep gcmiı;iuin 
ziyareti iade edilmiş olacaktır. -------

Vekiller heyeti 
Sargıhk ve gazete kftğı
dımn ithaline müsaade etti 

lstanbul, 6 (Hususi) - Ve
killer heyeti, sargılık ve gaze
te kağıdının memlekete itha· 
lirıi kararlaştırmış ve lktısad 

Trakyada 
Zirai kredi 
kooperatifleri 

D L R Vekaleti bu iki cins kağıdı 
e a OCgue klering listesiAe almıştır. 

Edirne, 6 (A.A.) - T rak· 
yada emirleri gelen zirai kredi 
kooperatifleri birer birer açıl
makt~dır. Bu arada Ezine ka· 
zasının Bergos ve Geyikli koo
peratifleri büyük törenle açıl
mış ve köylerimızi bu hayırlı 
ekonomi teşekküllerine kavuş
turan büyüklerimize tazim tel· 
grafları çekilmiştir. 

Ereğli Fabrikası 
Ayni zamanda makara 

ipliği de yapacak 
Ankara, 6 (Hususi) - Fa· 

aliyete geçen Ereğli mensucat 
fabrikamııda makara ipliği 
imali için tecrübelere başlan· 

mıştır. Yapılan hesaba göre, 
bu suretle senede 1500 ton 
fazla pamuk sarfedilmiş ola
caktır. 

lngiliz delegesi 
40 ... aatlik haf ta me· 

saisine itiraz etti 
Vaşington, 6 (AA.) -

Dünya mensucat konferansın· 

daki lngiliz delegesi 40 saat
lik hafta mesaisinin tatbikine 
itiraz etmiş ve bunun mensu
cat amelesi ücretlerinin azal-
tılması demek olacağını söy
lemiştir. 

Fran ada 
Radyo fabrika
larmda çahş~nlar 
greve hazırıamyorlar .. 

Paris, 6 (A.A.) - Fransız 
rodyoları işçi sendikasının ge· 
nel sekreteri sendikanın bütün 
metalibatı toptan 15 Nisana 
kadar kabul edilmediği tak
dirde umumi grev ilan edile· 
ceğini ve bu suretle bütün 
Fransız radyo servislerinin du· 
racağını bildirmiştir. 

Bolu da 
Feyizli yağmurlar 

Bolu, 6 (A.A.) - Üç gün· 
dür vilayet ve miilhakatında 
fasıla ile yağmakta olan fe. 
yizli ve bereketli nisan yağ· 
muru kışın ekilen ekinlere boy 
vermiş yazın ekilecek zeriyat 
için toprağı müsaid bir hale 
gtirmiş olmasından bu bercr· 
kelli yağmurlar köylünün yü
zünü güldürmüş ve sevindir· 
miştir. 

(illm ............... .,. .. ~ 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ,.e başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşriyat \'C yazı işleri 

müdürü: Hamdi ı'üzhct Çan~ar -İdarehancci : 
fzmir ikinci Be) ler sokn~ı 
C. Halk Partisi bina61 içinde 

Telgraf: İt.mir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, altı nylı~ı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memlekeıler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 

Heı yerde 5 kuruotur -dnü gf"çmiı Düehalar 25 kuruotur. 

Aleyhine ~çılan da. lsta_n~ul elektrik şir
vayı protesto ediyor ke~ını ... atın alı!oruz. 

Istanbul, 6 (Hususı) - ls
tanbul elektrik şirketinin dev· 
letçe satırı alınması ıçm, şir· 

ket murahhaslarile Nafıa Ve· 
kaleti arasında müzakerelere 
başlanmıştır. 

De La Rocgue 
Paris, 6 (A.A.) - Fransız 

~osyal partisi reisi De La 
Rocgue hususi radyo Cite is· 
ıasyonunda söylediği bir nu· 
tukta kendisi ve parti erka· 
nından birçoğu aleyhinde ika· 
me olunan davayı protesto 
ederek demiştir ki: 

"Halk cebhesi hükumetinin 
bugün bizi kaldırmak için gi· 
riştıği teşebbüs partimiz için 
en mükemmel bir propagan
dadır. Fransız sosyal partisi 
eski ateş haç cemiyetinin di
ğer bir şekli değildir. Çünkü 
azasından yüzde sekseni ateş 
haç cemiyetine asla mensub 
olmamışhr. 

Esasen parti başvekil Bay 
Blumun Sosyalist partisini 
örnek tutarak teessüs etmiştir. 
Yalnız şu farkla ki partimiz 
sınıf mücadelesi yapmaz.,, 

Yunan kralı 
seyahate çıktı .. 

Atina, 5 (A.A.) - Kral Jorj 
yanında Başvekil Metaksas ve 
maiyeti olduğu halde bu sabah 
saat 9 da Pcloponezyada bir 
tetkik seyahati yapmak üzere 
Atinadan ayrılmıştır. Dahiliye 
nazırı Mayakos krala Karentcye 
kadar, Başvekil de Tripolise 
kadar refakat edecektir. 

Ondan sonı a kral yalnız 

maiyetile seyahatine devam 
edecektir. 

Belçika sulh siya. 
tinden ayrılmıyacak. 

Paris, 6 (Radyo) - Belçika 
Hariciye Bakanı Bay Stark 
Antransijan gazetesıne beya· 
natta bulunarak: 

- Belçika hükumeti, anane· 
vi sulh siyasetini takib ede
cektir. Bu siyaset te Belçikanın 
iki büyük askeri devlet ara
sındaki coğrafi vaziyetinin en 
tabii bir icabıdır.,, Demiştir. 

Kral için yapılan 
motorbot 

Londra, 6 (Radyo) - Yeni 
bir motorbotun tecrübesi ya
pılmıştır. Bu motorbot, 65 ka
dem uzunluğunda ve 26 mil 
sürate malik olup Harbiye 
Lordluğu tarafından fngiliz 
kralı namına yaptırılmıştır. Bu 
motorbotla 26 Nisanda eski 
bir an'ane mucibince kral ve 
kraliçe Vest Minister sarayın· 

vj e neb · olule ıi· 

Motörle mücehhez 
iki vapur daha ısmarlan

mak üzeredir 
lstanbul, 6 (Hususi) - Dev

let Denizyolları idaresinin Al. 
manyaya sipariş ettiği vapur· 
lar gelince, İzmir·istanbul se
yahati, Bandırma tarikile 12 
saate indirilecektir. lzmir kör· 
fezinde işliyecek motörle mü· 
cehhez iki vapur da sipariş 
edilmek üzeredir. 

Yıkılan binada mü
himmat varmış 

Cenevre, 6 (Radyo) - Ye
ni ve beş katlı bir binanın 

inhidamı yüzünden 4 kişi öl
müş ve 20 kişi yaralanmıştır. 
Yıkılan bina dahilinde bir 
berbere aid olan kısımda bir· 
çok silah ve mühimmat mey· 
dana çıkmıştır. 

Küçük itilaf 
Yeni bir siyaset takip 

edecekmiş 

Prag, 6 (Radyo) - Çekos
lovakya gazetelerine göre. son 
Belgrad müzakeresi küçük 
itilafın yeni bir siyaset ittihazı 
lüzumunu göstermiştir. 

Almanya 
Sovgetlerle uzlaşmıgacaknıış 

Berlin, 6 (Radyo) - Doyçe 
Nahrihten Biobahtere göre, 
Fransız gazetelerinin Alman
yanın Sovyetlerle uzlaşabileceği 
hakkındaki haberler yalandır. 
Almanya, siyasetini sarih bir 
şekilde Nurenberg kongresin
de göstermiştir. 

Japonyada matbuat 
ve propaganda 

• • 
sergısı 

Tokyo, 6 (Radyo) - Ja
ponyanın en büyiik gazetele· 
rinden olan Nişi-Nişi gazete
sine göre 21 devletin iştira
kile bir matbuat ve propa
ganda sergisi açılacaktır. 

Hicaz Veliahdı 
Babası adına taç giyme 

merasiminde bulunacak 
Londra, 6 (Radyo) - Hi

caz Veliahdı, İngiltere kralı· 
nın taç giyme merasiminde 
babası İbnissuud namına bu
lunacaktır. 
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_Çarşamba_ 
El kat Ezan \asal ~at Ezan Vasat, 
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Museviler ve Türkçe -a~~w~ "Türkiyede yaşamak istiy•n, 
'.fı • Türkçe konuşmalıdır. ,, 

San' at hak ve 
terbiyesi 

Bundan epeyce zaman eveldi. 
Tanıdığım bir bestekar bana 
geldi. Eski şarkılarımdan bir, 
ikisini bestelemek müsaadesi· 
ni istedi. Ben de, mukabilin· 
de hiçbir ücret istemeden mu
vafakat cevabı verdim. Bu 
eserimi bir müddet sonra, bes
telenmiş olarak, yani bir def
ter üzerinde gördüm ve bak
tım: 

Benden hiç bahsedilmiyor. 
Hatta, güfte sahibi yerinde de 
bestekarın ismi var .. 

Bunu, bir yanlışlığa verdim 
ve şahsan, böyte küçük şeyleı· 
yc,fundan bir şöhret iddiası 
yürütmediğim için sustum .. 

Çok geçmedi. Bir bestekar, 
lstanbuldan bana başvurdu. 
O da bestelenecek şarkı isti
yordu. Verdim ve gönderdim. 

Bir gün Başdurak cadde· 
sinden geçerken, kahvane 
gramofonlarından yükselen bir 
şarkı içinde, benim o eski 
şarkımın bir mısramı işittim 

ve durdum: 
- Benim ·dedim- hele şu· 

nu bir kere dinliyeyim? .. 
Tasavvur ediniz, benden 

güfte istiyen san'atkar/ şarkımı 
besteleyip te para mukabi· 
!inde gramofon kumpanyala
rına sattığı halde, bana, no· 
tasını olsun göndermek neza· 
ketini göstermemişti.. Kahve· 
haneye girdim ve plağı gör· 
düm. Fakat gene benim ismim 
yoktu .. 

Dedim ya, şahsiyetimi bir 
şarkıdan bekliyenlerden deği 
lim. Fakat telif hakkı ve san'at 
terbiyesi 
dum: 

üzerinde duruyor-

- Acaba -diye diişiindüm
bu şarkı, hafızamda yanlış mı 
kaldı ve bana aid değil mi 
de ben onu, çok benimsedi
ğim için mi kendi malım sa
nıyorum'? 

Eve geldim ve eski defter· 
!eri karıştırdım: 

Hafızamın o kadar yıpran· 
mamış olduğunu görmekle se
vindim, fakat şarkı, benim 
şarkım, benim eseriındi. Asa
bileşmekle beraber ses çıkar
madım. 

Gel zaman, git zaman, di
ğer bir , şarkımı, gene aynı 
şekilde başkalarının malı ola
rak dinledim ve, san•at terbi
yesi namına, yüzüm değil, saç
larım bile kıpkırmızı oldu .. 

Geçenlerde Münir Nureddin 
İzmire gelmiş. Tesadüf, birkaç 

:gün evci, gene Başdurak cad
desindeki gramofonlardan, kay· 
bolmuş bir evlad gibi, yalnız 
Münir Nureddine ve bestekara 
malolan bir zavallı eserimi din
liyerek yanmış, .sızlanmıştım. 

O da benimdi. Fakat onu da 
benden çalmışlardı. 

Münir Nureddin, İzmirde 
konser vermiş. iyi etmiş, pro· 
fesyoncldir, iyi söyler tabii ... 

Fakat plakta benim ismimi gös
termiyen bu san'atkar, verd ~i 

konserin programlarında da 
bu vazifesini yapmamış, bu 
nezaketi yerine getirmemiş ... 

Kendi isim ve resimlerini 
duvarlara, vitrinlere boydan 
boya gerenler, eserlerinin iis· 
tünde şöhret kurdukları, para 
kazandıkları ve alkış topladık
ları dığer san'atkarl:.rın da 

-------------
" /spanyolca ile ne tarihen, ne de başh.a 

suretle bir alakamız vardır. ,, 

Dr. Bag Zebil 
Yahudilerin Türkçe konuş· 

malan lüzumu etrafında doktor 
Bay Zibil, dün muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Ben, İzmirde doğdum. 
flk ve orta tahsilim Türkçedir. 
idadide beraber okuduğumuz 
sınıf arkadaşlarımın en çoğu, 
bugün büyük mevkiler işgal 

ediyorlar. Tıbbiye arkadaşla· 

rım da keza. 
Baştan nihayete kadar Türk· 

çt- tahsil görmüş, Türk har
sini kabul etmiş bir adamın 
dili, şüphe yok ki Türk di
lidir. 

Ben, (Tiirk Kültür Birliği) 
azasındanım. Musevilerin Türk-
çe konuşmalarını temin için 
birliğin sarfettiği ve etmekte 
bulunduğu mesaiyi şükranla 

karşılarım. Gerçi bu mesai, 
henüz istediğimiz derecede 
verimli neticeler vermiş değil· 
dir. Fakat, cereyan, son za
manlarda sayın gazetenizin de 
irşatJarı sayesinde çok hız al· 
mış bulunuyor. 

Dün gece sinemada idim. 
Herkesin, Türkçe konuştuğunu 
işitmekle çok sevindim, adeta 
heyecan duydum. Halbuki bir 
iki ay eve! vaziyet büsbütün 
başka idi. 

Türkiyede yaşayanların Türk
çe konuşmaları, bu vatanın 
resmi dili olan Türkçeyi bil· 
mrleri lazımdır. Bu hususta 

burdurlar. 
Gerek san 'at terbiyesinin, 

gerekse lıakkı telifi temin eden 
kanunların emri budur. 

Garbda, bir filim kumpan· 
yası herhangi bir eseri çevir
meden, evvela senaryo sahi· 
binin muvafakatini alır. Onun· 
la pazarlık eder. Bedava ve· 
rirse ne ala, vermezse onun 
bedelini öder. Bu takdirde 
dahi, eseri temsil eden san'· 
atkarlardan, onun müzisyenle· 
rinden, dekorasyonuna, rejisör· 
lüğünü yapan artistlerinden 
evci eserin sahibini tanıtır .. 
Çünkü temel onundur .. 

Binaenaley, bedava teganni 
etmediği halde diğer san'at· 
karların eserlerini alıb hakla· 
rma iltifat etmiyen Münir 
Nureddini, san'at ve telif ta
ammüllerinin önünde hürmete 
mecbur etmek için, mahkeme· 
ye mi vermclı?. 

Eser benim, besteliyen baş· 
kası, çalan ve alkışlanan ve 
parsayı toplıyan gene başkası .. 

Fakat ben, ortada yokum .. 
Ne ala san'atkarlık ve san'at? 

sizinle tamıtmen mutabılr 
Artık ne bir mazeret ve ne 
de başka bir sebep ortay• 
atılabilir. Bu memlekette ya~ 
şamak istiyenler, mutlaka Türk· 
çe konuşacaklardır. Bu sözler• 
le dindaşlarıma hitap etmek 
isterim. Fransada, lrıgilterede 
ve dünyanın herhangi bir ye• 
rinde nasıl ki o yerin dili ko• 
nuşulııyorsa, memlekl'timizde 
de Türkçe konuşmak, zaruri .. 
dir, borçtur. Daha doğrustı 
hayati bir meseledir. 

Sizi temin ederim ki, hazan 
Musevilerin lspanyolca konuş· 
malarından, sizden ziyade te· 
essür duyarım. Hatta onlardan 
kaçarım. Türk kardeşlerimiz 

bundan dolayı mütees.sir olu• 
yorlarsa, çok haklıdırlar. 

Muayenehaneme gelen hu. 
talardan bazıları, benimle ko· 
nuşurken bazan (Mösyö) diye 
hitap ederler. Ben bundan 
dolayı çok kızarım. Mösyö, 
gerçi bizim, eskiden kullan· 
dığımız (Efendi) den başka bir 
şey değildir. Lakin bu kelime 
ile Türk olmıyanlara bitab 
edildiği için, bu bana hicab 
veriyor. Zira ben, Türkten 
başka bir şey değilim. 

Musevilerin bazıları Fran• 
sızca konuşurlar. Ben, bu di
li de mahzurlu görüyorum. 
Fransızca veyahut, Türkçeden 
gay i ne dil olursa olsun, eski 
misyoner propagandasının mah 
sulüdür. Binaenaleyh, mecb 
riyet olmadıkça, Türkçeden 
başka, hiç bir dilin konuşul· 
maması lazımdır. Dilimizi hi 
olmazsa kendi memleketimizd 
hakim kılmalıyız. 

İspanyolca, bizim için hica 
veren bir dildir. Bu dille bi 
zim ne tarıhen ve ne de baş 
bir suretle hiç bir alakam 
yoktur. Bu dil, benim gi 
düşünen Musevilere çok a 
gelir. Bizim dilimiz Türkçedi 

Daha ileri giderek dindaşl 
rıma şu cümlelerle tekrar hit 
ederek diyeceğim ki: A 
Musevilik filan yoktur. Tü 
yede hepimize şeref bahşed 
Türklük vardır. Bu yurd 
ekmeğini yiyoruz, bu yurd 
kullandığı lisanı kullanacatı 
Başka türlü olamaz. 

Dilimizin bir an evel 
esaslı sm ette taammüm c 
bilmesi için mektepler esast 
Yeni nesil, istediğimiz g 
yetişiyor. Benim üç çocuğu 
var, üçü de Turkçe konuş 
Bundan başka, aile reislen 
de hu husustaki vazifesi 
himdir. Onlar, evlerde Tü 
konuşulması için elden g 
diği kadar, telkinatta bul 
caklardır. Bu suretle az 
man zarfında matlup h 
olabilir. Anaların da bu 
selede biiyük rolleri var 
Bir ana, çocuklarını iste 
dile çabuk alıştırabilir. Bu 
beble anaların bir an evci 
esaslı surette harekete 
melerini bekleriz." 
~~~~~-----------· 

Almanyadan /tal 
ya gidecekler 

Fazla döviz ahyorle 
Berlin, 6 ( Radyo ) -

manya hükumeti, Alman 
ltalyaya seyahatlerini kol 
tırmak için adam başına 

rilmekte olan 350 mark d 
400 marka çıkarmıftlr. 
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··k itilaf daima~.-sulh 

şacaktır. ,, diyor 
~~~-----· ...... ···~·--.. --~~~~~ 

- Başı 1 inci sahifede - mez surette müdrik olarak desine bir çelenk koymuştur. büyük bir alaka tevlid et-
1$Bi µ!küsü h~kim ı. e bu asil bizzat kendi memleketi için Öğle yemeğini prens Pol miştir. 
gayelerin başarılması için olan çalışırken daima nynı zamanda ile birlikte yiyen Çek reisi· Ôvr gazetesi, ltalya-Yugos· 
faaliyetlerinin dost ve mütte- diğerinin vatanı için de çalış- cumhuru, akşam üzeri valde lavya pakhnm müstakil bir 
fik Romanya ile tamamlanmış mağa gayret etmiştir. Bu leş· kraliçe Marinin çay ziyafetin· siyasetin ifadesi olduğunu ve 
.olarak devam etmesi tama- riki mesaının istikbalde de de hazır bulunmuştur. Çekoslovakyanın hundan icap 
men tabii bulunmaktadır. Kü· aynı kalacağında ve daha :ıi- Doktor Benes, kral Piyere eden neticeleri çıkarmak mec-
çük anlaşma bu iki teşriki yade derinleşeceğinde sizinle altın bir el çantası hediye et· buriyetinde kalacağını yazıyor. 
mesaının tahakkukunu fiili tamamen mutabıkım. Ve mu· etmiş, kraliçe Mariye beyaz Aynı gazete göstermeğe baş· 
bir hale koymağa daima az- tabık olarak kalacağım. Bu arslan nişanının kolyesini, Pren· ladığı alakasızlıktan bahsede· 
metmiştir. Ve bu teşriki me· müşterek dostluk ve karde~lik ses Olgaya da aynı nişanın rek Romanyaııın da bu misali 
sai istikbalde de devam ede- siyasetinin büyük neticeleri kordonunu vermiştir. takibe amade olduğunu ve 
cektir. Zira bu teşriki mesai ancak layık olduğu veçhile Prens Pol da, doktor Be- B. Benesin ziyaretile bu isti-
küçük anlaşma azası olan dev· takdir edilebilir. Her sene hu nese tunçtan bir çoban hey- haleye nihayet verilmesi .. ümid 
letlerin husususi menfaatleri ziyaretlerde güzel memleketi· keli takdim etmiş ve Byan edebileceğini bildiriyor. 
icabından olduğu kadar onla· nizin ve büyük milletinizin Benese de Sen Sava nişanının Jeur gazetesi, B. Krofta 
rın umumi menfaatleri ve bey· terakkisini takdirle gördük. büyük kordonunu vermiştir, planına işaret ederek Belgrad 
nelmilel menfaat iktızasııı· Ve harb sonu Avrupasının Londra, 6 (Radyo) - Çe- görüşmelerinin bilhassa muh-
dandır. tarihinde zaruri olarak görülen koslovakya reisicumhuru Bay te!if Tunc.. memleketleri ara· 

Ekselansınızın da yüksek iniş kıkış istihnlelerine rağmen Benesin Belgrada gelmesi üze· sında sıkı bir teşriki mesai 
fikirlerin müdafii olduğunuza memleketinizin devamlı terak· rine, binlerce kişi tarafından meselesine tealluk edeceğini 
tamamen kani olarak kadehi- kisini hiç bir zaman gözönün- İtalya aleyhine nümayişler zannetmektedir. 
mi Ekselansınızın sıhhatine den uzak tutmadım. Milletini- yapılmıştır. Populaire gazetesi de di-
kaldırırım." zin muvaffakıyeti hakkında Nümayişçiler: yor ki : 

Cumhur başkanı Benes hiçbir zam<.n şüphe ve tered- - Yaşasın demokrat dev· "Yugoslav deınokr8 sisi B. 
cevaben aşağıdaki nutku söy- düde düşmedim. letler, kahrolsun faşizm; yaşa· Bencsi kabul ederken ç~kos-
lemiştir: Yugoslavya, Romanya ve sın Küçük itilaf, yaşasın Çc- Jovakyanın rejimi olan sivil 
"- Belgrada hakiki bir mem· Çekoslovakya kendi menfaat- koslovakya, kahrolsun ltalya.,, hürriyet rejimine ve Prağ hü-

nuniyet ve sevinç hissi ile geli- !erini Avrupanın umumi men- Diye bağırmışlardır. kı'.imctinin daimi siyaseti olan 
yorum. Ve bu suretle Çekos· faatile telif etmekten başka Belgrad. 16 (Radyo) - 1tal· koltcktif emniyet Üzl·rine mü-
lovak devlet reisinin ilk resmi birşey arzu etmemişlerdir. Bel- ya aleyhine tezahürat yapan- esscs barış teşkilatına olan 
ziyaretini yapmış oluyorum. gradda toplanan küçük anlaş· !arın binlerce kişi olmadığı, bağlılığını göstermedir. Bu 511 • 

Alteslerinin ve niyabet [azası- ma daimi konseyinin son ka· :ıncak 30-40 ~işi kadar bulun- retle Yugoslav milletinin aynı 
nın bana ve Madam Benese rarları dabunu bir kere daha duğu bildirilmektedir. zamaııc..l:ı Çckoslov41 kyanın sa· 
karşı gösterdikleri hüsnü ka· isbat etmektedir. Ve bunu bil· Bclgrad, 5 (A .. \.) - Bü· dık dostu laik ve siyaseti ayni 

:bul ve Yugoslav milleti tara- hassa kaydetmekle zevk duy· tün akşam gazeteleri neşriyat· hürriyet ve barış prensipleri 

Zorla güzellik 
olur mu? 

Ahmed oğlu Halil lbrahim, 
tütün mağazasında çalışan eski 
nişanlısı Kadir kızı Zahideye 
yolda rasgelmiş ve birlikte 
eve gitmelerini teklif etmiştir. 
İbrahim, bu teklifi kabul edil· 
meyince fena halde kızmış ve 
bıçağını çekerek Zahidenin 
üzerine hücum etmiş ve İbra
him, kızın feryadına yetişen 
zabıta memurları tarafmöan 
yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 
Borcunu vermedi diye 
İkiçeşmelik caddesinde bak

kal Naim oğlu Mahmud, bor
cunu vermediği için Hüseyin 
oğlu Şerif Aliyi dövmüş ve 
zabıtaca adliyeye verilmiştir. 

Bıçak çekmiş 
Sarhoş olarak saraçlar çar· 

şıs:na giren İbrahim oğlu Salih 
terzi Mehmed Ali ve Halile 
hakaret etmiş, bıçak çekerek 
Üzerlerine saldırmış olduğun
dan zabıta tarafından yaka
lanmıştır. 

Çocuğu dolandırmış 

Sabıkalılardan Yozgadlı Ha· 
lil, Şiikrli Kaya bulvarından 
evine gitmekte olan 10 yaş· 
farında Şaziye adında bir ço· 
cuğun önüne geçmiş ve hile 
ile elinde bulunan 50 kuruş 
para ile bir peşkiri alarak 
kaçmıştır. 

---···----fından gösterilen dostluk ve maktayını. Ç"!koslovakya bu larını hemen hemen münha- üzerine müesses bulunan bulu· 
kardeşlik hisleri bizi pek mü- bnrış ve beynelmilel teşriki sıran cumhurbaşkanı Bay nan Fransayı da tebcil etmiş Bulgaristanla 
tehassis etmiştir. Size bu ziya· mesai siyas tine Milletler ce· Benese halkın gösterdiği mu· olduğunu ilave edersek yanıl- Adli tesviye ve hakem 
reti yaparken lıerşeyden evel miyeti fikri dairesinde ve sarih azzam hüsnü kabule tahsis mamış oluruz. Bu veçhile B. mukavelesi yaptık 
güzel bir vazifeyi ifa ediyo· surette kaydedegeldiğiniz an'a- ediyorlar. Stoyadinoviç Yugoslavyada çar· Ankara, 6 (A.A.) - Bulga· 
rum. neler dairesinde getecekt~ de Vreme gazetesi diyor ki: pışmak tehlikeli olan iki türlii ristanla miinakit 6 Mart 1929 

Uzun senelerdenbcri büyük bütün kuvveti ile devam ede- "Milletimiz cumhurbaşkanı hissiyat mevcud olduğunu mii· tarihli bitaraflık, uzlaşma, adli 
selefim kurtarıcı cumhurbaş- cektir. Çekoslovakya bütün Benesin şahsında Çekoslovak şahede ve tesbit edebilir. Biri tesviye ve hakem muahedesi· 
kanı Masaryk Majeste Kral komşularına sadık kalarak ay- milletinin bütün manevi mezi- ifadesini Fransa ile dostlukta nin teındidine miitedair ve B. 
Aleksandrm ziyaretine muka· nı zamanda dahili tahkim hu· yetlerini görmektedir. B. Be· bulan demokratikte müsale- M. Meclisince tasdik edilmiş 
bele ederek kurtulan vatanı- susundaki gayretlerini tama- nesin 20 seneye yakın bir metperver hissiyat diğeri Yu· bulunan protokolun tasdikna-
nızn merbutiyetini göstermek men inkışaf ettirmek gayesile zamandanberi vatanının iyi!iği goslavyanın~hiçbir zaman Rus- meleri bugün Hariciye veka-
ve Yugoslav milletinı'n mesa· bütün komşuları ile teşriki ve refahı için sarfettig'" i gay· "k d d 1 · d B 1 h k yaya. arşı urmasına müsaa e etın e u gar ü umeti kra· 
isini büyük gayretlerini ve pek mesaisini tevsie çalışacaktır. retler bizim daima takdir ve k I Si L • ı· . I B etmiyece o an av nissıyatı. ıytsı e çisi ay Kristof ile 
Yüksek meziyetlerini tebcil et- Bana ve Madam Benesc gös- hayranlığımızı celp ve misal H 

d ... · · h" .. k b ld d Homme Libre de şu satır· ariciyc vekaleti katibi umu· 
mek için bu ziyareti yapmak ter ıgınız usnu a u en o- teşkil etmiştir. Belgrad ve 

b k lb 1 b. k J a yor· mi vekili Bay Nebil Batı ta-
stiyordu. Bu ziyareti bugün layı ütün a im e ır ere bütün Yugoslavya B. Benes arı Y zı · 

d ha t kk.. d k kade "Cumhur başkanı Benesin rafından teati olunmuştur. 
">nun yerine ben yapıyorum. a eşe ur e ere · için yabancı değildir. Ve o 
\ı1emlekctinize yaptığım tarihi himi kral Piyer, valide kraliçe burada kendisini kendi mem· Lhi~~küçüka~tant ,siyas-ctiniıi.. B. Baldvinin .. oğ[u 
rnhralarla dolu seyahatlerde Marinin sıhhatine, Altesinizin leketiııde hissedecek, bütün istihalesi hakkında yeni aydın- İşçi partisi tarafından 

)3u akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Türk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 muhtelif pi
laklar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Vedia Rıza ve 

arkadaşları, 20,30 Arapça söy· 
lev, 20,45 Türk musiki heyeti, 
21,15 Stüdyo orkestrası, 22, 10 
Ajans ve Borsa habsrleri, 22,30· 
23 plaklarla muhtelif parçalar 
müntehap sololar. 

Pravda gazetesi 
KUçUk antant konseyi 

için ne diyor 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 

Belgradda toplanmış olan 
kiiçük antant konferansının 
mesai bilançosundan bahseden 
Pravda gezetesi diyor ki: 

Küçük antantm kuvvet bu
lacağı ümitleri boşa çıkmıştır. 

Yugoslavyanın Milletler cemi
yeti paktına ve Fransaya karşı 
olan taahhü 11 ' rine sadakati 

hakkındaki mu ııem beyana· 
tından memnun olmıya ihtimal 
yoktur. Küçük antantın geçir· 
diği istihale lafla kollektif em
niyete sadık olduklarına yemin 
eden ve fakat hakikatte küçük 
devletlerin bu prensiplere olan 
itimadını baltalıyan bazı dev· 
!etlerin siyasetinden ileri gel
miştir. Muvafık bir yardımın 

kendilerine yapılacağı ve il
hakçı planlara karşı da ted· 
birler alınacağı hususundaki 
şüpheleri küçk devletleri tıpkı 
büyükler gibi selameti müte· 
cavizle anlaşmada aramağa 
sevkediyor. Küçük antant bir 
dönüm noktasında bulanmak
tadır. Onun hakiki bir ku·ıvet 
olarak ileride de başkası yal
nız küçük a~tant devletlerinin 
müstacel siyas<.'tlcrine değil 

fakat aynı derecede büyük 
devlct!criıı de ve bilha.:ısa ge
lecek ihtilaflarda küçük antantı 
mütecavize karşı bir müttefik 
olarak tutmakta alakadar bu
lunan devletlerin takip ede
cekleri siyasete bağlı bulun
maktadır. 

\Jazırlarınızla ve hükumetleri· ve prenses Olganın şerefine, Yugoslavyanının derin hürmet laklar getireceğinden emin ola- nam::ed göst rildi 
lİzle birlikte barışın mu hafa- Yugoslavya ulusunun saadetine ve muhabbeti ile muhat ola- biliriz. B. Benes genç olmakla Londra, ·· 6 (Radyo) _ Baş· D.iyarıbekir 

h k ve Yugoslavyanın refahına kal· caktır. Milletimiz cumhurbaş- beraber B. Stoyadinoviçle bey· vek.ıl Bay Baldvı·nı·n og" lu, Atatibke olan ba.ğlılıklarını ·~sına ve i zarına iştira et· 
im. dırırım. kanı Benesin ~.ahsında büyük nelmilel siyasetin bir kıdemlisi f d bir kere daha gösterdi işçi partisi tnrn ın an saylav 

Bunlardan 1920 de vaki Belgrnd, 6 (Radyo) - Bu- Slav devlet adamını bugünkü g ibi konuşabilecektir. Tccrü· namzedi gösterilecektir. Diyanbekir, 6 (A.A.) -
>lan ilk ziyaretim, ilk dostluk rada bulunmakta olan Çekos· Avrupanın en mümtaz şahsi- belcriııden aldığı dersler hiç Ulusal Önderimiz Atatürkün 
e ittifak muahedesinin doğ· lovakya reisicumhuru Son yetlcrinden birini ve modern şüphesiz d!nlenecek ve Fransa Dr. Bay Fahri Işık fahri hemşehriliğimizi kabul 
nasına vesile olmuştu. Bu Ekselans doktor Ben es, bu- kültüriin en sempatik mümes- tarafından teklif edilen karşı· izmir Eşref paşa hastanesi buyurdukları 5 Nisan ~ününü 
luahede küçük anlaşma dev· gün öğleden evel Okleynas sillcrinden birini selamlıyor. lıklı yardım paktı: mesdesi de rontken miitehassıslığına üçte bütün Diyarıbekirliler candan 
ti camiasının temelini teşkil mevkiine giderek müteveffa Paris. 6 (A.A.) - B. Be· gene hiç şüphesiz bu görüş· bir maaşla ilaveten memleket gelen bir heyecanla kutlula· 
tmiştir. içimizden herbiri bü- Yugoslavya kralı Aleksandrın nesin Belgrada gitmesi ve melerdcn bir tarzı halli zor· hastanesi rontken mütehassısı mış ve Atatürkc bağlılıklannı 
fo siyasi teşriki mesailerinde mezarını ziyaret etmiş ve Avala kendisine gösterilen hararetli )aştıran itirazlardan kurtulmuş Dr. Bay Fahri Işık tayin edil· bu vesile ile bir kere daha 
ıüşterck mukadderatı değiş· dağındaki meçhul asker ahi- kabul Fransız matbuatında olacaktır." miştir. izhar etmişlerdir . 
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mez mi? - Sizden küçük bir izahat 
Dedi. Blan<len omuz silke· istiycceğim. Bu soldaki yol 

rek ve aynı şekilde: doğruca Buyyona mı gider? 
- Adam sende, dedi, bu Bekçi omuzlarını silkti ve: 

kes size bu ormanın baştan 
başa bir kimseye aid oldueu· 
nu söyliyebilirler. Yalnız beş 

metre gl'nişliğinde ve Buyyon
dan Floranvile kadar olan 
yol bu malikaneden hariçtir. 

devam ettiler; bir müddet ~ 
sonra ormanın kenarında ve ' 
büyük bir çam ağacı yanında 
durdular. Yüzbaşı : 

Tarihe müstenid zabıta romam fırtınalı havada ileri gitmesek - Doğruca mı?. Hayır .. 
de olur. Bence, soldaki yol- Semoaya kadar ormanın ke· Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

- dan Buyyona gitmek, otele narını takip etmek lazımdır. 
biran eve! dönmek çok mu· Buradan bir kilometre kadar 

48 
Bundan birkaç hafta evci den durmağa mecbur kaldı-
~k Oberten de buradan aynı lar. Önlerine çıkan iki yolun vafıktır. Boşuna yorulduk. mesafede, soldaki yolu takip 

- Ben de sabahleyin pen· ederseniz istediğiniz yere ka-
çercyi açarken bu akıbeti dar gidebilirsiniz. 
düşündüm, fakat nasıl olsa - Anladım, anladım .. Ver-
hava açar diye bu seyahati diğiniz izahata teşekkür ede· 
karaılaştırdım. Ht:le dur; şu rım. 
mösyöler bizi tenvir edebi· Ojiye, biraz durduktan son· 
lirler! rn şunları da söyledi: 

retle geçmişti. Yüzbaşı ve heriki tarafında "hususi ma· 
jkün hemşiresi saat dörtte likanedir, girmek kat'i surette 
Jyyon ormanına girdiler. memnudur11 levhalarını gör-
Güneşin takvimlere göre, düler. 
di dakikadan beri doğmuş Yolun bir kenarındaki kır 
ması lazımdı. Fakat bulutlu kanapesinde üç adam oturmuş 
malarda güneşi görmek he- konuşuyorlardı. Bunların üni· 
z mümkün olamıyordu. formaları yeşil idi. Yüz.başı Yüzbaşı Ojiye, çok tabii - Kusurumu affediniz, mös· 
taktan da gök gürültüleri Ojiyc, hayret içinde kalmış bir halle ilerliyordu, Blanden yöler. Demek ki, burada hıı· 

juluyordu; huna rağmen ve yolu kesilmiş bir yolcu de kendisini takip etti, VC' : SU'.'>ı bir ormaıı mal ık?iıı l'si 

nüz yağmur yağmıyordu. sıfotile bu adamlara duyura- - Bonjur Baylar.. vardır? Şıı levhalar dan da bıı 
Dedi. Bekçilerden birisi cc- anlcışılıyor. Bu orman büyük 

vap vf'rdı: l nıiidi;r? 
-· -r--. ,.-

Orman içinde, geniş bir cak şekilde: 
ldan henüz yarım kilometre - Otomobilimiz buradan 

n. dar ilerliyen Q.lixc_ilP. Bla.n·-,, Jla.b,a.___il~"İm• .,,;rn .. ı,.. • ,.; 

- Şu halde bu orman sa· 
hası şöyle böyle birkaç hektar 
demc.ktir? 

- Birkaç hektar .. Evet bir 
kaı; hektar! 

- Bu ormanda gezmek 
müsaadesini istihsal mümkün 
d<"ğil midir? 

- Mümkün değil.. Hiçbir 
zaman mümkün değildir! 

- Pekala .. Bonjur mösyö
ler!. 

Yiizbaşı bunları söylı·d ikten 

sonra, genç kıza dönerek: 
- Haydı gidelim! 
Dedi. 

- Burası en muvafık bir 
yer olacaktır. Ormanın karde
şiniz tarafından çizilmiş olan 
planı gözümün önündedir. 
Şuradan, malikane içerilerine 
doğru w hiçbir kimse tarafın
dan görülmeden girehilece· 
ğiz .. 

Dedi. 
- Fakat bir nokta var. \ 

Eğer kardeşim ve Piyer bu f 
malikanede yakalanmışlarsa, ~ 

bekçilere daha sıkı dikkat 
c•mrı verilmiş olacaktır. ı 

- Ben de bu fikre İştirak 
ederim. Fakat ne pahaya olur· 
sa olsun biz girmek 

b . 



Al 7/4/937 --lll'l'!!"!:~--------------- ANADOLU .ı ... ,_ ·:. ~ · -

il. er· 
yeri • 

1 e 
- Başı 1 nci sahi/ede -

.cemmii halipde oJdııklıınnı le:ohiı 

ttıni~lcrclir. 

Enday, 6 (Hadyo) - Espıınya 

krn\':ızörü bııric olmak üzere Kn· 
naryıı, Almiranta Çcrora kru,·azör· 
lcri ve dato topçckeri Biskay s:ı· 
billerini mütcQıııdiyen hoınbardı· 
JUıın etmektedirler. 

Cebelüuarık, 6 (Radyo) - Asi· 
lero mcnsuL hnrb sefineleri cum· 
buriyete mensub limanları bom· 
bardıman etmiş \ ' C dün de Cebe· 
lüttarık boğazında dört ecnebi va· 
pur tevkif ctmi§lerdir. Bu vapurlar 
illib ve mühimmat yiiklüdürler. 

Valensiya, 6 (A.A.) - Dün 
cumhuriyet hava kuvvetleri bü
yük bir faaliyet göstermişler
dir. Birçok hava filoları Tala
vera, Avila, Somosierra ve 
Cordoue cephelerini bombar
dıman etmişlerdir. 

Madrid, 6 (A. A.) - Polis 
hükumete karşı suikasd hazır
lıyan mühim bir teşkilAtm ele
başılarını tevkif etmiştir. Tev
kif edilenlerin hemen hepsi 
balık borsası idaresine men· 
supturlar ve şehrin merkezinde 
bir otelde toplanmakta idiler. 

Teşkilat, milliyetpcrvn or· 
dular Madride girdikleri za· 
man bunlara yardım etmeği 

düşünüyordu. Silnhh mukave
metin merkezi hu otelle balık 
borsası olacaktı. Keza binada 
mühim bir silah ve mühimmat 
deposu keşfedilmiştir. 

•• c mm e -
bit edi 
roa mıntakasındaki asi mev
zilerini kesif bir ateş altına 
almışlardır. Sautander cebhe· 
sinde milisler ~abtettilderi 
mevzileri tahkim etmekle meş
guldiirler. Oviedo cebhesinde 
cumhuriyet topçu kuvvetleri 
Escamplere mıntakasındaki asi 
mevzilerini bombardıman et
mişlerdir. 

Salamanka, 6 ( A.A. ) 
Resmi bir tebliğde Ochandi
anonun 5 kilometre ilerisinde 
yeni mevziler tesis ettik. Ha
vanın pek fena gitmesine rağ
men kıt' alarımız muzafferane 
ileri hareketlerine devam et
mektedirler. l )üşmanın yaptığı 
bir mukabil taarruz lardedil
miştir. Hükumet milisleri bir
çok ölü ve esir vermişler ve 
mühim miktarda harb mal· 
zemesi terketimişlerdir. 

Madrid cephesinde Pingar
ron mıntakasında ve Casas 
Del Portal civarında düşma
nın yaptığı iki taarruz geri 
püskürtülmüştür . Endülüste 
bütün mıntakalarda piyade 
ateşi teati edilmiştir. 

Madrid, 6 ( A.A. ) - Ha
riciye Nazırı B. Delvayo Va
lensiadan buraya gelmiştir. 
Nazır, Madrid mıntakası ko
miserlerinin bir içtimaına riya
set ettikten sonra derhal Va
lensiyaya dönmüştür. 

------Polis araştırmalarına devam 
etmektedir. Pek yakında başka Y of cu 
kimselerin de tevkifi beklen-
mektedir. Tayyarelerimiz 

Bilbao, 6 (A.A.) - Cum- temmuzda geli ./Or 
huriyetçiler taraf ın<lan neşre· f stanbul, 6 (Hususi) - in. 
dilen bir tebliğde, asilerin giltereye ısmarladığımız yedi 
Bizcabe cebhesinde ve bil- yolcu tayyaresi, temmuzda tes-
hassa Ochandiano mmtaka· lim edilecektir. Tayyareler ge· 
sındaki tazyiklerinin dün bü- lir gelmez, lstanbulla Ankara 
tün gün devam ettiği kayde- arasında yolcu nakliyatı baş-
dilınekte ise de hakikatte asi- lıyacaktır. 
!erin yaptığı bütün hücumlar Tayyarelerin ikisi, Karabükle 
şiddetle geri püskürtülmüştür. Ankara arasında işliyecektir. 

Bask cebhesinde Cumhu· Karabükte bir tayyare istas· 
riyet topçu kuvvetleri Ouda- yonu yapılması mukarrerdir. 

•fl-a•l•k•e•vik
1

•ö•ş•e-sı•. • Muğlada zeytincilik 
Muğla, 6 (A.A.) - Bu yıl 

Halkevinde zeytin budama mevsiminde 
Milas merkezile Selimiye na-

l - 7 /4/ 937 tarihine ras· hiyesi Kızılcayıllık köylerinde 
tlıyan çarşamba günü saat muhtelif tarihlerde beşer gün-
16 da Sosyal yardım komi- lük ameli budama kursları 
lesinin umumi toplantısı vardır. açılmış ve 75 budayıcı amele 

2 - 7 /4/ 937 çarşamba ve usta yetiştirilmiştir. 
günü saat 17 de Halk dersa- Budama mevsiminde mınta-
neleri " ve kurslar şubesinin kanın her tarafında zeytin 
komite toplantısı vardır. ağaçları budanmıştır. Budama 

3 - 7 /4/ 937 çarşamba işleri bitmiş, aşı işlerine baş-
günü akşamı saat 20,30 da lanmıştır. 
(Kör) piyesi temsil edilecektir. Yağlık ve salamuralık zey-

4 - 8 141 937 perşembe tin yetiştirmok için Edremid, 
günü akşamı saat 20,30 da Gemlik, Mudanya havalisinden 
(Hül1eci) diyesi vardır. aşı kalemleri getirtilmiştir. 
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j Fırtına Ali j 
r .. --r~ BüyUk Korsan Romanı -·--
- 112 _ Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin 

:Bu arnda, Şaşı Pandelinin, 
denize bir sandal indirdiğini 

görmüş ve kuvveti tazelenmişti. 
Kendisini kaybetmek üzere 
idi ki, bir kolun, omuzundan 
yakaladığını duydu. 

Gözlerini açtığı vakit, gemi
de idi.. 

- Allahım -diye mırıldandı· 
çok şiikiirl. 

f nanamıyordu. Gözlerini sıkı 
sıkı yumup açtı: 

- Aldanmıyorum, Pandeli, 
sensın değil mi? 

im hanımım... İşte 

parmağımda .• 
Zeliha yüzüğü derhal tanıdı. 
Pandeli eğildi: 
- Kolunuzdan tutayım da 

sizi kamaraya indireyim. Çün
kü sırsıklam vaziyettesiniz .. 
Belki iişür, hastalanırsınız. 

- Evet, zaten heyecandan 
titriyorum .. 

- Buyurun, kalkın! 

Pandeli, Zelihanın koluna 
girdiği vakit tayfalara <la em· 
retti: 

- Karşıki geminin peşını 
bırakmayın .. 

Spor ve mide 
Evelki gün bir doktor ar

kadaşla, sporcularımızın bede
ni vaziyetleri etrafında konu
şuyorduk. Doktor arkadaş, f n
giliz sporcularını mevzubahs 
etti: 

-Saatlerce en sert oyunlara 
tahammül eden, yorulmıyan, 
yılmıyan lngilizler ilh .. 

Diye anlatmağa başladı ve 
sonra, bizim çocukların gıda 
meselelerine dokunarak şöyle 
söyledi: 

Suriyede 
Dürzü isyanı veha. 

met kesbediyor 
f stanbul, 6 (Hususi) - Ce

belidürüzde vaziyet çok ka
rışıktır. isyanın gittikçe geniş
lemesinden ve vehamet kes· 
betmesinden korkulmaktadır. 
Vatanilerin tayin ettikleri Laz
kıye valisi Mazhar Paşn vazi
yeti idare edememektedir. Bu 
havalide, bilfı mübalfıga Su
riye idaresini istiyen tek bir 
adam kalmamıştır. 

Cebeli Dürüz ve Lazkıyede 
intihabat neticesiz kaldığından 
meclisin nisan içtimaına bu· 
ralardan meb'us gelmemiştir. 
Dürzüler, Fransa·Suriye mua· 
hedesi ahkamını kat'iyen ka· 
bul etmemekte, idari ve mali 
istiklal istemektedirler. 

- lngilizleri bilir misiniz; 
amma hakiki lngilizleri? .. Ben, 
vaktile Büyük Britanyada bir 
doktora misafir oldum .. Saba
hın saat beşbuçuğu. Kapı vu· 
ruldu ve bir hemşire, elinde Şeker konferansı 
tepsi ile girdi. Baktım, muh- bir tebliğ neşretti .. 
telif pisküvilerden beş on tane, 
bir bardak ta çay ... Fikrimce, Londra, 6 (A.A.) - Şek~r 
bu kahvaltı idi. Biraz sonra konferansı tarafından neşredı-
be~ de giyindim ve misafiri len tebliğde deniyor ki: 
bulunduğum doktorun yanına Şeker konferansı mesaisine 
gittim .. Baktım, önünde, zen- devanı için bir takım ameli 
gin bir masa: tedbirler alınmış ve bu me· 

Reçel, tereyağı, süt, pisküvi, yanda konferansın verdiği is-
çay, gravyar, zeytin vesaire.. tatistikleri tetkik etmek üzere 

- Haydi • dedi • bekliyo- bir teknik tali komite teşkil 

rum .. eylemiştir. Bu tali komite 
Şaşaladım ve: Amarika, Hindistan, Almanya, 
- Ben kahvaltı yaptım! Hollanda beynelmilel ziraat 
Dedim. Güldü. Meğer be- enstitüsü Polonya ve Fransa 

nim yaptığım, uykucian kalkın· mümessillerinden mürekkeptir. 
ca karyoladan kahvealtı ma- Yedi hatip söz alarak kendi 
sasına kadar insanı ve mideyi memleketlerinin hususi vaziye-
oyalıyacak birşeymiş. Bilmec· tini anlatmışlar ve hükuınctle-
buriye oturdum ve yidim.. rinirı başlıca alakadar devlct-

Saat oniki olmuştu: lere umumi menfaat iktizası 

Hizmetçi, bana bir et suyu olarak herkes için bazı feda· 
ile bir parça ekmek getirdi. karlıklar icabettiren bir anlaş-
Yidim, karnım doydu. Yarım ma iza ederler~e takib etmeye 
saat sonra tekrar geldi ve hazır oldukları siyaseti bildir-
doktorun beni beklediğini söy- mişlerdir. 

ledi. Gittim: Şehinşah Tahrana 
Bir de ne göreyim: ,. d.J:.ndu ... 
Sofra... Bu da ne doktor, u 

diye sordum.. Meğer, adet öy· 
leymiş.. Fazla ekmek yimek, 
adetleri değil.. Kaloriyi başka 
şeylerden alıyorlar. Bir insanın 
lir defasında yidiği yemek, 
bizde iki insanın iki defada 
yidiğinden fazla ... 

ikindiyi biraz geçmişti ki, 
bir kahvaltı daha yaptık. 

Ve, uzatmıyayım, akşam ol· 
du. Gene bir masaya oturduk. 
Öyle bir masa ki, tasavvurun 
fevkinde.. Gırtlağıma kadar 
dolmuştum, hastalanıp yattım .. 
Benim midem, yani Türk olan 
midem, bu azim hamuleyi çe
kemiyordu. 

Bittabi bu kadar ve bu çe
şid yemek yiyen insanların 
sporcuları ile bizim sporcula
rımız arasında fark vardır ve, 
olacaktır. 

c 
- Bu ne felakettir hanım, 

Sen onların eline nasıl düştün? 
Seni nasıl kaçırabildiler? 

- Bir tuzak, hem de müd
hiş bir tuzak... Petro namın· 
daki ca~ usunu adaya ve ko· 
nağımıza kadar soktu ve beni 
bahçede bulunmaklığımızdan 
istifade ederek yaman bir hile 
ile yakaladı ... 

- Fırtına Ali duyarsa küp· 
lerc binecek ... 

Zeliha şaşırdı: 
- Alinin nerede olduğunu 

biliyorda mı söylüyorsum? 
- Nerelerde mi?. Bu civar

da, bu açıklarda... Tersliğe 
bak, Ali ne vakittenberi onu 
anyordu. Esasen Adaya uğra· 
mayışı da hep ondan .. 

Zelihanın yüreğine su ser· 
pi imişti. Gözleri yaşardı. Şimdi, 

i. 1 i 

Tahran, 6 {A.A.) - Şehin

şah ile Veliahd bir aydanberi 
garp ve cenup eyaletlerinde 
yapmakta oldukları seyahat
ten avdet etmişlerdir. 

---'HMt&~2llmlDl .. 1!11 .... :mılfilft~ ... 

Doktor arkadaş bunları söy
lerken, ben, bizim sporcuların 
neler yidiklerini düşündüm, 
fakat hiç)e imrenmedim. Son
ra, şunu hatırladım: 

Umumi harpte, Çanakkale 
cephesinde Mehmetçik aç kar
nına, karşı tarafın puro içen, 
çikolata ile, konserve ile bes· 
lenip semiren kahramanlarına 

da meydan okumuştu. 
Bizim kendi kanımız, bizi bes
ler ... Maamafih bundan sonra, 
sporcunun midesini de sağlam
laştırmak ve sıcak tutmak la-
zımdır, hani!... Çimdik 

rahat rahat olacak, kalbi 
tertemiz bir gök gibi aydınla· 
nacaktı. 

- Halbuki -diye mırıldandı· 
neler düşünmüştlik? 

- Anlaşılıyor ki hanımını, 

Ali onu ararken o da Ada 
elraf ında pusu kuruyormuş ola· 
cak .. işte, benim kamarama 
geldik. Kapıyı arkasından iyice 
kapayınız. Benim palto gibi 
şeylerim var .. Temiz çamaşır
larım da var.. Ne yapalım, 
burada Mariya yok ki, size 
kadın elbisesi versem hanımım. 
.Yaş çamaşırları da bana veri· 
niz, bir yere sereyim, derhal 
kurusun. Bana aynı zamanda 
biraz müsaade edin, çıkıp va· 
ziyeti göreyim .. 

- Peki Pandeli! 
Odayı kapadı. Kandil ışığı 

altında eline geçirdiği birkaç 

İktısadi inhitat 
Bay Hul, buna dair 

verdiği sôylevde 
ne diyor? 

Bay Hııl 
Nevyork, 6 (A.A.) - Vil

son müessesesinin kendisine 
vermiş olduğu madalya dola· 
yısile bir nutuk söyliyen Bay 
Hul demiştir ki: 

- 1929 senesindeki iktısa· 
di inhitatın sebebi milletler 
arasında salim ve yapıcı bir 
siyaset kabul edilmemesi ol
duğu ve beynelmilel münase· 
betlerde her harbi sulh takip 
etmedikçe hakiki iktısadi sa· 
lah ve kalkınma ümidini bes
lemek mümkün olmıyacağı 

mutaleasındayım. Amerika bu
nu anlamıştır. Ve üç seneden
beri 16 ticaret muahedena
mesi akdedilmesi keyfiyetinin 
de delalet ettiği veçhile diğer 
milletler tarafından müsaid bir 
surette karşılanmış bulunan · 
bu yeni siyaseti takib eyle
miştir. 

Bunun üzerine beynelmilel 
ufuk aydınlanmnğa yüz tutmuş 
idi. Mnatteessiif vif ak ve iti-
lafı bozan diğer bir takım te
mayül ortaya çıkmıştır. lktısa
di fakrü zaruret yüzünden esa
sen sıkıntı çekmekl..: olan bir 
takım milletlerin pek zayıf 

olan servetlerini varidat men
balarını teslihat uğrunda tü
ketmiye başlamalarına şahid 

olduk. 
Dostane rabitalar ve mesai 

birliği esaslarına istinad ede
cek beynelmilel siyasi ve iktı· 
sadi münasebetleri yeniden 
tesis etmek için hep birlikte 
mesai sarfı elzemdir. 

Nevyork, 6 (A.A.) - Ga
teler Amerikanın umumi giri
şinin 20 inci yıldönümü müna· 
sebetile Amerikanın o zaman· 
ki hissiyatile bugünkü duygu· 
ları arasında mukayeseler yap· 
maktadır. 

Ncvyork Post gazetesi di-
yor ki: 

Geçenlerde yapılan bir an
kette Amerika milletinin dörtte 
üçü Amerikanın umumi harbe 
girmekle büyük bir hata işle
diği kıınaatini izhar etmiştir. 
1914 de Amerikanın umumi 

çamaşırı rasgele sırtına, aya· 
ğına geçirdi. Sevincinden ağ· 
lıyordu. Saadet, bol ve temiz 
göz yaşları halinde yanakla
rından yuvarlanıyordu. 

Acaba felaket bitmiş mi idi? 
Başına daha başka facialar 
gclmiyecek mi idi? 

Birdenbire bir top sesı ışı
tildi: 

- Kapıştılar! 
Diye mırıldandı. Evet, top 

sesleri karşılıklı olark artıyor
du. Gemi, bu endahtlarla ağır 
ağır sallanıyordu. 

Kapıyı açtı ve yaş çamaşır· 
!arını alarak çıktı .. 

Güverteye çıktığı zaman, 
yeni doğan ay ışığı altındaki 
bu gece çarpışmasının hakika
ll"n seyredilecek bir manzara 
arzettiğini gördü: 

Ufkun donuk mavi fonu 

Sayfa 3' 
OORSA 

MMp z ;;;; 
OzUm sat.şiarı 

Ç. Alıcı K. S. 
.70 A. R. üzüm. 12 50 
45 ı<az. Taner lO 75 
29 Vitel şüre. 12 
18 J. Taranto 11 50 
13 P. Paci 10 
11 E. Feher 10 50 
11 Şınlak oğlu 11 7 5 
10 M. J. Taran. 14 25 
6 Suphi Ergin 13 50 
5 J. Kohen 13 50 

218 Yekun 
424~44 Eski salış 
425162 U. satış 

K, S, 
13 
12 
l! 
13 50 
ll 
12 50 
15 
14 50 
13 50 
13 50 

Zahire sahşları 
Çu. Ginsi K. S. 

143 Susam 14 50 
162 B. Pamuk 41 

14 H. ,, 41 
40 Ton P. çekir. 3 25 

t 18 Ken. Pala. 470 

K. S. 
15 
43 
43 
3 25 

470 

/ngi liz sefiri 
Memleketimizin güzelliğini 

takdir etti 
Ankara, 6 (Hususi muhabi· 

rimizden} - Karabük Demir ve 
Çelik fabrjkalarımızın temel 
atma merasiminde hazır bulun· 
muş olan İngiliz sefiri Sir 
Persi Loren Ankaraya dönünce 
gazetecilere beyanatta buluua
rak: 

- Türk işçisinin yüksek li· 
yakat, ciddiyet ve kabiliyetini 
memnuniyetle gördüm, takdir 
ettim. 

Demiş, memleketimizin tu· 
ristik noktasından güzell' ··ine 
işaret ederek, bu hususun r"z 
önünde tutulmasını tavsiye 
etmiştir. 

Büyük menderes 
Mmtakasmda havalar 

iyi gidiyor 
Aydın, 6 (A.A.) - Büyük 

Mendrt>s mıntakasında havalar 
çok müsaid gitmektedir. Bil· 
hassa birkaç gündenberi de· 
vam eden bol yağmurlar pa· 
muk ve tütün ziraati yapan 
çiftçiyi sevindirmiştir. 

Bugün dahi hava güneşli 
olmasına rağmen küme küme 
yağmur bulutları vardır. 

B. Rıdvan Naf ız 
Aydm Kültür işlerini 

teftiş ediyor 
Aydın, 6 (A.A.) - Maarif 

müsteşarı Bay Rıdvan Nafiz 
Edguer Kültür işlerini teftiş 

için Aydına gelmiştir. ------
harbe girmesi aleyhinde rey ver· 
miş olan ayan azasından cumu· 
riyetçi Norris matbuat konfe· 
ransında dün söylediği bir 
nutukta Amerikanın umumi 
harbe girmekle hiçbir milletin 
işlemediği büyük bir hataya 
düşlüğünü beyan etmiştir. 

işinde, yıldızlar ve y-arım biı 
ay parlıyordu. Mariyanın ge· 
misi birkaç mil mesafede gö· 
züküyor ve beyaz yelkenlerinir 
aras·ndan ara sıra, top endah 
tından doğan kızıl alevler çı 
kıyordu.. Ve daneler, kend 
gemilerinin biraz ilerisine, b 
raz gerisine düştükçe, beya 
minareler halinde su sütunla 
fışkırıyordu. 

Pandeli, bizzat top başınd 
idi .. Gemi, biraz yan yatın 
olduğu halde, Mariyanın g 
misine doğru ılerleyor, o c 
hem kaçıyor, hem ateş ec 
yordu. 

Bu takib, tamam birbuç• 
saat sürdü. Daneler her i 
taraf ta da en küçük bir isab 
göstermemişlerdi .. 

- Sonu Var-
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lzmir Komutanlığı ilanları zmir Vilayeti Baytar Müdür-
. ğünden: ~~~I Izmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Tayyare alay ihtiy;ıçı için 904 lira 88 kuruş bedel 

görülen ilk 
• 

recım cezası 

Sayın halkımızın atyarışlarına olan rağbeti şükranla görüle· 
rek duhuliye biletlerinde aşağıda gösterildiği mühim tenzilat 
yapılmıştır • 2 

keşifli 8 adet nöbetçi kJlubesi pazarlık suretile yap· 
tırılacaktır. 
ihalesi 8 Niliian 937 perşembe günü saat 14,30 da 
Mliit. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

---...-------- Umuma Bayanlara 
Subay, Erat 

ve Talebeye 
Kuruş 

3 
4 

ilk teminat parası 67 lira 87 kuruştur. 

.Bir Musevi ile bir lslô.m kadının gayri
meşru münasebette bulundukları duyul. 

du. J stanbul ayaklanır gibi oldu. 

Kuru~ Lira Kuruş 
Pavyon 00 1 50 
Tribün 40 O 20 
Meydan 10 O 5 

50 
20 
5 

Resmi tayyare alayında, şartnamesi Mst. Mv. satın al
ma komisyonurıda görülebilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayıh kanunu 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika-

-1 
Zaman A\'cı Sultan Mehmed 

devri.. Aksaray kahveneleri 
dedikodu içinde... Komşu 
kapılarında şu teraneler dö
nuyor: 

Duydunuz mu ya? .. 
- Hayırola? • 
- Hani sokakta kapı kapı 

dolaşıp ta dokuma bezler sa
tan Yahudi Avram yok mu? 

- Eveti.. 
- İşte onunla Abdullah 

Çelebinin karısını basmışlar ... 
- Allah allah, ne günlere 

kaldık . Nuru iman ortadan kal
kıp gidiyor. Nerede olmuş bu 
hadise?. 

- Y ahudinin dükkanında ... 
Filhakika, hadisenin dedi 

kodusu Aksaray semtinde ce
reyan etmekle asıl dini müna
kaşası da lstanbul müftülüğün
den, Rumeli kadıaskerliğinde 
cereyan ediyordu. Devrin ha
taları, müderrisleri, köşenişin· 
leri, fıkıhla iştigal edenleri, 
yakası zor çözülür b:r mevzu 
karşısında idiler. 

Çünkü en eski ve büyük 
fakihlere göre, zina filinin gözle 
göriilmesi )azı md ı. Yani kat
iyetle sabit olması icab ederdi. 
Kitaplar aktarılıyor, bunun hal
line çalışılıyordu. 

Haffaf Abdullah, ihtiyar bir 
adamcıktı . Karısı Fatma da 
Aksarayın dilberlerindendi ... 
Şayiayı duyar duymaz, hemen 
karısını "talakı selase ile" bo
şamıştı. Kadın, YePiçeriler ta
rafından yakalanmış ve zında
na tıkılmıştı ... Avram da keza, 
hapisaneyi boylamıştı. 

f stanbul ve o devre hakim 
olan dini taassup, bu hadise
yi müthiş bir asabiyetle kar
şılamıştı: 

- Recmetmeli ol çıfıtı .. 01 
fahişei devranı parça parça 
etmeli .. 

Şeklinde fikirler yükseliyor
du. Fakat buna rağmen, şeri
ati hakim kılmak gerekti. Şe· 
riat ise, recim için, mutlaka 
cürmü meşhudu şart koşu· 
yordu. 

Günler geçtikçe asabiyet 
artıyordu.. Hapisanede Ya
hudi ile sevgilisini ne arayan 
vardı, ne de soran.. Buna 
teşebbüs edecek olan kendisi
ninde aynı şekilde mücrim 
ve günahkar sayılmasından 

korkuyordu. 
Nıhayet şeyhülislam, yani şe

hir müftüsü meseleyi derinleş
tirmeğe başladı ve emretti: 

- Acabıı, bu vakte kadar 
:.>öyle gözgöre bir zir.a ha
·~isesi vaki olmuş mu, olma· 
lnış mıdır?. Olmuşsa, ne ceza 
~eritmiştir? 

Sadrı Rum Beyazi zade Ah· 
med Efendi, bu işi kat'iyyen 
hazmedememişti. 

Bir gün kapı ağası geldi: 
- Devletlum ·dedi· s1zı 

bir Yahudi kulunuz görmek 
ister .. 

-- Getirin huzuruma he· 
"f"I rı ı .. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 
Müteahhit nam ve hesabına 

muhtelif cins makkaplar. 

larla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 24 28 3 7 872 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 3787 lira 92 kuruş bedel 

keşifli nizam karakolu binasının yapılması açık eksilt
me ile münakasaya konmuştur. 

2 İhalesi 8 Nisan 937 perşembe günii saat 11 de Mst. 
Tahmin edilen bedeli 17200 lira olan yukarda yazılı mal· Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sntınalma komisyo· 3 lık teminat parası 284 lira 10 kuruştur. 
nunca 24/5/937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 4 Keşifname ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komis· 

Beyazi zadenin kavuğunda edilecektir. Şartname parasız olarak komisyo:ıdan verilir. Ta· yamında gö .. ülebilir. 
beyaz bir tülbend vardı. Elbi- !iplerin muvakkat teminat olan 1290 lirayı havi teklif mek- 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
sesi yeşil çuhadandı. Feracesi tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
de keza, açık yeşildi.. İnce ve kendilerininde 2490 No. lı karıunun 2 ve 3 maddelerinde· üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika-
kaşlarının altındaki ela gözleri ki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. larile birlikte temint makbuzlarını ihale saatından bir 
hiddetle parlıyor ve 'yuvala- 7 9 11 13 1022 saat evvel Mst. Mv. sat. al. komisyonuna vermeleri. 
rında fırıl fırıl dönüyordu. --

1
-,-, ... -

1
,----,,_..----k---·---------- 24 28 3 7 861 

Yahudi, ellerini göğsiine •ili 11 l il llllllllllllllllıı. Do tor JılllHlllHllHllil\lllllllHlll J • k fi •• d •• 1•• " •• d 
bağlıyarak girdi ve yaklaşarak, _ A K I T zmır va ı ar mu ur ugun en; 
Beyazi zadenin ayaklarını öper - • ema onay 660 lira bedel keşifli hisar camii minaresi korkuluklarının 
gibi yaptı. - ;= tamiri münakasasına istekli çıkmadığından ötürü on gün müd· Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalık/arı · 

Beyazı zade: = - detle temdit edilmiştir. ihalesi 16/4/937 cuma günü saat 16 
- istemez! -dedi· çeki], _ Birinci Sınıf Jl.f utahassısı da vakıflar müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin müraçaat-

şöyle karşımda dur! (Verem ve saire) _ lan ilfın olunur. 1052 
- H:ısmab:ıııc ista yuuu k:ır .. ı ımlaki l>ilıck ~ok.ıl.. La~ıııd.ı 30 ·"ılı _ 

Yahudi titriyerek, gerı çe- ı · ı lı ı 11 ı k " _ C\" ve muayene• uınc~ınc c a a ı snnı u ı rıı :ı ş:ıın ,,ı.ıl ,, ~·· 

kildi. _ kadar lııı~ınl:ırmı kubul rder 
Söyle bakalım, ne ister- • llllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllHilllll Telefon: 4115 11111111• 

. ? 
sın .. 

Devletlum, efendim .. 
Beyazi zade çubuğunu hızlı 

hızlı çekiştirdi ve sakalını sı
vazladı: 

- Bırak onları c.la söyld 
- Şu, bizim Avram haini 

için geldim devletlu! 
Beyazı zade Ahmed Efendi, 

yerinden heyecanla doğruldu 

ve tekrar oturdu. Ellerini di
zine vurdu: 

- Hele şöyle yaklaş! 
Yahudi yaklaştı : 
- Anlat!.. 01 nabekar bu 

haltı yidi mi, yiınedi mi? 
- Yidi devletliim, yidi efen· 

dimiz, hem de kemali afiyetle 
yidi .. 

- Nasıl yidi bakayım?. 
- Yalnız şevketlfımdan bir 

i&tirhamım \'ar: Ben şehadette 
bulunacağım, başkaları da var, 
fakat benim adım duyulmasın. 
Sonra!... 

- Anlaşıldı. Sizinkilerden 
korkuyorsun .. 

Şahid, yılışık yılışık güldii: 
- Ne yapalım, tabiatim 

böyle devletlum. 
- Peki, gevezeliği bırak, 

merak etme. Sen gördün mü 
bu haltın nasıl yinildiğini? 

Evvela adını söyle! 
- Kulunuzun adı Naum! .. 
Ve, Maum, bülbül gibi an· 

latmağa başladı. Nelerde ne· 
1 

ler söylüyordu?. Avraınla Fat· 
ma, şöyle sevişmişler, böyle 
sevişmişler?. 

Biraz sonra, Yahudi çıkmış 
ve Sadrı Rum, Aksaray semt
lerinden iki şahid daha bu
lunmasını emretmişti. 

- Sonu garın -
. . • ' • • • r: I• •f ~ 

" Istanbullu •• •• •• orucu Kamil 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkescc tanınmış olan 
lstanbul'lu örUcU Kiımil Meserret otelindeki dukkarıını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

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

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

il daimi encümeninden; 

lzmir 2 inci icra Me. dan: 
Bayan Ratibenin Emlak 

ve Eytam bankasından ödünç 
aldıgı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Re· 
şadiye Göztepe tramvay cad· 
desinde 871 /1015 taj No. lı 
haneye mermer merdivı=~nle 

kapıdan girilince bir koridor 
i.izerinde sağda bir oda kar
şıda bir oda, merdivenle aşağı 
inilince bir koridor üzerinde 
iki oda iki mutbak ve helfı 

ve odalardan birinden çıkı
lınca ufak bir bahçe vardır. 

Gene merdivenle çıkılınca en 
üst katta bir koridor üzerinde 
karşılıklı dört oda vardır. 
Evde elektrik tesisatı ve hal
kapınar suyu vardır. 3200 lira 
kıymetinde olan bu evin mülki
yeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Ey· 
tam Bankası kanunu mucibin· 
cc bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 12/5/937 çar· 
şamba günü sa't 11 de icra dai· 
remiz içinde yapılmak üzere 
30 gün müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
boı cun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun ıncr'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hükiim
lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellaliyc 
masrafı alınır. 

İzmir 2 inci icra me. dan: 
Antuvan Ogüst Tornavi

dinin Emlak ve Eytam 
bankasından ödünç aldığı pa
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği fzmirde Mesudiye ma
hallesinde ikinci kordon cad
desindt• 468 eski 196/ 10 No.lı 
eve kapıdan girilince bir oda 
aşağıda çamaşırlık ve mutbak 
hela ve yukarıda bir koridor 
üzerinde 4 oda vardır. 2500 
lira kıymetli bu evin mül
kiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu muci
bince bir def aya mahsus ol
mak şart ile aı tırması 12/5/1937 
çarşamba günü saat 11 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üze· 
re 30 gün müddetle satılığa 

konuldu. 
Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasabilc kıymetine ba
kılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hüküm· 
)erine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para il 'ılup müşteriden 
yalnız yüzde ikıb çuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimiz~ bildirmeleri ica
beder. 

t EslCi evrak ve def terler baş
anbaşa karıştırılmağa baş· 

ı.ndı. Neticede, Osmanlı sal
~natında, şeriat ve mahkeme 

-------------------------
12341 lira 20 kuruş keşif bedelli olup kapalı eksiltmesi 

ilan edilmiş olan memleket hastanesine bir kat ilavesi yapı-

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul iizerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitclerile bir
likte memuriyctimize bildirme· 
teri İcab eder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilile malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 
1 / 5/ 1937 tarihinden itiba
ren şartname herkese açıktır. 
Tal ip olanların yüzde yedibu
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37 /3776 dosya numarasile iz
mir ~ inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 841 

1icilleri tutulalı beri, böyle 
~ir hadisenin görülmediği 
9nlaşıldı .. 
~ Şu halde ne olacaktı? 
s Halkın vicdanı ve galeyanı 
te ile tatmin edilecekti? 

Bu hadise, islim muhitinde 
ış vfleta bir vakıa ve bi~,. haki· 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dttkika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

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

!!ına istekli çıkmadığından ötürü 2490 sayılı yasanın 40 ıncı 
maddesi gereğince eksiltmenin bitimi günlemecinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla ihalesi yapılacağından isteklilerin her 
pazartesi ve perşembe günlt!ri saat sekizden 12 ye kadar il 
daimi encümenine başvurmaları. 1064 

Çamaltı 
ğ··nden: 

tuzlası müdü!9lÜ-

Toprak işlerinde çalışmak üzere 
İsteklılerin hüvi et cüzdanlara ile 

Aksi halde hakları Tapu 
silince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 1/5 
1937 tıtrihinden itibaren şart

name herk~se açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te-

______________ ... 
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lzmir sicilli ti-
caret memur
luğundan: 

Tescil edilmiş olan (Akseki 
ticaret bankası Türk anonim 
•irketi) nin 29.3.937 tarihinde 
•diyen toplanan umumi heyeti 
Zlbıtnamesi ticaret kanunu 
~iilcümlerine göre sicilin 1961 
'ıınıarasına kayt ve tescil edil
di~ ilan olunur. 

1 Zabıtname 
2 Hissedarlar 
tedveli 

lzmir sicilli ticaret m~mur· 
luğu resmi mührü ve F. T e· 
ilik imzası 

lzmirde Askseki Ticaret 
~nkası Türk anonim şirketi
llirı 1936 yılı alelade hisse
daran umumi heyeti zabıtna
llıesidir. 

Aseki Ticaret Bankası Türk 
'rlonim şirketinin 1936 yılı 
llelade hissedaran heyeti umu· 
llliyesi 29.3.937 tarihinde ilan 
~ilen gün ve saatte Bankanın 
:ırıirdeki merkez binasında 
"tısad Vekaletini temsilen 
~ıniser Bay Şevki Ertugrulun 
llıurile ve nizamname ahka· 

'ırıa tevfikan idare meclisi 
teiaj Bay Hasan Serterin Baş· 
~rılığı altında toplanmıştır. 
e lçtimaa ait vesaiki komiser 
•y Şevki Ertugrul tetkik ede

~~k ortaklara yapılan tebligatın 
"tlıun ve esas mukaveJena· 
~eye uygun bulunduğunu ve 
~Zrıamenin müzakeresi için 
rıunun aradığı nısabında 

-.t\tcut olduğunu ve müzake· 
~c başlanabileceğini beyan 
~esi üzerine celse reis tara· 
'llldan açıldı. 
~Ara camiliğine ortaklardan 
L thmet Serter ve Milat Bay· 
~ ve heyeti umumiye katip· 
~- rıc de Ahmet Önder ve 
11tfahattin Altınörs seçildiler. 

,~uznamenin birinci madde· t• müzakeresine başlandı. 
~ dare meclisi ve murakıp 
ı>orları okundu. 

~porları müteakip ruzna· 
~ in ikinci maddesinde ya· 
\ bilanço ve karıı zarar be-

ı okundu. 
1.~mlesi tetkik edilerek tak-
11e karşılandı. 
'-(}~aklard_an bir çoklarının 
~ıle verılen şu takrir ( bu 
~ neticesini ifade eden bi
~yu cidden iyi bulduk. 
~ çonun tastikini ve heyeti 
~enin ibrasilc heyeti umu
\' tahassusatını zapta geçi
~tsini talep ve teklif ederiz) 
~lldu. Reye konuldu. 

~ l.a?ço tastik o.lu?arak idare 
lısı azaları ıttıfakla ibra 

ı dular temettüün sureti tev· 
~ ait ruznamenin üçüncü 
~desi okundu. 
,~,/taklardan söz alanlar 
ı~~nın 1936 yılı zarfındaki 
lııı~~fakıyetli işlerinden mem· 
't
4
,i)ct izhar ederek serma

lıt ııı temamen tahsil edilmiş 
\ ~tziyete getirebilmek için 
~~ltüün hisse senedi olarak 
1 ı edilmesini ve henüz tah· 
~lnıemiş kısmının bir mik-

~i. 1\. tınci Sınıf Mutahassıs 

vr-. Demir Ali 
~llt Kamçı oğlu 
~ Ve Tenasül hastahk
~:,ve ~l~k~rik tedavisi 
~,;-•c • Bınncı beyler sokağı 
""'-ınra Sineması arkasında 

...ıH1Jlel0.D : 3479 

tarı bu suretle tahsil olunmuş 
bulunacağını ve müessese için 
bu şeklin faideli olacağını 
beyan ettiler. Bu esnada or· 
taklardan bir çoklarının imzn
sını havi verilen şu takrir 
( Banka mefhumu içinde mev
duat mümtaz bir mevki tutar. 

Bankaların vaziyeti mevduat 
ile tekemmül eder. 

Bankamız kanununun tayin 
ettiği had derecesinde serma
yesini tahsil edemediğinden 
mevduatı iade etmiş ve bu 
suretle en mühim bir vasfını 
gaip etmiştir. Mevcut serma· 
yenin bir senede en çok üç 
defa cirosu kabil olacağma 
göre kazancı yükseltmek ve 
banka olarak piyasada yer tut· 
mak mümkün değildir. Banka 
diye kurduğumuz bu nıüesse· 
senin tam bir banka olarak 
devam ve inkişaf etmesi için 
mevduat alması imkanını ve 
sebeplerini temin etmeği acil 
ve zaruri addediyoruz. 

936 senesi hissei temettü· 
ünürı hisse sendi olarak tev· 
ziini teklif ve talep eyleriz) 
okundu. 

Takrir riyaset tarafından 
reye konularak teme-tüün his· 
se senedi verilmek suretile 
tevzii ittifakla ve memnuniyetle 
tasdik ve kabul edilerek ica· 
hının icrasına da idare mec· 
lisine mezuniyeti kamile ve· 
rildi. 

Müddetleri hitam bulan idare 
meclisi azalıklarına yeniden 
aza intihabına dair olan ruz· 
namenin dördüncü maddesi 
okundu. 

Çekilen kur'a neticesinde 
kur'anın Bay Hasen Fehmi 
Serterle doktor Bay Raşit Bo· 
ratava isabet ettiğini ve mün· .. 
hal kalan azalıklara yeniden 
aza intihap edilmesi riyaset 
tarafından heyeti umumiyeye 
bildrilerek reye kondu. 

Bay Hasan Fehmi Serter ve 
doktor Raşit Boratav ipkaen 
ve ittifakla azalığa intihap 
edildiler. 

Müddetleri biten murakip
lerin yeniden intikabile ücret
lerinin tayinine dair razname
nin beşinci maddesi okunarak 
reye kondu. 

Reyi hafi ile yapılan intihap 
neticesinde (1128) rey ile Bay 
H. Ali ve (1197) rey ile Bay 
Mitat Baykalın murakipliğe İn· 
edildikleri ve reyi ekseriyetle 
yıllık ikişer yüz lira ücret ve
rilmesinin kabul edildiği an
laşıldı. 

Heyeti umumiye reisi ruzna· 
mei müzakf"ratın tamamen ka
rara raptolunduğunu ve müza
kere edilecek ınevat kalmadı· 
ğını söyliyerek heyeti umumiye 
karar zabıtnamesinin heyeti 
umumiye reisi ile ara camileri 
ve katipleri tarafından heyeti 
umumiye namına imza etme· 
lerine selahiyet verilmesini 
teklif etti. işbu teklif ittifakla 
kabul edildi. 

Hissedarlardan (lbrahim De· 
deağaçlı) büyüklerimize tr.zim 
telgrafı çeklmcsini teklif etti. 
işbu teklif alkışlarla ve müt· 
tefikan kabul edilerel celseye 
nihayet verildi. 

Ara camii Ara camii 
M. Baykal Mehmed 

Heyeti umumiye reisi 
H. Serter 

Zabıt katibi Zabıt katibi 
A. Önder S. Altmörs 

Komiser 
M. Şevki 

29 131 937 
On kuruşluk damga pulu. 
Akseki Ticare bankası mü· 

ANADOLU 
29/Mart/937 pazartesi günü fevkalade ve alelade 

içtima eden hissadaranın esamisini 
mübeyyin cetveldir. 

Hisse adedi Rey adedi 
No. Hissedarlann ismi Asale- Veka- Asale· Veka 

ten leten ten leten 
1 İzmir: pul müşaviri Celal 12 1 
2 " Ümit fabrikası H. Mehmet 11 1 

ve şiire. 

3 " Sarraf Cevat 62 
4 .. Şevki oğlu Bay Necmi 13 
5 " Se:-best oğlu Şerafettin 60 
6 - " ,, Kemalettin 38 
7 ,, Osman Muhsin Kibar 55 
8 - ,. Mehmet Kazım Serter 64 
9 - Seydiköy: Mehmet oğ. Ahmet 61 

10 - fzmir: Hoca oğ. Mustafa Asım 30 
11 " Konyalı oğ. Şükür 12 
12 ,, H. Ahmet oğ. M. Ali Akman 23 
13 .. H. Adem oğ. Süleyman 13 
14 " Akşehirli helvacı lbrahim 25 
15 " Korkmaz oğlu Muhittin 134 

29 

42 

6 
1 
6 
3 
5 
6 
6 
3 
1 
2 
1 
2 

10 

2 

4 

16 - .. Kocademir oğ. Hasan Hüsnü 20 238 
17 - Ödemiş: Şarbay Mitat Baykal 10 1107 
18 - ,, H.Ahmet oğ. MehmetSerter69 1487 

2 23 
1 108 
6 147 

19 - İzmir: H. Hüseyin Z. Tevfik Serter 93 539 9 53 
20 - Ödemiş: Kadı oğld Mustafa 10 583 1 
21 - lzmir: Aksekili Mehmet oğ. Ha- 10 402 1 

san Aliyeni. 
22 - Aydın: Tacir Kara Mehmet 23 666 2 
23 - İzmir: K~rabacak oğlu Meh- 54 121 5 

met Hulusi. 
24 - ., Dr. Raşit Nesip Boratav 185 15 10 
25 - .. Süleyman mahdumu Orhan 13 1 
26 - .. H. Ahmet oğ. Hasan Serter 2057 2686 10 
27 - Aydın: Adil Otay 10 555 1 
28 - İzmir: H. Ali Z. Abdullah 271 437 10 
29 - " Avukat Bay Ekrem Oran 15 1 
30 - .. H. Hüseyin oğ. H. Feh- 130 880 10 

mi Serter. 
31 .. H. Hasan Z. Mehmet Kamil 165 167 10 
32 Ödemiş: Ahmet Önder 22 2 
33 - Dikili: Karagöz oğlu Mehmet 27 2 
34 - Çine: Molla Hüseyin oğ. Osman 14 13 l 
35 - Ödemiş: Dr. Mustafa Berıgisu 145 16 10 
36 - Nazilli: Ali Yavaşoğlu 440 308 10 
37 - Ödemiş: Sadık Tanur 29 405 2 
38 - Bayındır: Dedeağaçlı İbrahim 59 25 5 
39 - lzmir: Dedeağaçlı Mehmet Nuri 33 3 
40 - Bayındır: Kadı oğlu Mustafa 10 1 
41 - Ödemiş: Kepçen oğlu f brahim 40 4 
42 - lzmir: Aksekili H. Mehmet Ali 22 % 66 2 

4589 10787 176 

58 
40 

66 
12 

1 

199 
53 
43 

54 

16 

1 
1 

30 
40 

2 

6 
959 

Heyeti umumiye reisi 
H. Serter 

Ara camii 
M. Baykal 

Ara camii 
Mehmet 

Katip Katip 
A. Önder S. Altınörs 

Komiser 
M. Şevki 29 3 937 

10 kuruşluk damğa pulu 
Akseki Ticaret Bankası Türk 
anonim şirketi resmi mühürü 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
O. No. Lira K. 

141 Alsancak 2. nci Kordon 422 eski 162 taj ev 3500 

7350 
1 

6384 
1 

13514 

5020 
2 

Nakit ile ve kapalı zarf ile. 
Göztepe Mısırlı Cad. 539 kapu No. lu arsa 240 
Nakit ile. 
2. nci Karantina Yeni Turan So. 71 Taj nu· 
maralı ev. 
Burnava Topçu kuyu sokağı 23 Taj numa
ralı ev halinde kullanılan şaraphane. 
Tepecik 2/2 No. lu 10), 52 Metre arsa. 

1000 

600 

200 

7689 İkinci Karantina Bülbül sokak 52 taj ev. 200 

7690 " " " " 54 " tt 300 
10832 Bayraklı Bülbül sokak 18 No. lu ev. 350 

Yukarda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri hizalarında 
nakit ile yazılı olanlardan gayrisi Gayri mübadil bonosu ile 
ödenmek üzere 10 gün müddetle ve ihalesi 29/3/937 tarihin
de yapılacağı ilan edilmiş ise de komisyonun içtima edeme
mesinden 8/4/937 perşembeye talik edilmiş olduğundan ah· 
cıların yevmi mezkurde saat 15 de MiHi Emlak Müdürlüğüne 
müracaatları. 1065 

lzmir Gümrük muhafaza ta
buru satın alma komisyonun
dan: 

l - lzmir Gümrük Muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı 
için 29/3/937 tarihinde açık eksiltmeye konulan 635 kilo zey
tinyağı ile 600 kilo sabuna istekli çıkmadığından 2490 sayılı 
kanunun 43 üncü maddesine göre eksiltmelcri on gün uzatıla·· 
rak zeytınyağmın 9/4/937 cuma günü saat 14 de ve sabunun 
ayni günde saat 14,30 da ihaleleri yapılacaktır. 

2 - isteklilerin kanuni vesikalarile birlikte ihale aaatından 

lzmir sicilli ti
caret memur
luğundan: 

Tescil edilmiş olan (Akseki 
ticaret bankası Türk anonim 
şirketi}nin 23.3.937 tarihinde 
fevkalade olarak toplanan 
umumi heyeti zabıtnamesi ti· 
caret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1962 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1 : Zabıtname 
fzmirde Akseki ticaret ban· 
kası Türk anonim şirketinin 

29·3·937 tarihinde fevkalade 
olarak toplanan hissedarlar 
umumi heyeti zabıtnamesidir. 

Akseki ticaret bankası Türıe 
anonim şirketinin hissedarlar 
u:numi heyeti 29.3.937 tari· 
hinde ilan edilen gün ve sa-
atta esas mukavelenamesinin 
3, 13, 36, 37 inci maddeleri· 
nin tadilleri için fevkalade 
olarak bankanın lzmirdeki 
merkez binasında lktısad Ve-
kaletini temsilen komiser Bay 
Şevki Ertuğrulun huzurile ve 
nizamname ahkamına tevfikan 
idare meclisi reisi Bay Hasan 
Serterin başkanlığı altında 
toplanmıştır. 

lçtimaa aid vesaiki komiser 
Bay Şevki Ertuğrul tetkik 
ederek ortaklara yapılan teb· 
ligatm kanun ve esas muka· 
velenameye uygun bulundu-
ğunu ve ruznamenin müzake
resi için kanunun aradığı 
nısabında mevcut olduğunu 
ve müzakereye başlanabilece· 
ğini beyan etmesi üzerine cel
se reis tarafından açıldı. 

Ara camiliğine ortaklardan 
Mehmet Serter ve Mitat Bay-
kal ve heyeti umumiye katip
liğine de Ahmet Önder ve 
Selahattin Altınörs seçildiler. 
Ruznamenin müzakeresine baş· 
landı. 

Esas mukavelenamenin tadi· 
line aid maddeler ve meclisi 
idarenin teklifi okundu. 

Her bir madde ayrı ayrı 
reye konarak aşağıdaki gös· 
terildiA"i şekilde ve teklif veç
hile tadilat ittifakla kabul 
edildi. 

Heyeti umumiye reisi fev
kalade içtimaa aid ruznamei 
müzakeratın temamen karara 
raptolunduğunu söyleyerek he· 
yeti umumiye karar zabıtna· 

mesinin heyeti umumiye reisi ile 
ara camileri ve zabıt kntipleri 
tarafından heyeti umumiye na· 
mına imza etmelerine selahi
yet verilmesini teklif etti. işbu 
teklif ittifakla kabul edilerek 
celseye nihayet verildi. 

Ara camii 
M. Baykal 
Ara camii 

Mehmet 
Heyeti umumiye reisi 

H. Serter 
Zabıt katibi 
A. Önder 
Zabıt katibi 
S. Altınörs 

Komiser 
M. Şevki 

(Üçüncü maddenin son fık
rasının eski şekli) 

Şube küşadında ticaret ve· 
kaletine ihbarı keyfiyet edile· 
cektir. 

(Üçüncü maddenin son fık
rasının yeni şekli) 
Şube küşadından evvel ma· 

liye ve iktisat vekaletlerine 
müracaatla muktezi izni ala
caktır. 
(13 üncü maddenin eski ,eldi) 

Sayfa 7 ~ 
umumıyesınce beşten yediye 
kadar azadan müteşekkil bir 
meclisi idaresi vard1r. 
(13 üncü maddenin yeni şekli) 

Bankanın akalli üç kişiden 
müteşekkil bir idare meclisi 
vardır. idare meclisi azası his· 
sedarlar arasında heyeti umu· 
miyece intihap olunur. idare 
meclisi 2999 numarah Banka· 
lar kanununun tarifatı daire
sinde bir idare komitesi teşkil 
eder. 

(36 ıncı maddenin 1 inci fık· 
rasının muaddel eski şekli) 

Şirketin temettuatı safiye
sinden evvelen ihtiyat akçesi 
teşkil etmek üzere yüzde onu 
ve saniyen bilaistisna hissele· 
rin cümlesine birinci temettü 
olarak bedeli tesviye edilmiş 
sermayeye yüzde idört itasına 
kifayet edecek miktar ifraz 
olunduktan sonra baki kalan 
kısmı sureti atiyede taksim 
olunur. 

(36 ıncı maddenin birinci 
fırasının yeni şekli) 

Şirketin temettüatı safiyesin
den evvelen yüzde onu ihti
yat akçesini ve yüzde beşte 
ileride vukuu muhtemel zarar· 
lar karşılığına tahsis ve sani· 
yen bedelleri tesviye edilmiş 
hisselerin cümlesine birinci 
hissei temettu olarak yüzde 
dört itasına kifayet edecek 
miktar aynldıktan sonra baki 
kalan kısmı sureti atiyede tak
sim olunur. • 
(37 inci maddenin eski şekli) 

ihtiyat akçesi 38 ıncı mad
de mucibince temettüatı sene-
viyeden müfrez mebaliğin te
rakümünden teşekkül edecek 
ve masarıfi fevkalade ve gayri 
melhuzaya karşılık tutulacak 
ve işbu akçenin şirktt serma
yesinin yüzde yirmisine baliğ 
olduktan sonra sarfiyat icrasile 
miktarı, nisbeti mezkiireden 
aşağı düşerse tekrar temettü· 
attan tevkifat icrasına müba· 

şeret olunacaktır. 
ihtiyat akçesi behemehal 

nakten mevcut olacaktır. An· 
cak ticaret vekaletince kabul 
edilecek müessesatı maliyeye 
tevdi olunmak veya her ne 
zaman nakte tahvili kabil dev
let ve Türk şırketlerinin kıy
metli tahvilat ve eshamı iştira 
edilmek suretile tenmiye edi· 
lecektir. 
(37 inci maddenin yeni şekli) 

36 ıncı madde mucibince 
senevi safi temettülerinden ay· 
rılan mebaliğin terakümünden 
mütehassıl adi iihtiyat akçesi 
ve ileride vukuu muhtemel za· 
rarlar karşılığı namı altında 
ayrılan ihtiyat akçesi yekun· 
lara tediye edilmiş sermayenin 
tamamına müsavi oluncaya ka· 
dar devam eder ve zarar ta
hakkuk ettiği zaman mahsup 
olunacak nisbette yeniden kar· 
şılık ayrılır ihtiyat akçeleri na· 
kit olarak muhafaza ve derhal 
nakte çevrebilecek devlet tah· 
villeri ve şirket esha~ına tah
sis ile tenmiye hususları mec· 
lisi idarenin takdir ve selahi
yetine mevdudur. Ancak 1935 
senesindenberi ayrılan ihtiyat 
akçesi maliye vekaletince mu
vafakat edilecek devlet dahili 
istikraz tahvilahna veya tahvil 
derecesinde faiz getiren men
kul kıymetlere yatırılır. 

Ara camii Ara camii 
M. Baykal Mehmet 

Hey' eti umumiye reisi zabıt katib 
H. Serter A. Önder 

zabıt katibi komiser 
S. Altınörs M. Şevki 

Akseki Ticaret Bankası 
Türk Anonim şirketi 

miihiirü 



• 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri 
ROY ALL NERLANDAIS _ 

KUMPANYASI _ 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

"ORION,, vapuru 12 nisan- = d6 ~ 
daAMSTERDAMHAMBVRG H©ımdlö NlUl~ltil<®b v©llfi1Ç©llr -
lı.1l 11lnrı için yük alacaktır. 

o "TRİTON,, vapuru 18 ni- -s hh E 
sanda BURGAS, V ARNA t 
ve KôSTENCE limanları için a c za 
yük alacaktır. anes ı ~~.M ,___ -

SVENS5~ıE~RlE.NT = nde bulunur. 
' 'G U N DO R G, , vapuru 2 O - f lll il lll lll l lll l lll l lll lll lll l l il il il 111 11111111111111 111 111111 111111111 1111111 il 111 ili il il 111 il 111111111111111111111 il 1111111111111 111 1111 ili ill 1111111111 

nisanda HAMBURG ve SKAN 
DINA VlA limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME RO· 

UMAIN 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 

nisanda MALTA ve MAR
SIL YA limanları için yük ala· 
caktır. 

Yolcu ve yük kab1JI eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin

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

Telefon: 4142/4221/2663 

w. 
DerZ 

AN
E& CO. 

V. N~ 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
G. M. B. H. 

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

AMERICAN EXPORT LI
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"LlAMLIAn vapuru 30 
martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SE
FERLERi 

"EX CALIBUR,, vapurJ 9 
nisanda BOSTON ve NEY· 
YORK için PIRE'den hareket 
edecektir. 
SEYAHAT MÜDDET!: 

PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 3 

nisana doğru bekleniliyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALATZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru l 1 

nisanda bekleniliyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanların 
dan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, V ARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB· 
RAILE limanları için yük ka
bul edecektir. ----DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO 

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

11SARDINIA,. motörü 22 
mayısta PIRE ISKENDERIYE 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
larına hareket edecektir. 

Vapurlarm isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lem ez. T elcfon No. 2007 2008 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"HOLLANDİA,, vapuru 7 
8 Nisan beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"BELGION,, vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM
BURG ve ANVE.RS limanları 
için yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO JNC. 

NEV-YORK 
"BRET AGNE,, vapuru 8 

Nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

"JACOB CHRISTENSEN,. 
vapuru 15 Mayıs beklenil
mekte NEV-YORK limanı 
için yük alacaktır. 

eN«~ . ~ ( 

o~ıUr 
f ... 

''±fi ,,, '*M&i!'it\i 1 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"GRODNO .. vapuru 8 ni· 

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

'"f'LAMINIAN" vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA'dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL . ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVlGATION C. LTD. 
.. ADJUTANT,, vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktu. 

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

lzmir Orman Direktörlüğün
den: 

Proje No. K~~if bedeli Nev'i 
1 4003 Lira 02 K. 1114 metre uıunlu~unda dıvar ve 

2 

3 
4 
5 

,, 

300 
4303 

887 
71 

710 

253 

,, 00 
,, 02 
,, 88 
,, 75 
,, 44 

64 kolona. 
,, Ana kapısı 

" ,, İki katlı altı metre yükseklikte hangar 
,, Motör kulübesi 

Sekiz metre uzunluk ve genişlikte 

ve iki metre derinlikte havuz. 
11 72 ,, Dört metre uzunluk ve genişlikte 

ve iki metre derinlikte havuz. 
1923 ,, 79 ,, 

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

Bu inşaat 24 Mart q37 tarihinden itibaren onbeş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait proje eksiltme Vapurların isimleri, gelme 1 
Şartnameleri ve aktedilecek mukavelename zmir Orman direktarihleri ve navlun tarifeleri 

-Manisa daimi encümeninden: 
~ .. 

1 - Manisada yapılacak olan 50425 lira 14 kuruş bedeh .. 
keşifli ilkmektebin 26000 lira 30 kuruşluk bir kısım 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Eksiltme Nısanın 15 inci perşembe günü saat 11 de 
Vilayet dnimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 1950 lira 03 kuruştur. 
5 - Eksiltmc}'C gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası 'c 937 yılına aid Ticaret odası vesi· 
kasını ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı 
zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etme· 
leri lfız1mdır. 

Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun daire· 
sinde hazıı lıy. akları kapalı zarflarını 15 /4/ 937 
perşembe günü saat 10 na kadar Manisa Valiliğine 
ver meler i ve posta ile göndereceklerin ayni kanunull 
34 üncü maddesine riayet etmeleri lazımdır. lla11 
olunur. 28 2 7 12 921 
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törlüğündedir. 1 ve 2 No.lu proje eksiltmesi 8 Nisan 937 tari· 
hakkında bir taahhüde girişi- hine müsadif perşembe günü saat 14 de ve 3, 4, 5 No.iu pro· -ızmir Daimi encümeninden: -
lemez. jeler eksiltmesi dahi ayni gün saat 15 de lzmir Hükumet ko-

Birinci kordonda "UMDAL,, nağında Orman müdüriyetinde müteşekkil komisyonda ayrı lzmir idareyi hususiyesinin ihtiyacı bulunan 18 adet >'8:~ 
UMUMİ DENIZ ACENTA- ayn yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 1 ve 2 makinesinin mübayeası 20 gün müddetle açık eksiltmeye çılc • 
LiGi LTD. vapuru acentalı- No.lu proje inşaatı için 323 ve 3, 4, 5 l":lolu projeler inşaatı ıılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin hergün Muhasebei f-1~ 
ğına müracaat edilmesi rica için 144 lira muvakkat teminat makbuzlarını ibraza mecbur susiyc varidRt kalemine ve pey süı mek istiyenlerin de j~B:. 
olunur. bulundukları vesaik ile birlikte ihaleden bir saat evvel komis- günü olan 19/4/937 pazartesi saat 10 da depozito mak ~ • 

Riz binasında No. 166 l yona ve bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Orman larile birlikte Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan Su 
Telefon : 3171 : müdüriyetine müracaatları. 24 28 3 7 875 nur. 1 4 7 10 98 rt" 

•Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, ;,siz bir m~shildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi)'e ederler. 
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