
r ' Yirmialtıncı yıl 
No. 7137 

CUMA 

5 
ŞUBAT 937 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. TelE'fon: 2776 

, ' 
Tay mis 

Gazetesi Türkiye için hu· 
susi bir nüsha neşretti 

ita ya •• o n asmasını Tasd· ·~Etti 
r 

t • 
ıy 

• 
1 o 

• A 

n .a ımı 

o 
bir 

• 
ı: 

' •• a u 
ı r y \. ____________________________________ __, ____________________________________________________________________________ . ____ , 

Milano mülakatının neticeleri herta- r Samvel Hoar'ın be)'anatı 

raf a memnuniyetle karşılandı 
Dışbakanımız Dr. Aras, Uluslar Sosyetesi paktının ıslaha muhtaç 

olduğunu ve Milano mülakatından memnun ka/dığını söylüyor 
~~~~~~..-ı~~~~~~ 

Milano 
Mülakatı .. 

Şu Entırlnr yazılırken l\tilano· 
dan hareket etmiş oları Hariciye 
Vekilimiz nğlebi ilıtiıual Ilelgrad'a 
varmış olncnktır. 

Doktor Ara 'ın Kont Ciyano 
ile l\Iilano'dn yapmış oldu~u mü· 
lakat iki de,·let adamı ımı ında ya· 
pılmakta olıın mutııd mülfıkatlann 

çcrçivesint.len çok dışan çıkmış, en 
doğru hir tavsif ile Türk'Jük lehin· 
de İtalyan'lnrın bir tezahürü şek
lini almıştır. 

Biz Türk'lcr hayatımızın gerek 
tarib.i ve içtioıni deninde v~ gerek 
ferdi ya§ayı.ımızda "His,, e büyük 
bir me\'kİ \"eririz. En mnddi hadi
selerde bile bizim için hissin ken· 
dine mahsus lıir me,·kü, hem de 
mümtaz bir me\•kii \"ardır. l\leşru· 

tiyetin son -zamanlarına kadar halk 
arasında İngiltere'ye knrşı Lüyük 
hir itimaıl \c batta muhabbet me· 
yillrri vardı, hıılhuki o devirlerde 
menfaatlerimiz İngiltere'nin nıcn· 
fııntlcrile hiç de ternfuk etmiyor, 
Lirçok noktalarda çarpışıyordu. 

Kendi kenıliıne bunun sebebini 
aramak iı;tedim. Yakın ve son de
'"·irlerin tarihini adını adım karış· 

tırdım. Halk arasında lngiltere 'Jc 
kar~ı yaşayan lm bağlılığın kökle· 
riııi Macıır ıııü.Jtcdlcrini himaye 
etmek için Avu ıurya ile hir harbı 
lıile göze aldırdığımız de' irlcnle 
Lon<lra'da İogiliz'ler torııfıudnn 

hatta sefirimi?.in ar.ılııısını çekmiye 
' 'aracak J,aJar bariz Lir ~ı:kilde 
yapılan Türkiye lclıindcki tezalıii· 
rattn buldum. 

Bıı itibarla ( Tevfik Uii;dü 
Arae ) a karşı Milano'da yopılnıış 

olan çok hararetli ve çok samimi 
tezahüratın yeni bir ılc\'rcye giren 
Türk • lınlyan dos • luğuııd:ı Lir dö
nüm noktası te~kil edecek kad:ır 

ehemmiyet nlnıakta olduğunu bil
lınssıı kaydetmek isterim. 

Tanı kalbimizin yolunu imi· 
muş olan bu amimi tezahüratın 

kı) metini höy lece teharüz etti relik· 
ten suııru şinııli vaziyetin maddi 
saf lıalanııı gözden geçirebiliriz. 

Geçen hafta hilmün:ıseLe J..ny
ılettiğim ı;ibi Türkiye ile İtalyu 
nrusıncla e ıı en münaziünfih telfık· 

ki c<lilecek hiçbir mes'clc yoktu. 
llilakis Akdeniz'in iki 1 om~u de\'• 
lc tirıi lıir d o tluk muahedesi yck
cliğeriııe bağlamakta idi. Yaloız soo 
devirlerde l\lillctler urarıı Lazı \U· 

ziyetler ortada bir ııuitefelıhüm lın· 

vası yarntmı~tı. Biz sahillerimize 
Ç<>k yakıo olan ( Lcros ) adasında 
vüeude getirilen Lnzı tesisatı ister 
istemez işte bu euitefchbümün ya· 
ıattığı za\iyeden mfıtıılea etmek 
?.aruretinde knlmı~tık. :Nihayet İtal
ya'> a kar§l tatbikine teşebbüs olu· 
nan zecri tedbirlerin tasfiyeııi, mn· 
hiyeti hile tııhlile dc~nıez birtakım 

tortular hırakmıttı. Yakından \'e 
tam bir hümüni) etle müeclıhcz 

olarak bnkıhncıı iki memleket ara· 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 4 ncü sahi/ede-

_J 

için bir mes'cle teşkil etmez. On 
iki ada üssü bahrilerine gelince: 
Bu Anadolu sahillcrj aleyhine tc· 
Bis e<lilnıiş değildir. Sadece deniz 
yollannı temin içindir. 

" Türkiye hükumeti ile hiçbir 
ihtilafımız yoktur. Dostluk bütün 
münaı;ebetlcrimize hakimdir . ., 

Demiştir. 

Bt'Tliıı, 4 ( UaJyo ) - .Frank· 
forter Çaytung :Milıino müliikatı 
hakkında nt'~rettiği bir nıaknlede: 

Atina se/irimiz Ruşen Eşıe/ aile/erile bir arada 

" ilahe~ me.s'elesinin hallin· 
den ve Jngiliz • İtalyan uzla~ına
sından sonra vukuLıılan Türkh·e • 
İtalya anla~maeıııı selamlıyoruz .• Bu· 
nu İtalyan • Balkanlar uzlaşması 
takibcdeccktir. 

lloma, 4 (Radyo) - Bu snbah 
Kont Ciyano Milano"dan Homa'ya 
dönmüştür. 

Bugiin Bilal 12 de Doktor Tev• 
fik Rüşdü Ar:ıs c1a Şark t·kspre!li 
ile Miliino'dan ayrılmış 'e Bel
ı;rad'a gidecektir. 

Roma, 4 (Radyo) - Kont Ci
yano ftalya"nın Türkiye ile müna
sebetlerinin :Milfino mülakatı ile 
en samimi bir şekil aldı~ını bil· 
dirmiş ve: 

" Türkiye'nin şarki Akdcniz
d~ki siyaset ve lıattı harekeli bizim 

" Fransa'mn Balkan devletle· 
rile muka\'elelerine rağmen, Sinyor 
Mussolini'nin Milfino nutkundan 
sonra Yugoslavya • İtalya münase· 
betleri de iyi bir mecrayn girmiştir. 

Harp tekrar başladı 

" Romanya'ya gelince: Ifoman· 
ya hfikt'.imcti İtalya ile yaptı~ 1926 
mukavelesi hilfıfına hareket et· 
mittir. 

" General Averosko'nun hu 

ihtilalciler, alaga üzeri
ne taarruza geçtiler 

mukaYelesinc kendisinden sonra ge

len !kabineler riayet etmemiştir. 

Buna mukabil, Holllanya"da İtalyan 
dostluğu lehine yükı;ek sadalar du
yulmaktadır. -----·------- " İngiliz. • İtalyan Akdeniz uz· 
lıı~ınası İtalyan • Yunan müna c
betlcri üzerinde iyi tesirler yupmış 
ve h\ma benzer tesirler bugün Tür
kiye • İtalya müna!ehetlcrinde de 
görülmektedir. 

.Bütün doktor ve ezcacılar askere alınmış, 
vesaiti nakliye müsadere edilmiştir 

General Franko 
Paris, 4 (Radyo) - Mad

rid'den gelen son haberlere 
göre, ası kuvvetler havanın 
güzelleşmesinden istifade ede
rek rnuhte]if cephelerde faa
liyete başlamışlardır. 

Aranfoez' de milislerin bazı 
sperleri hücumla zaptec.lilrniş
lir. Endülüs cephesinde büyük 
askeri hareketler yapılmakta

dır. Asi kuvvetler bu cephede 
büyük bir taarruza başlamış· 
lardır. 

General Franko, Jahen şeh
rini ihataya ve Malaga'yı da 
şimalden sarmağa çalışmak· 
tadır. 

General F ranko, bu iki as· 
keri mevkiin zaptına büyük 
bir ehemmiyet vermekte ve 

bu maksad için de kuvvetle
rinin kısmı azamını memur et· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
( 

- Başı 6 ıncı ·sahi/ ede 

Şimal denizinde 

Korkunç deniz fırtınaları 
hala devam ediyor 

Fırtınaya tutulmuş bir vapnr 
Londra, ıı (Radyo) - Son ge· <lauLeri bu derece ~iıldetli fırlıoa· 

len haberler, ~imal denizinde bir )ar giirülınemişti. Sahillerde dağ 
haf taılanbcri dc\'ıım eden korkunç cesametindeki dalg11lar korkunç 
fırtınaların gittikçe ~iddetlcndiğini bir manzara teşkil etmektedir. De· 
bildirmektedir. nizde bulunan bazı po:.ta ve } ük 

Deniz münakalatı, 1;üçlükle te- vapurlanoın akıbetinden haber alı-
win edilebilmektedir. L'zuıı yıllar- namamaktadır. 

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

lngiltere'de gemi yaptırmak istersek, İn-
giltere bütün kolaylıkları gösterecek .. 

Londra, 4 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Avam kamarasında Sir Samvel lloar bir suale ce\·nben aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur: 
Halen Türk hükumeti hesabına 1iıgatcre'ıle hiçbir harb gemisi 

inşa edilmekte değildir. Böyle gemiler lınk.kımla ıon zamanlarda İn· 
gilıercden malumat (a]ep edildiğini de bilmiyorum. Fakat Türkiy~'niıı 
ilıtiynçlanmn bizim kendi ilıtiyaçlanmızı lüzum~uz yere eıkıntrya koy· 
maması şartilc böyle inşaatların 1ngiltere'de yapılma ı için lngiltere 
lıükumcti mutntl koJoylıklan göstermekle bilhassa memnuniyet bis
seılecek tir. 

Büyük Millet meclisinde 

Romanya'dan bu sene 
gelecek göçmenlerin 

! getirebilecekleri kereste 

Kamutay binası 
Ankara, 4 (A.A) - Kamu- 1 kanlığmda toplanarak Sümer· 

tay dün Reftt Canıtez'in baş· - Sona 6 ıncı sahifede -

Bir şirket daha kazanıyoruz 

lzmir Telefon şirketi hü
kumetçe satın alınıyor -·-

Satın alma m kavelesinin bütün 
esasları tesbit edilmiştir. Muka

vele imz<ılanmak üzeredir 

İzmir ve havali~i otomatik te· 
lefon fİrketi, hüktimetçe sutın alın
mak üzeredir. Şirketin, satın alın· 

nıa!ı çoktan kararlaşt,nlmı~tı. Hııt
tô Lu yüzden şehrin henüz telefon 
tcsiı;atı bulunmıyan yerlerinde ye· 
nidt·n tesisat lıile yaptırılawıyordu. 
Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya, 
~ehirler arası telefonu hükumet ta
rafından işletildiği itin İzmir oto· 
matik telefon {irkeünin de 60lJn 
alınmasJDı muvafık görmflştü. 

Nafıa VeUletinin, satıı muka· 

velcsi için ınüzôkereye ba~lamak 

iizere murabba i temeı;i üzerine 

Sonu 6 ınc< sahifede 

DctK'ff(a 
lstanbul 4 (Hususi) -

Yunan hükumeti, Zümreza
de / abrikasmdan 1,5 mil
yon liralık bomba satın 
alacaktır. Bu münasebetle 
beganatta bulunan Yunan 
boşveki li Müsyü Metaksas, 
memleketimizde imal olu
nan bu bombaların mü
ke.mmeliyetinden bahset
m1ş ve: 

- Bunların ne Türkiye 
tarafından bize karşı t1e 
ne de bizim tarafc.mızdan 
Türkiye'IJe karşı kullanıl
mıyacağına emniyetim var~ 
dır.,, demiştir. 



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

~Sayfa 2 ---------------------ANADôLU 
Müsamaha 

irfan Hazar 
~oir'dan şu kfiçük fıkrayı tercüme ediyorum: 
"· ... Arkadaşım, traınrnyıla ynnıma sokulılu: 
- Aman, dedi; elindeki kitabı açık tutma! Sonra ıana <la damga 

l 
, ururfor. ;. · . . 

Gulerck ıcbrblııi tsordmn. ... . , 
- Sebebi, elinizdeki kitabın ıol olmaeı, ıol fikirleri taşımasıdır. 

ister wi in sana sol desinler? 
Cevoh vermedim. İçimden bir kuvvet, ~Tut, ~u kjiçü1' kafalı arka· · 

.ıfaşın kolundan! At kendisini kapı dışarı ... otoh'nıtenl> Di'e ~va~ı çıktı&t 
kadar bağırıyordu. Onu güçlükle yatıştırabildim. 

-Behey mubarek adam! Sen beni Sein nehrinin her kalıba uyan, her 
parmağın shındn ezilib yassılan karo çamur ınu zannettin! Şahsiyetimi 
bu kadar eğreti, bu kadnı:' pamuk ipliği, hu kadar kağıd helvası mı 
sanıyorsan! 1\lilliyetçi giirüşlerimden seni ~üpbelcndircn, şu elli sahifelik 
cSosynliziın kitabı mıdır? Bilakis böyle muarız kitoblarla değil midir 
Jı:i insan müshct memleket yolunu, ınüshet memleket a:kım daha iyi 
tanı) nbiliyor. Ben sağ fikirleri de, sol fikirleri de okurum. ~için mi? 
Çünkü bunlann öz ve faydalı taraflarını kendi milih'etçi idealimde ta· 

" f 

hakkuk ettirmek, kendi memleketçi gayeme yeni bir hız vermek için ... > • 

Bu fıkrap bir gazeteci dostum dinle li. Güldü; 
- Beş pl önc.e, az kal ın b en de topa tutuluyordum; dedi. Rulıun 

hakasına dair bir İngiliz fizikçisinin noktai nazarını üç arkadaşın yanın· 
da söylemek mecburiyetinde kulwışlım. Sen mieio hunu söyliycn! Adım 
onların yanında softa oldu! ~Iuı ı:a ıh oldu! İ!pirtizmeci, falcı, hatta 
mürteci oldu ... Bu ~öhretleri üzPriınden silmek için akla karayı seçtim. 

Bii)iık fikir hareketlerine kavuşabilmek için l!lın bir müeamabayu 
ve birbirimizi tam bir lıürriyet içinde dinlemiye, sevmiye tanımıya 

' ahşmalızız. 

3 Lira çaJanlarm marifeti 
Eh, Allah bazı zenginleri 

de himaye eder! Yahud her 
zaman zenginleri korur; Yu-
goslav) a' da Baçka Topoza ka
sabasında bir zengin adamm 
evine hırsızlar girmişler fakat 
çabak haber alınmışlardır. Bu 
hırsızlar ancak üç lira çalabil
mişler, fakat kaçarlarken de 
başka bir yerden çaldıkları 
on bin lirayı havi bir valizi 
bırakmışlardır. 

Ne ala iş değil mi? 
Cihan plak ticareti 

Birleşi~ Amerika' da tam 
22,500,000 radyo faaliyettedir. 
Bunların hemen hepsi de plak 
kullanabilecek şekildedir. Bu 
yüzden Amerika' da plak tica· 
reti, belli-başlı ve buyük bir 
ticaret teşkil etmektedir. 

Yapılan bir ticaret istatisti
ğine göre Birleşik Amerika'da 
bir sene içinde yirmi iki buçuk 
milyon plak satılmaktadır. 

Bu miktarda plak sarfeden 
memleket yoktur. 

Erkek bolluğu! 
Garp memleketlerinin he· 

men hepsinde birçok kızlar, 
yetmişine kadar varır da koca 
bulamaz. Mesela lngiltere' de 
koca bulamamış genç ve ihti· 
yar kız miktarı pek çok, dev· 
!etin başına bela teşkil ede-
cek derecededir. Fakat bu 
hal, Hindistan'da böyle değil 
dir? Bu diyarda kızlar ıçın 
kocasız kalma tehlikesi hiç 
yoktur. 

İngiliz Hindistan'ının sıhhiye 
da;resi istatistiklerine göre 
Hindistan' da her sene kadın
lardan 366,000 erkek fazla 
doğmaktadır. 

Ölü gözleri işe yarıyacak 
İsviçre' de Cenevre Enstitüsü 

doktor profesörlerinden F ra
biçskani yeni bir ölünün gö· 
zünü çıkarmış ve kör bir ada
mın gözüne tatbik etmiştir ve 
bu ölü gözü mükemmelen iş
lemiştir. 

Bu hadise, fen aleminde 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Rusya' da da ölü gözlerinin 
bazı kısımlarının hasta gözlere 
tatbik edildiği malumdur. 
Ford ne kadar otomobil 

yaptl? 

Birleşik Amerika' da Detrua' da 
F ord fabrikaları önünde lüks 
bir otomobilden iki kişi inmiş 
ve fabrikaya girerken büyük 
merasimle karşılanmıştı. 

Bu iki zat, bizzat F ord ile 
oğlu idi, ve kendi fabrikasın
da merasimle karşılanmalarının 
sebebi de, F ord fabrikalarının 
o gün 25,000,000 bahsı, evet 
25 milyonuncu cıtomobili yap
mış olması idi. 
Eski zamanda doktor 

kadmlar .. 
Kadınların hakkı, tabii hak

ları her tarafta büyük adım-
larla zafere doğru yörüyor. 
Türkiye'mizin bu husustaki iler· 
leyişi cidden harikuladedir. Yu
nan'lı komşularımız da bizi 
taklid ederek bu yolda mühim 
adımlar atmağa başlamışlardır. 

Kadı:ıların erkek işlerine ka
rışmasını hoş görmemek bu-
günün zihniyeti ve işi değildir; 
Kadim Yunanistan' Ja kadınla· 
rın doktorluk etmesini mene
den bir kanun vardı. 

Eski zamanlarda Hipokrit 
isminde bir doktora genç ve 
~ok yakışıklı, adeta kıza ben
ilyen bir delikanlı müracaat 
etmiş ve kt:ndisine Esklilap'ın 
san'atını öğretmesini rica et
miştir. Hipokrit bu ricayı ka
bul etmiş fakat bir müddet 
sonra bu delikanlının, kıza 
benziyen delikanlının Kızoğlan 
kız bir dilber olduğu meydana 
çıkmış hem muallim doktor, 
hem de talebe doktor kanu
nun cezasından kurtulama
mıştır. 

r ' Bugün doğacak 
çocuklar .• 

Yıldızlar bugün içio arza İ) i 
bir \':11Jyet haurlamışlarıhr. Bu· 
gün hiçbir fenalık mev1.0ul.ıahı 

değilclir, fakat monoton olacağın· 
dan bnu kimsel<er can ıııkınııM 

geçirecf'kl,rılir. Akşam, )'eui te
sirler alımda çok :ııeTI.:li n e~· 

lenr.eli seçecektir. 
Bugiin tlo'-acak çetııklar va· 

sat ılerecede olacaklar ve ailde· 
rine ne 2ararh ne de fazlı faydalı 

olmıyacaklardır. Hayatları yarım 

saadet ve yarım bedbahtlık içinde 
ge~eekıir. 

~ERLERi 
Beş yılda mek- Şehir meclisi toplandı 

tebsiz köy kal- lzmir Sokakları ad mı, nu-
. mıy'!~~~tır.. mara mı ~aşıyacak? 

Bu husustaki prog- Erikson şirketi;ıe yeni bir borç 
ram, esaslı şekilde 
·tanzim olunuyor. ödeme. mukavelesi yapılacak 

Vilayetin beş yıllık köy kal
kJPma planına göre bütün 
köylerde mekteb inşası için 
kültür direktörlüğü tarafından 
bir program hazırlandığını 
yazmıştık. Haber aldığımıza 

göre program, çok geniş tu· 
tulmaktadır. Pro.sramda yalnız 
köylerin mekteb ihtıyacı değil, 
kazalarla lzmir merkezinin de 
ihtiyacı nazarı dikkate alın
mıştır. Onun için beş yıl için· 
de evvela hangi kazalarda ne 
miktar ve kaçar dershaneli 
mekteb inşa edileceği tesbit 
edilmektedir. Şehrimizde ihti
yaç mıntakalarına göre evvela 
nerelerde ve beş yıl içinde 
kaç tane mekteb inşa edilece· 
ği de kararlaştırılacaktır. 

Beş yıl sonra vilayetin bü
tün kaza ve köylerinde mek· 
tebsiz yer kalmıyacaktır. 

Programın esaslı bir şekilde 
ihzarı ıçın birinci derecede 
mekteb ihtiyacı olan yerler, 
ilk tedrisat müfettişleri mari
f etile tesbit ettirilmektedir. 

Kamyon, Otobüs 
talimatnamesi . . 

---·•·---
Yük ve yolcu ara
baları ayrılacak. 
İzmir'le civar kazalar ara

sında sefer yapan kamyon ve 
otobüsler hakkında belediye· 
ce bir talimatname hazırlan
maktadır. Talimatnamede, Da-• 
hiliye V ckaletinin; sık-sık vu-
kua gelen müessif otomobil 
ve kamyon kazalarının önüne 
geçilmesi hakkındaki tamimi 
esas tutulmaktadır. 

Hazırla·· an talimatname pro
jesine göre, bzalara işliyen 
kamyon ve otobü"'!cr, yük ve 
yolcu taşıyacak arabalar ola
rak iki kısma ayrılmaktadır. 
Yolcu taşıyacak olan arabalar 
yük alamıyacaklar, ancak yol
cunun beraberinde getireceği 
valiz veya sair ufak tefek eş
yasını bagaj olarak kullanıla
cak kısma koyabilecktir. 

Yük taşıyacak kar.ıyonların
da büyüklüğüne göre ne ağır
lıkta eşya alabqecekleri evvel· 
ce tesbit edilecek ve buna 
muhalif olarak hareket eden· 
ler şiddetle cezalandırılacak
tır. Ayni zamanda, yük için 
ayrılan kamyonlar yolcu da 
taşıyamıyacaklardır. 

Yeni kamyon ve otobüs ta
limatnamesi, şehir meclisinin 
Şubat devresinde müzakere 
edilecek ve kabul olunduğu 
takdirde derhal mer'iyete gi
recektir. 

Kazık hırsızı 
4 Ay hapse mahkOm oldu 

Abbasağa mahallesi üzerin· 
de yollardan belediyeye aid 
ağaç kazıklarını sökerek çalan 
Mehmcd Ali, cürmü meşhud 
halinde yakaladarak adliyeye 
verilmiş ve muhakemes!, der· 
hal görülerek dört ay hapsine 

Şehir meclisi,· dün öğleden 

sonra birinci reis vekili avu· 
kat Münir Birsel'in reisliğinde 
toplanmıştır. Muhtelif encü
menlerden gelen evrak okun
duktan sonra bunların bir 
kısmı da tekrar encümenlere 
sevko!unmuştur. 

İzmir'deki sokaklara mu na· 
sip olmıyan adların yerme 
tarihi ve güzel isimler konul
ması için meclisin üç üyesin
den teşkil edilen komisyonun 
teklifi okunmuştur. Hayli mü
nakaşalara sebebiyet veren bu 

teklif de sokakların adlandırıl
ması yerine numaralandırılması 
ve Avrupa ile Amerika'nın 
bazı şehirlerinde olduğu gibi 
sokakları,1, bu numaralarla 
anılması isteniyordu, bazı üye
ler, bu teklifin aleyhinde bu
lunmuşlardır. 

Neticede lzmir'in mahalle· 
lerine verilecek tarihi isimler· 
le birlikte bu mes'elenin de 
tedkik edilmesi muvafık gÖ· 
rü ! ınüştür. 

İzmir ve havalisi otomatik 

telefon şirketi tesisatının hü·' 
ktimetçe satın alınması müna· 
sib görülmüştür. Fakat tesisat 
için vaktile Erikson şirketin

den satın alınan malların bor
cu olarak telefon .şirketi, Erik
son şirketine yıllık taksitlere 
bağlanmış olan mühim bir pa· 
rayı ödemektedir. On yıllık 
taksite bağlanan bu borcun 
daha sekiz yıl ödenmesi la
zımdır. 

Telefon şirketi, hükumetçe 
satın alındıktan sonra Erikson 
şirketine olan borcun beledi-
ye tarafından ödenmesi için 
bu şirketle yeni bir mukavele 
akdi hususunda belediye reisi 
Dr. Behçet Uz'a şehir mecli
sinde salahiyet verilmesi hak· 
kında nizam ve büdçe encü
menlerinden gelen mazbatalar 
okunmuş ve borç en aşağı 
sekiz senede ödenmek ve yüz
de 3 faizden fazla faiz veril
memek şartile yeni bir muka
vele ak<li için belediye reisine 
salahiyet verilmiştir. 

Meclis, Pazartesi günü saat 
16,30 da tekrar toplanacaktır. 

Hilaliahmerimizin çok 
güzel bir eseri 

--------
500 amele 5 kurusa sıcak ve etli 

' 
yemek yimeğe başladı 

işçi, hilciliahmerin aşhanesinin verdiği yemeği yirken .. 
İzmir Hilaliahmeri, çoktan· 

beri esaslı bir şekilde tasav
vur ettiği büyük aşhanelerini 
nihayet bu hafta başında kur· 

mıya muvaffak olmuş ve ha· 
kikaten, kendi bünyesine, ken
di milli ve içtimai vasfına çok 
yakışan bir netice alarak bü
tün işçilerin ve İzmir'lilerin 
takdirini toplamıştır. 

Hilaliahmer, İzmir' de fahri· 
kalarda çalışan ameleden bir 
kısmının, sıcak, iyi pişmiş, bol 
vitaminli, tere yağlı, etli ye· 
mek alamadıklarını düşüne
rek bu ihtiyaca, beş kuruş gı· 
bi çok küçük bir para ile ce
vab vermeyi istemiş ve faali
yetine, Halkapınar' daki yün 
mensucat ve pamuklu fobri· 
kalarından başlamıştır. Bı. ra
da büyük, modern mutbaklar 
kurulmuştur. 

Pazartesi günü, ilk yemek 

!ardan birinde 700, diğerinde 
800 amele vardır. ilk gün 
200 amele yemek yimiştir. 

Beş kuruş içinde, ekmek te 
dahildir. ikinci günü yemek 
yiyenlerin sayısı 350 yi, evelki 
gün 500 zu bulmuştur. Hafta 
bitmeden 6-800 zu bulacaktır. 
Amele arasında Hilaliahmerc 
karşı duyulan derin minnet 
çok büyüktür. Hilaliahmer, 

bundan başka beş kuruş mu· 
kabilinde haftada bir, iki defa 
bol tatlı vermeği de kararlaş
tırmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Hi
laliahmer, amelenin gösterdiği 
alaka ve ihtiyacını nazarı dik-

kate alarak, aşhaneleri daha 
tckfunül el tirmeğe, mesela bti
yiik bir santıal yaparak şeh
rin mütekasif amele ve talebe 
bulunan müesseselerine burn· 
dan yemek vermeği de dii· 

5 2 ;. ~. 

Yamanlar suyu 
....,....--+•...----

Şişeler ve damacana
lar la satılacak .• 
Belediye, Yamanlar suyunun 

şaşal ve diğer istanbul suları 
gibi şişeler ve damacanalar 
içinde, İzmir'in her tarafında ı 
satılmasını kararlaştırmış ve · 
bu hususta şehir meclisinin 
kararını almak üzere bir de 
proje liazırlamağa b_aşlamışbr. 

Bu projeye göre, Karşıya· 
ka' da tesis edilecek bir de
poda, şişe ve damacanalar 
fenni vesaitle yıkanacak, te· 
mizlenecek ve hilesiz olarak 
halis Yamanlar suyu dolduru-
larak mühürletilecek. sonra da 
kamyonlarla tevzi edilecektir. 
Ancak, bütün bu tesisatın vü-
cuda getirilmesi ıçm fazla 
masrafı ihtiyar etmek lazım
geld iğinden, bu işin muvak
katen bir müteahhide veril· 
mesi ve belediyenin kontro
lüne tabi tutulması muvafık 
görülmektedir. 

Bu takdirde, işi üzerine al
mak istiyen müteakkid, bele
diyenin tesbit edeceği fiate 
göre su satacak; iki veya üç 
sene soma ki bu müddet bi· 
laharn şehir meclisince tayin 
olunacaktır. Bütün teşkilatı be
lediyeye devredecektir. 

Tarikat ayini 
Maznunların muha
kemesi ayın 19 nda 

Bulgurca köyünde tarikat 
ayini yapmakla maznun şeyh 
Halil ile suç ortakları hak
kındaki muhakemeye bu ayın 
19 nda Asliye ceza mahke
mesinde başlanacaktır. Maz· 
nunlar, gayri mevkuftur. 

Karşıyaka'da 
llkokullarm himaye ku· 

rullarmm faaliyeti 
Karşıyaka' da Cumhuriyet, 

Ankara, Türkbirliği, Fevzipa· 
şa, Bostanlı, Ôrnekköy gibi 
ilkokullar vardır; bu okullar 
kendi çevrelerindeki çocuk 
velilerinden topladıkları saygı, 
sevgi, yardım, şefkat ve ilgi 
ile yıllardanberi fakir çocuk· 

1 !arının yoksuzluğunu hissettir
memeye çalışıyorlar. Bu okul-
larda üç yüzde l fazla fakir ve 
himayeye muhtaç çocuk vardır. 

Her okulun hakikaten müş
fik, yurt ve çocuk sever, yok
sulları korumayı iş, güç edi
nt!n zevattan mürekkep bir 
himaye heyeti vardır. Bunlar 
derin bir sessizlik içinde ça
lışırlar. Kimsesiz, bakımsız 

yavruları yedirirler, giydirir· 
ler. 

İşitti~imize göre bu okulla
rın himaye kurulları son za-
manlarda müşterek birkaç top· 
lantı yapmışlar, bu çocukların 
iyiliği için çok hayırlı kararlar 
vermişlerdir. 

6 Şubat Cumartesi günü 
yani Pazar gecesi, Karş1yaka 
kulübünün saionunda nezih 
bir aile eğlencesi yapılacaktır. 

Yoksul çocuklara karşı çok 
bağlı olan sayın İlbayımız 
F azh Güleç bu teşebbüsü hi· 
mayeleri altına almıştır. 

Bu hayırlı teşebbüsün başarı 
ile neticelenmesini, fakir ço· 
cuklar adına da biz de dileriz. .. ................... -

Doktor Cevdet Fuad'ın ve 
onun mesai arkadaşlarının bu 
çok güzel ve yerinde eserini 
takdirle karşılarız. Hayatın bu 
dar, zorlu ve soğuk günlerin· 
de, sabahtan akşama kadar 
çalışan işçilere -Hem de çok 
cüz'i bir para ile- sıcak ye· 
mek vermek, içtimai yardıın 
bakımından nümune olabilecek 
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~~~ 
Bekarlık, 
Vergi ve evlad 

.......................................... ._. ...... ANADOLU ..... -. ............................................. ~ 
Şehirden Akisler 

Müsteşarlıklar kanunu encümenlerde 

Bu sene; deniz, hava ve 
propaganda vekaletle
rinin tesisi muhtemeldir. 
Yeni kanuna göre, müsteşarlar, vekiller 
gibi divanı alide muhakeme edilecekler 

ve vekillere niyabet edeceklerdir. 
Ankara, 4 (Hususi) - Siyasi müsteşarlıklar hakkındaki layiha 

encümenlerde müzakere edilmektedir. Siyasi müsteşarlar, Ve
kil!er gibi divanı alid~ muhakeme edilecekler ve vekillere niya· 
bet edebilecektir. 

Layiha, 16 müsteşarlık ihdasına lüzum göstermekte oldu
ğundan, busene, hava, deniz ve propağanda nezaretlerinin de 
ihdas edileceği söyleniyor. Maahaza buna dair henüz verilmiş 
kat'i bir karar yoktur. -------

lvon Delbos'un beyanatı 

Fransız'lar Hatay mes'e
lesinin sureti hallinden 

memnundurlar 
• 

lngiltere ile teşriki mesai müte-
madi surette devam ediyor 

Paris, 4 (Radyo) - M. Delbos Meclisi Meb'usan hariciye 
encümeninde umumi siyaset hakkında uzun izahat vermiş ve 
Hitler'in nutkunu ve M. Eden'in son beyanatım tetkik ettik· 
ten sonra, İspanya mes' elesini izah etmiş ve: 

"Fransa hükumetinin İngiltere ile birlikte sarfettiği müte· 
madi mesai devam etmektedir. Danzig mes' elesi üzerinde de 
ayni şekilde çalışılmakta ve iyi neticeler elde edilmektedir." 

"Birçok siyaset ricalile temaslarım ve Sancak mes'elesin 
bir sureti halle raptı iyi intibalar bllakmıştır . ., Demiştir. 

Cemiyet, fazla çocuğa, sıh
hatli, lımvvetli bir nüfusa malik 
olmak ihtiyAcındadır. Bunda, 
bütün vatandaşların tam işti· 
raki vardır. Fakat çocuk, ev· 
vela ailenin, sonra da cemiye
tin yüküdür. Bir çocuk, uzun 
yıllann ihtimamı ve bir yığın 
masrafı ile, insan tipine ve 
kıymetine girebiliyor.. Hatta 
bazen bir ailenin mes'ud bir 

endişe ve ıstırabı ve aileyi mah
rumİyete, fedakarlığa sevk eden 
bir unsur halinde yetişebiliyor. 

• 
* "' Bekar da cemiyet içinde 

tıpkı evli gibi bir vatandaştır. 
Hak bakımından hiç farkı 
yoktur. Vergiyi, ayni nisbetler 
dahilinde verir, çalışma, mevki 
ve servet temininde, aynen 
diğer evli vatandaşın şart ve 
kanunlarma tabidir. 

Fakat bekar, ald ığını ver· 
mez. Yani elde ettiği müsavi 
ve bol nimet, kendisinde ka
lır. Evli vatandaş ise, bu ni· 
met ve kazancı, yarın cemiye· 
te omuz verecek çocukları ile 
paylaşır .. 

Biri mes'addur. Mes'uliyet 
ve endişeden her zaman aza
dedir. Diğeri, cemiyet hesa· 
hına büyük bir nüfus davasına 
seferber olmuştur. Gırtlağına 

kadar, manevi ve vicdani bir 
mes'uliyetle yüklüdür. 

* * * Bazı biçareler var. Meşru 
veya gayri meşru çocuk do
ğuruyor. Runu ya sokak köşe
lerinde veya daire kapılarında 
bırakıyorlar, yahud da öldü-

Taymis Sancak'ta 
rüp boğmağa kadar gidiyorlar. 

"'\ Beri tarafta kendiliğinden 

Gazetesi Türkiye Vaziyet tamamen 
için fevkalade bir düzelmiştir 
nusha çıkarmıştır.. İstanbul 4 (Hususi) - San· 

lstanbul, 4 (Hususi) - Tay- cak'ta vaziyet düzelmiş, sü· 
mis gazetesi, Türkiye için hu- kun avdet etmiştir. Dükkan· 
susi ve fevkalade bir nüsha lar ve mektebler açılmış, 
çıkarmıştır. Bu nüshada, Mi· herkes işine gücüne devama 
lano mülakatı etrafında mühinı başlamıştır. 
yazılar vardır. \.. _,) 

Tü:rk. Yugoslav Donanmamız 
Milli takımları Kiel ve Sıvastopol 
İstanbul, 4 (Hususi) - Türk 

ve Yugoslav Milli takımlarının 
Belgrad'da bir maç yapmaları 
kararlaştırılmıştır. 

Suriye 
Başvekili lstanbulda 

lstanbul, 4 (Hususi) - Su· 
riye başvekili Cemil Merdani 
ile dahiliye ve hariciye vekili 
Sadullah'tan müteşekkil bir 
Suriye heyeti, Parise gitmek 
Üzere şehrimize ~elmişler ve 
merasimle karşılanmışlardır. 

Heyet, burada iki gün ka
lacaktır. 

,_A_N_A~D~O~L~U-

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ' 'e başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat \ 'C ynzı i~leri 

müdürü: Hamdi .ı. üzhel Çançar -İdarehanesi: 
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi bions.ı içioile 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
,.. iefon: 2 776 - Poeta kuturu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altı ay:lığı 700, üç 

aybğı 500 kuro~tur. 
ı banrı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruoto:r -Günü geçmiş 11üehalar 25 kuruotur. 

•ANADOLU MA 1'BAASINDA 
.. BASILMIŞTIR 

limanlarını ziyaret 
edecek 

İstanbul 4 (Hususi) - Do: 
nanmamızın ilkbaharda Alman· 
yanın Kiel ve Rusya'nın da 
Sıvastopol limanlarını • ziyaret 
edeceği söylenmektedir. 

Erzincan'da 
' Yeni bir nümune 

çiftliği 
Erzincan, 4 (Hususi)- 220 

bin metre murabbalık bir arazi, 
Ziraat Vekaletince mübayea 
edilmiştir. Burası nümune çift
liği olacak, kayısı ve diğ·er 
ağaçlar dikilecektir. Burada 
yetiştirilen mahsül, kuru olarak 
Avrupa'ya ihraç edilecektir. 

İktısad Vekaleti 
Ucuzluk icin tedbir 

I 

alıyor 
lstanbul, 4 (Hususi.) - İk· 

tısat Vekaleti, hayat ucuzlu
ğunu temin için bu yıl; benzin, 
petrol ve elcktirik fiatlerini 
indirecektir. 

İstanbul'da 
Tramvay ücretleri 

lstanbul, 4 ( Hususi ) -
lstanbul' da tramvay ücretleri 
4f0 para ucuzlatılmıştır. 

çocuğunu düşürmek için her 
çareye başvuran fakir kadın· 
)arla sadece şahsi saadet ve 
huzuruna engel olur, düşün

cesile hekim kapılarını aşın

dıranlar da tümen tümene!, 

* * * Şehirlerde, yeni yetişenlerde 
evlenmek mes' elesi, pek ağıza 
alınmamağa başlamıştır. 

Köylü gençler var kiı kız 

bulamadıklarııll söylüyorlar. 
Yani memlekette evlilik 

mes' elesin in öyle garip ve 
yekdiğerinden başka o kadar 
muhtelif yüzü ve pozu var ki, 
hayret etmemek, düşünmemek 
imkansızdır. Gençler arasında 
izdivacı artırmağa mecburuz. 
Bekar, maddi ve manevi yük
ler altındaki evli kardeşinin 

yanına getirilmelidir. Ya ev
lenmeli, ya vergi vermeli .. Ço· 
cuğu kurtarmak, çocuk doğum 
yerlerini, fakir, kimsesiz ço· 
cuk yuvalarını artırmak, ço· 
cuk düşürmeğe karşı tamamile 
seferber olmak lazımdır. 
· Nedir bu kadar tezad?. 

Saime Sadi 

Kembrictalebesi 
' Harp olursa cephe-

ye gitmemeğe 
Karar verdiler 

Londra, 4 (Radyo) - Kem
briç Üniversitesi talebe itti· 
haclı, İngiltere müşterek tesa· 
nüd siyaseti hasebile harbe 
girdiği takdirde silah altında 
çalışmamak kararını vermiştir. 

Yunanistan' da 
Ölülerin yakılmasını 

istemiyorlar 
Atina, 4 (Radyo) -Ynnan 

parlamentosu, ölülerin yakıl· 
ması hakkındaki teklifi red· 
detmiştır. 

Belediye memuru ve 
zavallı seyyar satıcılar .. 

-------
Vatandaşlara hakaret rekorları 
kırılıyor. Zavallıların nafaka va
sıtaları kaldırımlara dökülüyor. 

Belediye reisimize :açık mektub 
• 

Aziz dokto-
rum; 

Bu yaz\yı si· 
ze, hakka, ha
kikate ve gün
deliklerini, şu 

soğuk günler
de sokak sokak 
dolaşarak, hat
ta, belediye 
memurların ı n 
korkusu ile kö
şe kapmaca oy 
nar gibi koşuşa 

rak ekmekleri
nı kazanmak 
istiyen seyyar 
satıcılara hizmet 
olsun, diye ya
zıyorum. Zan· 
ediyorum ki, b•1-
nu okuyanlar 
da benimle be
raber olacak
lardır. 

* * * 
1 - Üç ak- Seyyar satıcılardan bazıları 

şanı eveldi. Bizim ikinci Bey- Bittabi halk, bu fermana, 
ler sokağı ağzında, bir kahve- bu nezaketten uzak iradeye 
hane vardır, ·eskiden Sultaniye aldırmıyor.. Memur gene o 
kahvehanesi denilirdi- bilir· vatandaşla çekişmekte her· 
siniz tabii.. işte oracıkta otu- devam: 
ruyordum. Karanlık basmıştı. - Defolub gider misin, 
Dışarıda bir gürültü işitir gibi yoksa! 
oldum. Merak saikasile yerim· - Gidiyorum, gidiyorum .. 
den fırladım. Manzara şöyleydi: Korkma, burada kalacak de-

Elinde küçük bir sepet için· ğilim .. 
de kidonya taşıyan bir adam· - Haydi marş! 
cık: Caketsiz, fakir halli bir Ve zavallıyı kolundan tutup 
vatandaş. Karşısında bir me- şiddetle itiyor. Bu sarsıntıya 

mur var ve eli bu vatandaşın mukavemet edemiyen:·ıatandaş 
yakasına yapışmış .. Biribirine, sendeliyor, sepet düşüyor, muh· 
sokak ağzında dik-dik bakı- teviyatı da yerlere dökülüyor. 
yorlar.. Sanki bu sepet ve Biçare satıcı, omuz köküne 
muhteviyatı, şu belediye me· vuran asabiyetini tutmak için, 
muruna aid imiş ve o vatan· başını iki tarafa sallıyor; 
daş tarafından çalınmış ta - Lahavle! 
memur tesadüfen onu yaka- Diyor ve gözleri ya ş içinde; 
lamış. eğiliyor, memurun döktüklerini 

Konuşmaları başlamıştı: birer birer toplıyor.Bu vatandaşın 
- Yürü, diyorum sana! itidaline hürmetle eğilen baş· 
- Yürüyorum azizim, yü- larımız, gayri ihtiyari, ıstırab 

ruyorum: ve asabiyetle memura çev· 
- Sesini kes herif! riliyor. 
- Ben herif değilim, sana Memur lakayd ve pişkin; 

birşey mi söyledim kil aldırmıyor bile .. Mütemadiyen 
[Belediye memuru, o va· emrediyor: 

tandaşı sarsaklıyor, vatandaş _ Haydi, çabuk! 

ta sallanıyor, sepet ve muh· Yere eğilen adam, hafifçe 

teviyatı da] hıçkırıyor. Hakkı da var bi-
- Kazık gibi ne duruyor· 

sun yol ortasında?. 

- Durmadım vallahi, ge
çiyorum.. Burada dursam da 
kidonyayı kime satacağım ki .. 
Deli miyim hen burada du· 
racak! 

- Sus ulan, sus diyorum, 
sana! 

[Vatandaş yavaş yavaş asa· 
bileşiyor. Hem de haklı 
olarak.] 

- Sussam ne olur, susma· 
sam ne olur? Ne sarsıyorsun 

beni? Ben ne yapbm, ben ne 
söyledim? 

[Halk toplanıyor ve mırıl
danmağa başlıyor: 

- insaf yahu!. İnsaf edin, 
merhamet edin?) 

Memur, halkın toplanışına 
hiddetleniyor ve başını çevİ· 

rıyor: 

- Siz de ne toplandınız bu
raya? Dağıbıanıza bel 

çarenın : 

O şimdi insan izzetinefsinin 
vatandaş haysiyet ve hakkının 
buhranı, ekmek ve alle endi
şesi içindedir ve hayatını ka· 
zandırıb çoluk çocuğuna bir 
lokma ekmek temin edeceği 
şey, hem de belediye memu· 
- Sonu 5 inci salıi/ ede -
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Meraklılar 
Son günlerde gazete idare~ 

hanelerinin merdivenleri, ama· 
tör muharrirlerin, şairlerin, 
fıkra, roman muharrirlerinin, 
münekkitlerin ayak sesleri ila 
çınlıyor~ 

Bir genç içeriye giriyor: 

- Tahrir müdürünü gör~ 

mek isterim. 

- Buyuı unuz. 

- Bir ~iir yazmıştım da .. 
Çünkü meraklıyım da. 

- Veriniz, tetkik edelim .. 

- Buyur:.ın .. 

O nu bir başkası takibedi· 
yor: 

- Bir roman yazmıştım da 
gazetenizde tefrika halinde 
neşrini istiyecektim. Bilmezsin 
bayım, roman yazmıya ne kcı· 
dar meraklıyım. 

- Veriniz, bir gözden ge· 
çirelim de .. 

Arkasından bir sima daha: 

- Gazetenizde fıkralar gö· 
rüyorum. Benim de merakım 

vardır da onun için bazı fık
ralar yazmıştım .. 

- Lütfen fıkralarınızı hıra· 
kınız da bir okuyalım .. 

- Peki, alınız .. 

Dikkat buyurunuz, şairi de, 
romancısı da, fıkracrsı da sa· 
dece "merak" ile müteharrik. 
Bu merakın yanında · "özenti" 
Dediğimiz temiz, samimi bir 
hissin emekleyişi de vardır, 

- Mademki, bazıları şiir, 

bazıları fıkra, bazıları roman 
yazıyorlar. Şunu ben de bir 
tecrübe etsem. Şuna ben de 
bir özensem.. Hem de buna 
o kadar meraklıyım ki!. 

Diye yükselen bu arzu ve 
fikir, bu gibi gençleri derhal 
yazıya sevkediyor, oradan da 
gazete idarehanelerine ... 

Yüzde doksanı tatmin edi
lemiyen bu marak ve özenme 
tezahürleri, ne kadar hürmete 
şayan olurlarsa olsunlar, haki· 
katen vukuf, istidat ve ihtJ· 
sastan kuvvet ve nasibini al· 
madıkça gazete idarehanesinin 
merdivenlerinden daima boşu· 
na tırmanacak, daima meyüs 
ve nevmit olarak dönecektir. 

Filhakika fıkra yazanlar çok· 
tur. Fakat gazete sütunlarında 
bir sandalye kapabilen fıkra· 
cıların çoğu da bu bakımdan 
zayıf oldukları için, bir akşam 
güneşi gibi, renk vermekle 
beraber sıcaklık ve kuvvet ta
şımaktan çok uzaktırlar. 

Cep takvimi şairleri, bir 
baharlık olsun ömür taşımıyan 
soluk çiçekler gibi gelip ge
çiyorlar. 

Romancılar tanıyoruz ki, 
mevzularının kahramanlarım 
yıldızlarda yaşıyan ve insan 
oğlu ile alakası olmıyan tip· 
)erden, dekorlarını da muhay
yel beldelerden sırtlarına alıp 
getiriyorlar. Ve bundan doğan 
roman acayip bir kukla gibi 
kahkahalarla karşılanıyor. 

Bunların bir kısmı, gazete 
idarehaneleri merdivenlerinden 
bir müddet, hatta belki de 
uzun mü ldet çıkıp inmişler• 
dir. Fakat kapıdan çıkıp ta 
cemiyete girince, herkes ya 
sırtım çevirmiştir, yahut insan 
ruhundaki müstehzi yumurca
ğın d ili ortaya çıkmıştır veya, 
onları tanıyan bile olmamıştır. 

** 
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Bakırköy bez fabrikası
nın 1936 daki çalışması 

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

Türk endü trisinin şerefli bir 
mümessili halinde mütemadi

yen randımanını arttırıyor. 
Beş yıllık endüstri progra

mımıza cygun olarak tesisatı 
genişletilmiş ve yeni makine· 
lerle teçhiz edilmiş olan Sü
mer Bank'ın Bakırköy bez 
fabrikası, fstanbul'da modern 
Türk endüstrisinin şerefli bir 
mümessili halinde, daima ar· 
tan bir randımanla çalışmak
tadır. 

1934 başında mevcud iğ 

sayısı ancak üç bin olan bu 
Devlet fabrikası, yenileşmesin· 
den sonra on bin iğle faali· 
yete koyulmuş ve piyasada 
kendine büyük bir itibar te· 
min etmiştir. 

Biten yıl, Bakırköy fabrikası 
için çok müsaid ve memnuni
yet verici şartlar içinde geç· 
miştir. 

1936 nın ilk on ayı zarfın
da fabrikaya dışarıdan veril· 
miş olan siparişler, 1935 sene
inin aynı devresi zarfında alınan 
siparişlere nazaran yüzde 120 
nisbetinde bir fazlalık göster
mektedir. 

Fabrikanın pamuk mübaya· 
ası aynı aylar esnasında 1935 
de 774.424 kilodan 1936 da 
806.965 kiloya yükselmiştir. 

Bez imalatı da 3.592.982 met
reden 4.270.068 metreye çık· 
mıştır. Bu rakamları mütal~a 
ederken 1930 senesi bütün 
imalat yekununun ancak 1,5 
milyon metreden ibaret kalmış 
olduğunun göz önünde tutul· 
ması faydalı olur. 

Fabrika bundan başka 1936-
nın ilk on ayı zarfında 806483 
kilo pamuk ipliği imal et· 
rniştir. 

Fabrikanı'l senenin ilk on 
ayı zarfındaki satışları bir ev
velki yılın ayni müddet zar
fındaki umum satışlarına na
zaran yüzde yirmi yükselmiştir. 
Fakat devlet satışları istisna 
edilirse, yalnız piyasaya Y"pıl· 
mış olan satışlar arasındaki 
fark, 1936 da bir evvelki se· 
neye nazaran yüzde 250 nis
betinde bir fazlalık gösterir. 

Devlet pamuklu fabrikaları
nın en küçüğü olan Bakırköy 
bez fabrikası, ne kadar ras· 
yonel bir şekilde çalışmakta 

olduğunu bu rakamlardan da
ha belagatle ifade etmek 
mümkün değildir. 
---~---~-----~~~~---

Fuar afişleri 
NUmuneler hazırlandı 
937 Enternasyonal lzmır fu. 

arı için yapılacak afişlerin nü· 
muneleri lstanbul'dan beledi· 
yeye gönderilmiştir. Fuar ko· 
mitesi bu nümuneler üzerinde 
tetkikat yaparak kararını ve· 
recek ve beğenilen nümuneye 
göre afişler ısmarlanacaktır. 

Türk' çe, İngiliz' ce, ltalyan· 
ca, Arab'ça, Alman'ca ve 
Fransız'ca olarak tabedilecek 
olan afişler, en kısa bir za· 
manda ikmal olunarak dünya· 
nın her tarafına gönderilecek 
ve dağıtılacaktır. 

Şeker sarfiyatlmız gün 
geçtikçe artıyor. 

Başbakanımız, bu seneki yerli malı ve arttırma haftasının 
açılış nutkunda, fiatleri ucuzlatılan yerli mallarımız sarfiyatının 
arttığından bahsetmişti. 

Bu hususta bilhassa şeker sarfiyatımız kayda değer bir va· 
ziyet

1 
göstermekte ve aşağıya koyduğumuz cetvel bunu bize 

pek güzel anlatmaktadır. 
Son senelerde şeker satışı ton hesabile şöyledir: 

Haziran 
Temmlfl 
Ağustos 
Eylul 
Birinci teşrin 
ikinci teşrin 
Birinci kanun 
Jkinci kauun 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 

1934·1935 1935-1936 1936 
2845,069 7664,598 6423,455 
3411,646 6224,083 5438, 100 
2875,593 3992,180 4921,089 
3056,787 3863,832 4584,792 
4719,766 6480,644 6302,206 
4613,997 6648,620 8845,291 
5808,271 6835,177 
4697,006 6461,652 
3668,600 6731,080 
4258,635 5163,707 
3995,934 5412,217 
3220,477 5016,515 

Kaza 
Bir amelenin kolu kırıldı 

Kemer' de iplik fabrikasında 
bir kaza olmuş, amele Rıza 
oğlu Kemal, fabrikanın su bo· 
rularını temizlemek üzere çık· 
tığı merdivenden düşmüş ve 
kolu kırılarak Alsancak'taki 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Hırsızlık 
Birinci kordon' da kahveci 

Ömer oğlu Ahmed, Üsküp'lü 
Yusuf oğlu İsmail'in; içinde 
180 kuruş parası bulunan cüz· 
danını çaldığından yakalan· 
mıştır. 

Çam hırstzı 
Alsancak'ta S epetçi soka· 

ğında Hasan oğlu Fehmi'nin 
bahçesinden çam çalmak üzere 
olan Bayram cürmü meşhud 
halinde yakalanmıştır. 
Biribirlerini döğmUşler 

Bahçe sokağında, Ali oğlu 
izzet ile Şükrü; sarhoş bir 
halde evlerine giderlerken kav· 
ga etmişler ve biribirlerini 
döğmüşlerdir. 

Hayvan hırsızhğı 
Tire'de Mehmed'e aid bir 

kısrak ve Ödemiş'te de Ahmed 
oğlu Mehmed'e aid iki baş 
hayvan çalınmıştır. 

Dolandırıe1llk 
Hüseyin oğlu lbrahim, eski 

kasaplar çarşısında bakkal 
Rifat'a mal almak üzere yüz 
lira vermiş, fakat Rifat ne mal 
almış ve ne de parayı iade 
etmiştir. Vaki şikayet üzerine 
Rifat yakalanarak adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Zorla güzellik olur mu? 
Emin oğlu İbrahim, Kayma· 

kam Nihad bey caddesinde, 
evine S!'itmekte olan İbrahim 
kızı Fahriye'nin peşine takılmış 
ve kendisini zorla götürmek 
istemiş, sarkıntılık etmiştir. 

Zabıta, lbrahim'i yakala-
mıştır. 

Stoyadinov~ç 
İtalya sefirini 

kabul etti. 
Belgrad, 4 (Radyo) - ltal· 

ya'nın Belgrad elçisi, bugün 
başvekil M. Stoyadinoviç ta· 
rafından kabul edilmiştir. 

Pata 
Bükreşte de şabe 

açacaktır .• 
Belgrad, 4 (Radyo) - Çe

koslovakya'nın Pata ayakkabı 
fabrikası, Romanya hükumetile 
yaptığı bir anlaşma netice.
sinde, Bükreş civarında bir 
ayakkabı fabrikası açmağı ka
rarlaştırmıştır. 

Genç kadın çığlığı bastı 

Kemeraltı caddesi yüz
lerce halkla doldu 

Seyyar satıcı Hüseyin, genç karı
sını ustura ile yaraladı 

Dün saat onda Kemeraltı 
caddesinde, hükumet önünde 
genç bir kadın, müdhiş çığ· 
lıklar basarak acı-acı bağırmış 
ve bu feryat, Kemeraltı cad
desinin bir anda halkla dolup 
taşmasına sebebiyet •vermiştir. 
Polisler yetişerek bir taraftan 
halkı dağıtmış, ve orada ağ
zından yaralanan bir kadını 
eczaneye götürürken diğer ta· 
raftan bu kadını yaralıyan bir 
erkeği de yakalamıştır. Çığlık 
üzerine bütün kahve ve dük
kanlardan dışarı fırlıyan halk, 
yavaş-yavaş dağılmış, fakat 
hadisenin hakiki sebebi der
hal anlaşılamamıştır. 

Bir muharririmiz, bu hadise 
hakkında yaptığı tahkikatta 
öğrendiklerini şöalece tesbit 

Cevabını vermiştir. Bunun 
üzerine Hüseyin, yanında bu
lundurduğu bir usturayı çeke· 
rek birdenbire Cemile'nin su· 
ratına sallamıştır. Kadını bel· 
ki başka yerlerinden de yara
lıyacaktı, fakat kadının acı 
feryadından şaşırarak usturayı 
yere düşürmüş ve ayağı ile 
üzerin.e basarak kırmıya çalış· 
ınıştır. Cemile'nin anası, neye 
uğradığını anlıyamamış ve kı
zının üst dudağı üzerinden 
açılan derin ustura yarasından 
akan kanları görünce istimdat 
etmiştir. Yetişen polisler, Hü
seyin'i yakalamışlardır. Cemile, 
en yakın eczanede pansumanı 
yapıldıktan sonra evine gön· 
derilmiştir . . Tahkikata devam 
ediliyor. 

ediyor: 
Birinci Aziziye mahallesinde 8924baş hayvan 

Karakı.pı ~addesinde oturan k l 
ve seyyar kurabiyecilik eden Bir ayda esi di .• 
Adem oğlu Hüseyin adında lkincikanun ayında hmir 
biri vardır. Hüseyin, bundan mezbahasında kesilen hayvan 
dört, beş sene evel Girid'li miktarı şudur: 
Cemile ile evlenmiştir. Henüz 1221 Karaman, 3911 Dağ-
22 yaşında olan Cemile, gü- lıç koyunu, 310 Keçi, 1841 
zel bir kadındır. ilk evlendik- Kuzu, 8 Oğlak, 76 Manda, 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 muhtelif plak· 
lar, 13,25 hafif musiki. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
spor konuşmaları Eşref Şefik 
tarafından, 20 Vedia Rıza ve 
arkadaşları, 20,30 Arap'ça 
neşrıyat Ömer Rıza tarafın· 
dan, 20,45 Cemal Kamil ve 
arkadaşları, 21, 15 Stüdyo or
kestrası, 22,10 Ajans ve Borsa 
haberleri, 22.30 sololar. 

1tnkara radyosu 
12,30 · 13,30 Halk musikisi 

hafif musiki ve Ajans haber· 
lP.ri, 19 halk musikisi Makbule 
ve arkadaşları, 19,30 Arap'ça 
neşriyat, 19,45 Servet ve ar
kadaşları halk musikisi, 20,15 
lngilizce ders Azmi ipek tara· 
fından, 20,30 dans musiki 
plak, 20,45 Ajans haberleri, 
21 Stüdyo salon orkestrası. 

Yeni Neşriyat 

Deniz 
Deniz mecmuasının 20 inci 

sayısı da zengin mündericatla 
intişar eylemiştir. Türk deniz
ciliğine aid yazılar ve resim· 
lerle intişar eden bu güzel 
eseri karilerimize tavsiye ederiz. 

Milano mülakatı 
leri zaman çok iyi geçinen bu 432 Öküz, 687 inek, 394 Da· • • 
karı· koca arasında, bir müd- na, 9 Malak, 19 Deve, 16 - Başı 1 inci sayfada -
det sonra geçimsizlik başla- Domuz olmak üzere 8924 baş sındaki havayı ifsnd eden bu nıuh· 

telif şeylerin, hııuu bir mes'ele hile 
mıştır. Cemile, kocası Hüse- hayvan kesilmiştir. Ayrıca dı· 

ıcl:ikk:i edilmiye değmiyecek kadar 
yin'in bütün kazancını rakıya şardan kesilmiş olarak 203 kıymetsiz ve ehemmiyetsiz olduğu 
vermesini hoş görmüyor: baş hayvan mezbahaya geti- kolayca anla~Iacaktı. 

- Vazgeç bu içkiden! rilmiş, muayene olunmuştur. Nitekim iote iki hariciye veki· 
Diye ısrar ediyordu. .. linin kısa ve ilk teması hu feead 
Fakat Hüseyin, karısına söz U ZÜm kongresi unsurlarını derhal temizlcmiye ve 

verdiği halde içkiden vazgeçe- BugUn Ticaret odasmda ııradak.i faaliyeti tabii ve eamimt 
bir toplantı yapılacak.. şekline irca ctm\ye kifayet etti. 

miyor ve gene kazancını içki· İki vekilin mülakatını hulasa 
k d d . d Ankarada toplanacak olan ye verme te evam e ıyor u. eden rt'ami tehli~ İtalya'nın da 

Nihayet bundan bir müd· üzüm kongresi için hazırlıklara :Moııtrö mukavelesine iltihak etmesi 
det evel karı koca arasında devam edilmektedir. Bugün için alelade diplomasi .yollanndan 
içki yüzünden başöğsteren ge· öğleden sonra saat 15 de şeh· temasa devam c<.lileecsioj bilhassa 
çimsizlik, tahammül edilmez rimiz Ticaret ve sanayi oda- teharüz ettiriyor. Zaten Türkiye'nin 
bir şekil almış, Hüseyin sar· sında bütün alakadarların işti- Habeşistan'daki emrivakii filen 
hoşlukla birkaç defa karısını rakile bir toplantı yapılacaktır. tasdik etmesinden sonra bundan 

B 1 d 
daha tabii birşcy olamazdı. 

bıçakla hafif surette yarala- u top antı a, zirai sahada, 
):' alnız .Milletler arası nıat· 

t C ·ı gu··nu··n bı·rı'nd borsadaki satışlar üzerinde ve mış ır. emı e, e lıuatı hu nıiililkat münasehetile 
belki ağır surette yaralanaca· dış piyasalarda ne gibi ted· Türkiye ile İtalya arasında AkJe. 
ğını da düşünerek kocası Hü- birler alınması lazımgeleceği nize ~amil olmak üzere bir anlaş· 
seyin 'den ayrılmış ve anasının konuşulacaktır. ma vücuıle getirileceğini ve huna 
evine gitmiştir. Cemile, aynı Nuzişin ve şikayeti FranEa ile Jngiherc"nin Je iltihak 
zamanda mahkemeye de mü- 1kinci kordonda 166 numa- etleccklerioi ve bu suretle öteden· 

lbcri sullıseverlcrin en büyük he-
racaatle ayrılma davası açmıştı. ralı evde oturan Nuzişin adın· deflerindco biri olan kuvvetli bir 

Dün Hüseyin, Kemeraltı da genç bir kadın, evinde Akdeniz paktı vıicude geıirilecı>ği· 
caddesinde karısı Ccmile'ye pansiyoner kalan iki makinist ni işaa etmektedirler ki, Türkiye· 
rastlayınca yanına sokulmuş: tarafından tecavüze uğradığını oio "ulhscver ve daima, ulh arar 

- Vazgeç bu davadan... zabıtaya şikayet etmiştir. Ma- siyııeeti gözönüoc getirHiııce bizim 
Gel beraber yaşıyalım. kinistler de, Nuzişin'in, kendi- lıöyle bir~cyin tahakkuku temenui· 

ye çok şayan görece~iuıizden ve 
Demiştir. Fakat genç kadın, !erini dövdüğünü söylemiş ve bu hususta hissemize isabet eden 

şimdiye kadar nasihatını din- şikayet etmiş olduklarından herşeyi yapnıaktaı. geri kalmıyac.a-
lemiyen kocasına kat'i olarak: adliyece tahkikata başlan· ğımızdan kimse şüphe edemez. 

- Hayır, geçti artık. mıştır. Hamdi Nüzhet Çançar ............................................................................................................................................... 

~~~~ 
Tarihe mUstenid zabıta romam 
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- Görmedim reis. Babam, 

urbetlerde çok dolaşmış, beni 
üçükken yetim bırakmış. 
.nam müslüman kadındır, ne 
ğrendimse ondan öğrendim. 
- Göreceğin gelmiştir onu? 
Petro içini çekti. Gözlerini 

ışarttı: 

- Ana hasreti bu reis, 
ışka bir şeye benzemiyor. 
imbilir ne kadar çökmüştür 
vallıl kimsesi olsa birşey 
ğil. Birkaç defa para yol
:lım amma, eline vardı mı, 
rmadı mı bilmiyorum .. Üzün· 
sü, ayrılık acısı da başka .. 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

Fakat bizim köylü, ıyı ınsan· 
!ardır, bakmışlardır. Aç susuz 
bırakmamışlardır onu .. 

Deniz baba çayları tazele
mişti. Deniz yeniden kabarı
yordu. Dalgaların gürültüsü ve 
rüzgarın acı çığlıkları duyulu· 
yordu. Deniz baba, pencere· 
den baktı: 

- Gene fırtına • dedi - ha· 
kalım gene kimleri yiyecek! 

Petro başını salladı: 
- Kahpe deniz, ne doy· 

mak biliyor, ne durmak. Al· 
lahım, eve]ki akşamki o fır

tına ne idi sudan dağlar yu· 

varlanıyordu sanki!. Gemi bir - Allah rahmet eylesin. - Haydi • Dedi · Evlat, ne haber, Midilli' de mi? 
dağın tepesinden bir uçuruma - Amin reis, amini öp ağanın elini. lnşaallah ağa- Yok, sefere çıktı. 
düşüyor, sonra yeniden dağın Yeni demlenen çayı, sıcak, nın yanında kalır da adam - Ne taıaflara doğru? 
tepesine çıkıyordu. Tayfalar, sıcak içiyorlardı. Petro, artık olursun. - Biraz uzakçat 
birer ikişer denize uçuyurdu. endişe edecek hiç bir şey gö- Petro, sevincinden kabına Osman reis, her nedense 
Bir varilin uçuşunu gördüm de remiyordu. Kuşu tam gözün· sığamıyordu. Fakat kurnaz pek izahat vermek istemiyor, 
şaşakaldım .. Bir direğe yapış- den vurmuştu. Bu böyle de- Yunan'lı, hiçbir şey de sez· gibiydi .. 
mıştım. Rüzgar ellerimi sökü· vam ettiği taktirde, muhakkak dirmiyordu. Masum, te.miz Türk Akşam üzeri, PetTo, artık 
yordu. bugün yarın Fırtına Aliyi de, çocuğu rolünü sonuna kadar Osman reisin büyük konağı· 

Biz kahpe gavur gemisini nişanlısını da görecekti. On· tam bir muvaffakıyetle ?Ynt· nın avlusunun en kenarındaki 
görünce sevinmiştik. Meğer dan sonrası da kolaydı. yabileceğine kendisi de ınan- uşak damlarında, diğer uşak· 
herifin oğlu, dişlerini bilemiş te Biraz sonra Osman reıs, mıştı. Petro, çarçabuk Türk larla beraberdi.. Buraya uşak 
bize geliyor muş .. Dilerim Al· sahte Mustafa'ya baktı: Mustafa kalıbına akmış ve damı, diyorlardı amma, haki-
lahtan, o da batmış olsun. - İstersen davran da gide- tıpa-tıp, o kalıba uymuştu. katte iyice döşenmiş, dayan-

Deniz baba: lim .. Benim konakta misafir Hani Mariya bile görse, genç mış, bas·bayağı, güzel odalar· 
- Muhakkak - dedi • Mu· olursun. Şöyle birkaç gün din- tayfasındaki bu harikulade de· dı. Bir misafir odası, bir eğ-

hakkakl. O akşamki fırtınadan lenirsin de ondan sonra diler ğişmiye hayret edecekti. lence odası da vardı .. Burada 
hiç bir gemi sağ kurtulamazdı. köyüne, ananın yanına gider, Artık, Osman reisin konak· üç uşak vardı. 

- lnşaallah, deniz baba! dilersen işimizde adamlarımla larının kapıları kendisine açıl- ikisi deniz işlerinde, biri de 
Bizim arkadaşlardan daha ba- beraber çalışmıya başlarsın. mış demekti. çift işlerinde, ''gel, git, al gö-
zıları da kurtulsaydı çok sevi- Sana da babalık etmek, bizim Tam bu sırada Deniz baba tür" şeklinde kullanılırdı. Bun-
nirdim. Zavallılar mert yürekli borcumuz olsun.. sordu: lara bir de Petro karışmıştı. 
insanlardı. Deniz baba, Petro'ya; - Ağam, senin damattan - Sou ""' -
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MAHKEMELERDE 

Narhdere cinayeti davası 
mühim, bir safhada i -

Şahidler, Zehra'nın muhtar Hü-
seyin'e rey attırdığını söylediler 
Narlıdeı e köyünde muhtar 

Hüseyin 'i öldürmekle maznun 
İhsan ve Hasan ile arkadaş· 
larını bu cinayete teşvik et
mekle maznun Zehra'nın mu· 
hakemeJerine dün şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu celsede müdafaa 
şahidi olarak Ziyat adında 
birisi dinlenmiş ve demiştir ki: 

- Narlıdere'ye yakın bir 
Yerde babamın çiftliği vardı. 
Çiftlikten ara·sıra bu köye 
inerdim. Gene bir gün köye 
İnmiştim. Muhtar intihabatı 
Yapılıyordu, fakat köylü iki 
Partiye ayrılmıştı. Bir taraf 
Polis Mustafa'yı, diğer taraf 
muhtar Hüseyin'i iltizam edi
Yordu. Köylüler, bana müra· 
caat ederek aralarını bulmamı 
istediler. Ben de köylülere 
tnüracaat ederek iki tarafı ba
rıştırdım. Rey puslalarını Zeh
ra'ya verdim, o, köylüye da
lıttırdı ve Hüseyin'in muhtar
lığa seçilmesi temin edildi. 
Sonra el-ele verdiler. Zehra 
ihtiyar bir kadındır ve kendi · 
•ini iyi bir kadın olarak tanı
Yorum. Onun için böyle cina
Yetlere karışacağını tahmin et· 
rniyorum. 

Şahid polis Mustafa da ayni 
ifadeyi teyid etmiş ve: 

- Muhtarlık mes' elesinden 
Hüseyin'Je aramızda ihtilaf 
çıktığı söyleniyor. Bu sözler, 
asılsızdır. Aramızda hiçbir hu
sumet yoktu. Yalnız köyde 
bir mekteb inşa ediliyordu. 
Eski muhtarın batı yolsuzluk· 
ları görülmüş. O vakit İzmir 
valisi olan General Kazım 

Dirik, bir gün köyümüze gel
mişti, beni çağırttı ve: 

- Sen köyün muhtarı ola
caksın, bu mektebi sen yap· 
tıracaksınl 

Dedi. Ben de muhtarlığa 
seçildim, Hüseyin bundan do
layı bana muğber oldu, fakat 
zaten işlerim çoktu, mektebin 
inşaatı bittikten sonra muh· 
tarlıktan çekildim, son intihap· 
ta da Hüseyin'in muhtar
lığa seçilmesi için köylü ara· 
sında propaganda yaptım. 
Aramızda husumet yoktu, evi· 
ne gidip rakı bile içtim. 

Maktul veresesi, amme hu
kuku şahidi sıfatile dinlenmek 
üzere iki şahid göstermiş ve 
bu şahitlerin dinlenmesi için 
mahkeme başka bir güne bı
rakılmıştır. 

F'ek, ilhak veya ad 
değiştirme işleri 

Mandalar 
mes'elesi ...... 

Yalnız /ngiltere'yi 
alakadar etmez .. 
Londra, 4 (Radyo) - M. 

Eden Avam kamarasında mÜs· 
temleke mes'ele.c;i üzerine so· 
rulan suallere cevap vererek: 

- Manda mes'eleleri sa
dece lngiltere'yi alakadar et
mez. Bu hususta döminyonla
rın da alakası vardır. iptidai 
maddelerin tetkiki için Cenev· 
re' de tesis edilee komite, ln
giltere'nin müstemleke ve man
dalarından bir kısmını terk 
edeceğine delil teşkil etmez. 
Demiştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Fran
sa'nın Londra sefiri Paris' den 
dönmüş ve M. Eden 'le uzun 
bir mülakat yapmıştır. ,Bu mü· 
lakatta M. Hitler'in son nut
kundan bahsedilmiştir. 

lnğiliz siyasi mahafili, Lo
karno ve müstemleke işleri 
üzerinde yeniden hiçbir müza
kere yapılmıyacağı kanaatin· 
dedir. 

Japonya 
Hariciye nezaretine 

Kim geçecek? 
Tokyo, 4 (Radyo) - Yeni 

Başvekil general Ayasi, Hari· 
ciye Bakanlığım M. Sato'ya 
teklif etmiştir. 

Paris sefiri ol"n M. Sato 
Japonya'ya avdet etmektedir. 
Maamafih Hariciye Bakanlığını 
kabul ettiği henüz malum de-
ğildir. 

Taç giyme 
• • 

merasımı 

8u husustaki kanunl muamelelerin umu- Hindistan' da ne za. 
" l. l J • ·1 · c1ı·ı'..ı• man yapılacak .. 

mı mec ıs eraen geçırı mesı emre ı uı L d 4 (R d > M on ra a yo - or-
Dahiliye Vekaleti, fek, ilhak göre lüzum ve zaruretler teba· 

Ve ad değiştirme işlerinde iti- rüz ettirilecek, müdellil esbabı 
lla edilecek hususat hakkında mucibe yazılacaktır. 
Vilayete mühim bir tamim gön- Yeni teşkil veya fek ve il· 
dcrmiştir. hak olunacak kaza, nahiye ve 

Bu tamimde; vilayetler ida· köylerin şose, araba yolu ve 
tesi kanununun bazı madde· patikadan merkeze hangi yolla 
lerini değiştiren 3001 sayılı bağlı oldukları, kışın geçid 
kanunun birinci maddesine vermiyecek dağ ve sular bu
ıöre, yeniden kaza, nahiye lunup bulunmadığı, yoksa, ih· 
Ve köy kurulması, kaza ve tiyaca göre, köprü ve şoselerin 
.ilahiye merkezlerinin değişti- ne kadar zamanda yapılabi· 
t~nıesi, kaza, nahiye ve köylerin lecekleri keşfettirilecek v~ ke
. tk ve ilhakı işlerinde, vilayet şifname tutarı da bildirilecek
ıdare heyetleri ve vilayet umu· tir. Yeni kurulacak kaza, na· :i meclislerinin kararlarında biye ve köylere konacak ad· 
aha sarih malumat bulun· lann mevcudlarla isim müşa· 

ltıaıu lüzumu bildirilmektedir. beheti olmamasına dikkat edi-

k .. Kurulacak kaza, nahiye ve lecektir. 
~y ile yapılacak merkez de- Bundan başka bir cedvel 
~Ştirme fek ve ilhak işlerinde de tanzim edilerek kazaların 
~ ilri, iktısadi, içtimai, zirai kadın-erkek ayrı ayrı nüfu!ları 
Utumlarla sair vaziyetler ayrı kaydolunacak, bağlı bulunduk

.!furı tetkik edilecek ve buna lan ve bağlanacakları vilayet, 

~---------------~ - • -· · = · · · * • --• -• ---• -• • • -------· -• • - · • • • • • ... ·~ 

Fırtına Ali ~ 
'iitt; .... , BUyUk Korsan Romam ..... -.-·-· ~ 
• 72. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

11 •• Lük bunları söyliyerek he- doğru yazılmış bir kitap oldu
tauı tetkik etmediği 3·4 ki- ğıınu bilmiyorum amma, vakit 
toP:an birisini aldı, üzerindeki geçirmek te lazım. Sonra ikin· 
)G~rı üfledi ve kitabın ismini ci cildi de yok. Piyer, baktı· 

.. ek sesle okudu: ğın kitaplar arasında böyle 
1-f .. ~ilahın belası denilen ve birşey görmedin mi? 
"e\th le~in kralı Atilla'nın tam - Hayır müsyül 

V akıki tarihi" birinci cild.. - Emin misin? 
e gülerek: - Evet eminimi Maamafih 

)ok; ?oğrusu, bu kulübedeki yeniden bakmak ta güç birşey 
kit uı uk içinde fena bir değil ya .. 
h:p değil.. Atilla benim ıçın Kitapları bir daha gözden 
-~•nıan merak edilecek bir geçirmek için bir kaç dakika 

Udur. Bu fırsattan istifade kifayet etti. Bu oniki kadar 
bu kitabı kitap içinde bir cild daha 

1 

ning Post gazetesinin haber 
verdiğine göre, 1938 senesi 
ikinci kanummda Hindistanda 
yapılması kararlaştırılan taç 
giyme merasimi, 1939 senesi
ne tehir edilmiştir. 
................... 1 .. 

kaza ve nahiyelerin isimleri 
yazılacaktır. Bu krokilerde mü· 
him dağlar, göller, nehirler ve 
ırmaklar da ayrı ayn gösteri
lecektir. 

Fek, ilhak veya ad değiştir
me ile yeni teşkil edilecek 
kaza, nahiye ve köyler hak
kında kanuni muamelelerin 
umumi meclislerden geçiril
mesi daha faydalı görüldüğün
den, bu gibi işlerin encümen 
kararile iktifasına dair veka· 
letçe emir verilmeden yapıl

ması ve bütün bu istenen şey· 
lerin noksansız olarak tanzi· 
mi ile vekalete gönderilmesi 
bildirilmektedi ... 

Fakat bu da dördüncü ve 
sonuncu cilddi. Aradan ikinci 
ve üçüncü cildler eksikti. 

Lük: 
- Ne olur canım. Ben bu 

iki cildi okuyacağım. 
Piyer de: 
- Ben de müsyü "Tavşan 

etinden yüzbir türlü yemek 
yapmaıe san' atı" kitabını oku· 
yacağım. 

Dedi • 
iki arkadaş beğendikleri 

kitapları aldılar, diğerlerini 
gene mahud dolabın içine 
attılar ve kitaplan okumağa 
başladılar. 

Epey zaman böyle derin 
bir sükut içinde ve mütalea 
ile geçirdiler. Saat ondokuza 
geldiği vakit Lük mütaleayı 
bıraktı ve ayak sesi 

Bir karar Şehirden Hitler 
tr l akisler 
y erememiş er 21 Şubatta müstem. 

- Başı 3 ncü sahifede - l k l h kk J b• 
Lon-dr-a,-4-(Radyo) - Dün ru tarafından soka ki ara ser- e e er a ınaa ır 

toplanmış olan lngiliz kabi· pilmiştir. Bu, biri söylev daha verecek 
nesi siyasi vaziyeti ve Hitle- * * * Londra, 4 (Radyo) - Fon 
r'in nutkunu tedkik etmiş fa· 2 - Dün sabah, Ragıppa· Ribentrop'un bazı teklifat ge· 
kat bir karar vermemiştir. şa kıraathanesirıde~oturuyoruz. tirdiği hakkındaki şayialar te· 

• 
lskenderun 

Vapur seferleri tet
kik edildi •. 

lstanbul, 4 (Hususi) - Ve· 
killer heyeti; lskenderun'a va
pur seferleri işini tetkik etmek
tedir. 

Voroşilof 
Moskova'ya döndü 

Moskova, 4 (Rodyo) - Le
ningrad'da askeri kıtaatı teftiş 
eden Mareşal Voroşilof, bu 
akşam Moskova'ya dönmüştür. 

Kahve: 
kacakcıları 

1 1 

Mahkum oldular 
Roma, 4 (Radyo) - ltalya 

hükumeti Sicilya ve Katanya 
gümrüklerinde yapılan ·kahve 
kaçakçılığı faillerini 43 milyon 
liret cezayı nakdiye ve alaka· 
darları da üç seneden beş se
neye kadar mahkum etmiştir. 
Bu kaçakçıların emri altında 
hususi vapurlar var idi ve 
kısa bir müddet içinde 600 
ton kahve kaçırmışlardır. 

Tunus Valisinin 
Vaziyet hakkındaki 

beyanatı 
Tunus, 4 (Radyo) - Fran

sa'nın Tunus umumi Valisi 
gazetecilere: 

- Düstürü cedid komitesi 
hükumet nazannda artık mev
cut değildir, feshedilmiştir. 
Çünkü takibedilen tarzı hare· 
ket hüktimetin menafiine ta
mamen muhaliftir .. 

"Sükun ve itidal tavsiye 
ederim, aksi takdirde Fransa 
hükumeti şiddetle harekete 
geçecektir. Rekoltelerin fena 
gitmesi hasabile müstahsilin 
vaziyetini biliyoruz. Bu hususta 
tedbir ittihazı hükumetin hak
kıdır. " Demiştir. 

Hindistan - Avrupa 
telef on hattı 

Belgrad, 4 (Radyo) - Is· 
tanbul-da toplanan Balkan 
de\ letleri posta, telgraf ve 
telefon kongresine iştirak et
miş olan Yugoslav murahhas 
heyeti bu sabah Belgrad'a 
dönmüştür. 

Kongrede verilen bir karara 
göre, Hindistan - Avrc.ıpa te· 
lefan hattı Belgrad ve lstan· 
blJI' dan geçecektir. 

ses ve seda yoktu. 
Yarım saat daha geçti. 

Gene hiçbir şey ve ses 
yoktu. Bunun üzerine ·Vermiş 
olduğu sözü bozmuş olmamak 
için- kapıyı aralıkladı; gozu
nün görebildiği yere kadar 
ormana tetkik etti. 

Gene birşey yoktu. Lük; 

- Saat yirmiye çeyrek var. 
Diye söyledi. 
Piyer de meraklanıyordu. 

Kapıya kadar yaklaşarak 
Lük'e 

- Güneş batfı mı? 
Diye sordu. 
Lük kendine mahsus alaylı 

tavırla: 

- Herhalde şimdi batacak. 
Cevabını verdi ve sonra 

devam etti: 

-

Münevver, tanınmış, muharrir, eyyüd etmemiştir. 
gazeteci bir grub, pencere Londra salahiyettar mahafili, 
önündeyiz. Birinci Beyler so· M. Hitler'in müstemleke işleri 
kağının ağzında bir gürültü hakkında 21 Şubatta yeni be
kopuyor. Gene bir belediye yanatta bulunacağı zannındadır. 
memuru, gene bir seyyar sa· E • '.J 
tıcı (Simitçi) memur, o vatan· rzıncan aa 
daşı kolundan tutmuş, müte- Meyvacılık 
madiyen itiyor .. 

- Yürü be herif, yürü di- ıslah olunuyor .. 
yorum sanal Erzincan, 4 (A.A) - Çift-

Vatandaş evvela, yalvarıyor: çilerin kalkınması ve Erzincan 
-Yapma Allahaşkına, daha meyvacılığının ıslahile dış pi

iki tane simit satmadım . Sen yasaya kuru meyva çıkarılması 
de insan, sen de Allah'm k•ılu için Hasköyü'nde 222,352 met· 
değil misin? re murabbalık arazi Ziraat 

l\L murun hiddeti bir dalga Vekaleti namma istimlak edil-
gibi kabarıyor: miştir. Burada kayısı, erik, 

- Sus ulan, sus diyorum ceviz meyvalarının üretilme ve 
sanat kurutulması için bir örnek fi-

Bu vatandaş galiba, cadde· danlığı tesisine kış sonunda 
nin kenarından geçip gidecek- başlanacaktır. 

miş. Memur bırakmamış ve Otomobil kazası 
kolundan tutulup sarsmağa ikisi s~ır olmak Uzere 
başlayınca bu defa hiddetle beş yarala var .. 
sokağa sapmak istemiş. Fakat lstanbul, 4 (Hususi) - Su· 
memurun mübarek eli, gene lar idaresinin bir otomobili 
ensesinde. Her ne şekilde devrilmiş ve ikisi ağır olmak 
olursa olsun, şu seyyar satıcıyı üzere beş kişi yaralanmııbr. 
ezmek ve otoritesini göster· J ktısat f akülteai 
mek gayreti de burnunun 
ucunda.. dün açıldı. 

Başlıyorlar çekişmeğe: lstanbul, 4 (Hususi) - lk-
- Etme Allahaşkına memur tısat fakültesi, bugün Üniver-

efendi.. site rektörü Cemil'in bir ıöy· 
Ne tutuyorsun kolumdan levi ile açıldı. 

benim?. Hırsızmıyım, canimi· Bir ziyaret 
yim beni. 

Memur, dinlemiyor ve onu Belgrad, 4 (Radyo)- Lond· 
itiyor, bir taraftan da homur- ra'da bulunan Yugoslavya Va
damyor. Bermutad halk top· lide kraliçesi Mari; bugün ln
lamyor ve söyleniyor: giltere Valide kraliçesi Meri'yi 

- Artık bu kadan da faz. ziyaret etmiş ve müteakiben 
la.. Namusile çalışan ve gün- Yugoslavya sefaretanesine gi
de yirmibeş, otuz kuruş kazan- derek orada gösterilen bir 
mak için sehrin yüzyetmiş so- filimi seyretmiştir. 

.. ............... ! ... 
kağında mekik dokuyan bu ima uygun ve Beyler sokak-; 
biçarelerle uğraşmak ne de· !arının ağzında cereyan eden 
mektir?. Peki, ne yapsın bun- iki hadise!.. Bunların, ilk ağız
lar?. San'at yok, sermaye yok, da ifade ettikleri hakikat şu-
iş yok.. dur: 

Tam bu sırada zavallı si· Memurlar, kendilerini sokak 
mitçi, artık irade, metanet ve ortasında, vatandaşa, onun 
sabrının çemberini parçalıyan hak ve haysiyetine hakaret 
bir isyanla haykınyor: etmek salahiyetinde bulunan 

- Bırak be kolumu?. Bırak insanlar zannediyorlar. Rast
defolup gideyim.. Ne istiyor- gele dir insan ağzına bile ya· 
sun benden? kışmıyacak kelimeleri, temsil 

Mübarek memur eli, tutkal ettikleri müessesenin otorite, 
gibi yapışmış koluna. şeref ve haysiyetini düşünme-

Ve adamcağız dayanamıyor, den, bol bol, vatandaşların 
elindeki camdan, tenekeden yüzüne savuruyorlar. Hiçbir 
mamul simit sandukasını yere kuvvet, Türk vatandaşını so-
çarpıyor: kak ortasında sürükleyemez-

- Al -Diyor- ali ken, onlar zavallı seyyar satı-
Camlar kırılıyor, simitler cıları ite-kaka, sokak sokak 

yerlere yayılıyor.. Memurun sürükleyorlar. Arkasından da 
eli, gene yerindedir doktorum, ceza üstüne ceza kesiyorlar .. 
dedim ya, sanki ikiz doğmuş- Buna bw nihayet vermek ve 
lar .. Adamcık, çileden çıkıyor. memurlara salahiyet ve hadlerini 

Birkaç kuruşluk sermayesini bildirmek lazımdır. Halkın iti
ve çoluk-çocuğunun gündelik dal ve nezaketine karşı bu 
nafakasını taşıyan kırık nes· kadar tecavüz, bu kadar hür
neye, zaptedilemiyen bir he· metsizlik dünyanın hiçbir ye
yecanla basıyor tekmeyi, vu- rinde görülmemiştir. 
ruyor tekmeyi.. Bunu müteakip Kaldı ki doktorum; seyyar 
kendini şiddetle çekiyor, memur satıcıyı, hem de kuru bir simit, 
kağıd, kalemini hazırlayıp ta birkaç kidonya satacak kadar 
ceza yazmağa hazırlanırken, hayat muvazenesini kaybetmiş 
o da sokağın içine dalıyor, biçareleri memurun kendi 
feryad ede ede, ağlıya ağlıya dar telakkisi içinde bu şeki!de 
uzaklaşıp gidiyor. taşla koğalar gibi sokak so

Memur bir düdük çalıyor kak kaçırtmak, bizim hayatı· 
ve gelen çöpçüye emrediyor: mıza, bizim bugünkü şartlan-

- Şunları süpür bakayım! mıza uygun değildir. Maluma· 
Adamcağızın sermayesi, ek· tınız, prensibiniz hilafına ya

meği ve sairesi, süprülüp gi· pılan bu işleri haber vermeği 
diyor. vazife saydım sayın doktorum. 

• • • 
Aziz doktorum; 

Sonunu getirip icabına bak· 
mak ta size düşüyor. Sevgi 
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Büyük Millet Meclisinde 
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Ceklerl• kereste Ankııra'ya giden eczacı Faik, şeh· alınan Balçuva iğdelik mevki-. 
- Başı 1 inci sahifede - Vreme ga?:etesi, Milano gö· rimize dönmüştür. Murahhası oto· inde şarkan lbrahim bahçesi, 

eher aile, beşer metre mikabı 
kereste getirebilecek ve bunlardan 

gümrük resmi alınmıyacaktır. 
•Başı [ inci sahi/ ede -

bank kanununun 11 inci mad
.desinin değiştirilmesi ve 15 
inci maddesine bir fıkra ek
ienmesi hakkındaki kanun la
yihası ile öğretici ve teknik 
filimlerin gümrüksüz olarak 
memlekete sokulması hakkın· 
daki kanun layihasını müza
kere ve kabul etmiştir. 

lskan kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine aid 
kanunun müzakeresi esnasında 
muhacirlerin beraberlerinde ge
tirecekleri beş metre mikabı 

kerestenin gümrük resminden 
muaf tutulacakları hakkındaki 
kaydın daha ziyade genişle· 
tilmesi suretile muhacirlerin 
terfihine imkan olup olmadı

ğına dair ileri sürülen bir mü
taleaya karşılık olarak Sıhhat 
ve içtimai muavenet Vekili 
Refik Saydam şu izahatı ver
miştir: 

Bizim yaptığımız tip evlere 
nazaran bir göçmen evının 

kereste ihtiyacı 4,70 metre 
mikabıdır. Binaenaleyh göç
menlerin getirmelerini muvafık 
gördüğümüz miktarı 5 metre 
mikabı olarak tahdit ettik. 

Kitapçı Hüsnü arkadaşımın 
söylediği gibi daha fazla bı

rakılacak olursa sene olacak ki 
göçmenin getirdiği kereste be· 
nim istediğim ihtiyaçtan fazla 
olacaktır. Bir de göçmenlerin 
getireceği kereste daimi suret
te behemehal kendilerine ver· 
diğimiz evsaf ve ebadda ola
caktır. Bundan eve} yapılmış 
bir tecrübe vardır. 934 sene
sinde 544 metre mikabı ke
reste getirdiler. Bunları ancak 
bu sene Tekirdağında kullan
mak nasip oldu. Çünkü iste
diğimiz ebad ve evsafta olma
dığı için biçkihaneye gönde
rilmek zarureti hasıl oldu. Bi· 
zim senevi kereste ihtiyacımız 
52,500- 53,000 metre mi kabına 
yakındır. En ziyade ümit etti
ğimiz Romanya' dan gelecek 
göçmenlerin getirecekleri ke
restedir. 

Geçenlerde huzurunuzda ka· 
bul olunan mukavelename mu
cibince orada gelecek olkn 
göçmenlerin satacakları mu· 
sakkafata mukabil ellerine 
geçecek paranın 3ncak yüz
de 25 derecesinde kereste 
alabileceklerine dair bir hü
kum vardır. Romanya hüku
metinin d e tasdik ettiği bu 
mukavelename yakmda mev
kii mer'iyete girecektir. 

Sıhhiye Vekili Refik Say
dam diğer bir suale karşı da 
demiştir ki: 

- Kanunun birinci madde· 
sinden istihdaf ettiğimiz gaye 
şudur: 

935 Senesinde getirdiğimiz 
bir miktar vardır. 544 Metre 
mikabı bu sene mübayea etti
ğimiz esbabı mucibede arze
dildiği gibi 15,000 metre mi
kabıdır. Bunların gümrük res
minden istisna etmek isti· 
yoruz. 

ikincisi muhacirlerin beşer 
metre mik'abı kereste alıp ge· 

'elesidir. Bunu 

kendileri nakledecek değiller
dir. Esasen memlekete geti
rilen muhacirlerin mevsim iti
barile yerleri hazırlandıktan 
sonra devlet vesaiti ile yahut 
kiralanan vesaitle ihraç istas
yonlarına çıkarıp lazımgelen 

yere sevkederiz. 
Yani muhacirlerin bulun

d:.ıkları zerlere böylece sevki
yat yapıyoruz. Bu beş metre 
mik' ahı hakkı muhacirlere ver· 
mekle en büyük maksadımız 
kendilerinin oradan ayrılırken 
mallannı keresteye tahvil et
meleri içindir. Binaenaleyh 
buraya geldikten sonra bizim 
ihraç istasyonlarımızda biz ke· 
resteyi satın alacağız. Kendi
leri de mürettep oldukları is
kan mıntakalarına gönderile
cektir. Bu gene devletin işi
dir. Yaptığımız sırf kendi el
lerinde kalacak olan keres
teyi memlekete sokmak ve 
kendileri ihraç istasyonları· 

mıza çıktıkları zaman bize ya· 
rayacak bir malzemenin de 
memlekete girmesini temin 
mes' elesidir. Binaenaleyh kal
ması muvafıktır. Bu izahatı 

müteakip kanunun diğer mad
deleri olduğu gibi kabul edil
miştir. 

Kamutayın bugünkü toplan
tısında müzakere ve kabul 
edilen maddeler arasında Türk 
ceza kanunuunun mer'iyet 
mevkiine konulması hakkın
daki kanunun bazı maddele
rinde değişiklikler yapılmasına 
ait layihalar, Türkiye - Çekos· 
lovakya, Türkiye - Yugoslavya 
Ticaret muahedelerile Türk -
Finlandiya arasındaki mün'akit 
ticaret ve seyrisefain muahe· 
desine müzeyyel itilafname ve 
munzam protokolun tastil<lerine 
ait kanun layihaları da bulun· 
makta idi. 

Kamutay cuma günü top· 
!anacaktır. 

İspanya'da harb 
tekrar başladı --··· .... ···--- Başı 1 inci sahi/ ede -

miştir. 

Milis'ler bu taarruzlara şid· 
detle mukavemet etmektedir
ler. Milis'ler jahen'in garbın· 
da Purtuna'yı ellerinde bulun
durmaktadırlar. 

Brüksel, 4 (Radyo) - ls
panya'nın Brüksel sefiri, neş· 

rettiği bir tebliğde Belçika 
hükumetinin Stark·Delvayo mü
lakatı hakkında neşrettiği teb· 
liR"in İspanya noktai nazarın
dan farklı olduğunu bildir
miştir. 

İspanya, Lahey hakem mah
kemesine para için değil, şe· 
refini muhafaza için gitmeği 
kabul etmiştir. 

Sevil, 4 (Radyo) - Asilere 
mensup harb sefineleri tara
fından İspanyol Ablalakta va· 
puru tevkif edilmiştir. 

Bu vapurda 9 milyon Peçeta 
kıymetinde eşya yüklüdür. 

Cebelüttarik, 4 (Radyo} -
General Keyo Dö Liyano Ma· 
laga'ya taarruza geçmiştir. Hü-

ı ınatik ıdefon şirketinin :ıaıın alma garben ve şimalen sahibi se-.. Bütün bu güzel neticeler, rüşmelerinin, talya'nın, Bal- ' 
mukavelesi e asları üzerinde ~afıa net ve cenuben yumurtacı ha· 

hnlyan · .Alman siyasetinJ.,ki sara· kan hükumetlerine ve bilhas- Vekiiletile müzakerelerde bulun· 
hat ,.e samimilikten doğmuştur. .. y , ki cı Hasan tarlasile çevrili tah· sa ugoslavya ya ya aşması- mu~tu. 
Demektedir. minen 176760 m. m. ve 15000 

D kt nı temin edeceğini yazıyor. fı:uts1ar tesbit edilmiş oldu· 
.l\Iilano, 4 (lladyo) - 0 or ı:: 'k b. k a ıı·ra kıymetı· muhammeneli bir 

T r·k R"~.t- A t il . Belgrad, 4 (Radyo) - Fran- ğundan f"CZacı .raı ·, ır aç g n 
ev ı ui"u rns, geze ec erı · · d kr A k ' ·d k kıt'a portakal bahçesı·. 

M 1 ıçıo e te ar n ·ara ya gı ece • ve kabul etmiş ve muhtelif mes'elelt r sız siyasi mahafili, i ano mü-
~atııı alma mukavele.sini imza cıle· T h. I" d · ·b t üzerine beyanatta bulunarak: lakatına büyük ehemmiyet at- ari ı i an an ıtı aren o uz 
cektir. O vakit ~irketin tasf iyesinc 

- Resmi tebliğde iki devlet fetmektedı.rler. d gün müddetle açık artırmaya 
lıaşlanncak, bütün tesisat ve <'po· 

anısındaki samimi münasebetleri Gazeteler, Rüşdü Aras - Ci- dnki m:ıbeme tesbit cılikn·k tele· çıkarılmıştır. Talip olanların 
gö.termiş bulunuyoruz. Bu güzel h · OL 7 
ne tire) i elde etti~m, ::\tilfino 'yu yano arasında, Fransa'yı ala- fon i~leri po~tıı, ı.~lgraf ''e telrfon kıymeti mu ammenenın ıu 

k d d h t~ • 1 ) ba~nıüclürlü~iine dcvrolunnl'ak ve b v • b · d k rrördül!üm ,.e ital)·a hükümcıi ha· ·a ar e en aya ı mes e e e- uçugu nıs etın e pey a çası 
ö ~ hıı iş müdürlük tarafından idare 
riciyc bakam Kont Ciyano ile ta- rin de görüşüldüğünü yazmak· olunacaktır. veya Milli Bankanın teminat 
nı~tığım için kendimi bahtiyar tııl· tadırlar. Aldı~ımız malumata göre hü· mektubu vermeleri ve artırma 
dederim. (Jurnal) gazetesi, ltalya'nın kıimet telefon şirketini 220,000 6-3·937 tarihine tesadüf eden 

'· llabcv ınes'elelerindc, Tür· Türkiye'yi bolşevizm aleyhtarı liraya ııa ıırı alucaktır. Bu fint iiıe· 
kiye hükumeti AdiF·Ababa sefirini bloka karıştıımıya çalıştığını rinde mutabakat hasıl olmu~tur. Cumartesi gün saat 11 de, 
birinci olarak gerj nlJı. Tı·lefon ı:irkr.ti, İzmir belediyesine dairede icra olunacaktır. Müş· yazıyor. \' · 

.. Türkiye, Habeşistan kah,·c· Berlin 4 ( A.A ) - Stefani ııidılir. terilere ait bu ı.1susun daireye 
!erine iyi bir müşteri olabilir, sa· . h b' . d Şimdiye kadar tcsieat için ya· tal.ık olunan açık artırma şart· 
bık Habe" hükumeti ile olan dos- aıansı mu a ırın en: 

y A pılıın masruf znten 220,000 li~aılır. 
tane münasebetlerimizi fİmdi 1tal· iman gaze:teleri Ciyano - Belediye kenılisiuc oiJ olan oto· namesini 22-2-937 tarihinden 
ya hükumeti ile tesis ediyoruz. Rüşdü Aras mülakatına bü· ınatik telefon ~irketi lıiikumcte ge· itibaren okuyabilir haklan tapu 

" fskeodcruo da, asını, milli yük bir ehemmiyet atfetmek- çerken tabiatilc Lir kiir teminini sicilli ile sabit olmayan ipo· 
:ırzulnrıuııza göre ve @iyasi, iktıca· tcdir. Siyasi mahafile göre bu dii~ünmege lüıuııı gürmenıi~ıir. tekli alacaklılar ile diğer ala-
di Lir muhtariyet şeklimle hallet· miilakat Habeşistan nizamdan Bu para, lıüluıoet tarafından 
miş bulunuyoruz. · k , I Lclcdi)'C)"C yirmi yıl ve yirmi tak· caklıların ve irtifak hak sahip-soııra ltalya'nın aou etmiş 

" Ulu;;lar sosvctcsi hak mdaki l l h h k sitte Looolıırla öı.lcnccek w· ayrıca lerinin bu haklarının ve bu ~ o c uğu siyasi ath are etin ., 
sualinize de şu cc,·ııbı , eririm: d ) üzdc iiç fui~ wrilccektir. dk tak· hususla faiz ve masarıfa dair 

S. M • k 1 mantıki bir neticesi ir. "ı·t -, 500 ıı·ruclır. 1\lüteakiL taksitler 
" • ınyor • ussolıni, mu nH e · " olan iddialarını evrakı müsbi-

ve muahedeler cLcdi değildir,, de· Fraşkfurter Zeitung ltalya 8000, 9000, 10000 liradır. 
mi~tir. Bunun için Leniııı de ka· ile Balkan devletleri arasında Otoııınıik telefon hiiklımeıe t;P.· telerille 20 gün içinde icra 
nnatim Uluslar soı;yetesi misakın· mcvcud olan iyi münasebet· çiııce şı'lıcke tevsi cılilecek Ye en dairesine bildirmeleri aksi hal
da ıslıibnt lazımdır. Bundan lıaşkn lrrden bahsetmekte ve İngiliz· kıı;a hir zamanda aho~eman miktu· de hakları tapu sicilli ile sa· 
biz, sosyetenin ıuüe islerinden ılc· İtalyan itilafının evvelce niza rı üç bini gcçcl'ektir. bit olmadıkça satış bedelinin 
~iliz. Türkiye'nin Akcleniz'in şar· halinde bulunan iki hakim paylaşmasından hariç kalacak-
kındaki menafii, :MiJano müliikatı unsuru yani tngiliz ve ttaıyan Habesistan 'dan d 
ile takviye edilmiştir. ' lan ve tayin edilen zaman an 

unsurlarını uzlaştırmak sureti· J"k • f k d h /0t [ b d ı· · k " Milfino bizim için tarihi hir l ır a Q Q Q - artırma e e ı, gayrı men u· 
it' ltalya'nın Akdenizdeki )'e- 5 b 1 d ... şehirdir. Çünkü İtalya ile ilk dost· ' dı.. d.. lün yüzde 7 ini u ma ıgı 

lıığunıuzun esa,,ı Luradıı kurulmuş· ni yaziyetini tanımış olduğunu ya ya on U.. takdirde en son artırmanın 
•1 ilave etmektedir. N l. 4 (R d ) B tur. i\aı::ıl ki Lozan eulh için, u on- apo ı, a yo - u taahhüdü baki kalmak üzere 

trö de Boğazlar da,:ilmız için ıari· Bu gazete Balkan ve Tuna gün Piyemonte vapurile Ha- artırmanln l 5 gün daha temdit 
himiz<le Lü)ük bir yer işgal et· havzalarında ltalya ile Alman- beş\stan' dan iki fırka asker 
mekte<lir. ya arasında hiçbir rekabet edilmek suretile 22-3-937 ta-

daha buraya gelmiştir. h d f p · ·· ·· 
" llabeşistan'ın hal yan a~ker· alameti mevcud olmadığını Yarın Roma' da Venedik ri ine müsa i azartesı gunu 

leri tarafından içgalinılcn ve Ak· yazıyor. saat 11 de gayri menkul en 
1 • h kk d k. ı ı / · meydaıı ında bu iki fırka geçid h I d'I k · 

l enız a · ·ın a ı ıa yan ve ogı· Milnno, 4 (Radyo) _ Ci- çok artırana i a e e ı ece tır. 
liz uzlaşma ındnn sonra, burada R" d A d k. resmi yapacaktır. Satış peşı'n para iledir, mal 

yano uş Ü ras arasın a ı ~~~::4ll::J'%iC!Z:=r.E:rz:D!llmlmZI 
yaptığımız ıır.la~ma sade Türkiye · bedeli alınmadan teslim cdil-
ltnlya dostluğu dc~il, Yunan. Türk ilk görüşme iki saat sürmüş- • a ••wı 

.. H··k" d · · d OOPSA mez mal bedeli verilmez ise ~ıo~tluğunu da takviye edecektir. ,, tur. u umet aıresın e vu· 
Demiştir. bulan bu görüşme iki nazır · ihale kararı feshedilir, ve ken· 

Atina, 4 (Radyo) - Tür· arasında yalnız Türkiye'nin dinden evvel en yüksek tek· 
kiye Hariciye Vekili Tevfik Roma büyük elçisi B. Hüse- Üzüm satışları lifte bulunan kimse . arzetmiş 
Rüşdü Aras'ın, Belgrad'dan yin Ragıbt h~zıritoI1duğu khalde Çu. Alıcı K. S. K. S. ol1duğu bed~hl 1

ile adl~l~ğa radzı 
buraya gelmesi muhtemeldir. cereyan e mış, ayan e sper- 226 Ü. kurumu 12 17 50 o ursa ona ı a e e ı ır o a 
Türkiye sefiri Ruşen Eşref, )eri Ginobuti ve Vitetti işti-

20 50 
razı olmaz veya bulunmazsa 

220 Esnaf ban. 12 25 
Tevfik Rüşdü Aras'ın istikbali rak

1
• etmişlerdir. 

167 
S. Gomel 11 75 13 25 

icra dairesince hemen 15 gün 
için büyük hazırlıkla .. )'apmak· stanbul, 4 (Hususi)- Kont · müddetle arttırmaya çıkarılır 

' 145 A. inkişaf 14 50 14 75 tadır. Yunan hariciye nezareti Ciyano, Milano mülakatı hak- 13 75 bu artırmaya alakadarlara teb-
k da şu b atta b l 96 A. R. üzüm. 12 l 'l" 1 de ayni şc k;lde hazırlanıyor. ın eyan u un- liğe hacet olmayıp ya nız ı an a 

t 96 Jiro ve şü. 12 75 15 
Belgrad, 4 (. adyo) - Ga- muş ur: 

26 
iktifa olunarak en çok artırana 

- Türkiye hariciye Vekili 62 Vit!!I 15 25 ·ı ı d'l k h ·k· h lde zeteler, Rüşdü Aras - Ciyano 51 K. Taner 15 25 15 75 
ı 1a e e ı ere er ı ı a 

mülakatı hakkında uzun ma- Tevfik Rüşdü Aras'la temasta birinci ihale edilen kimse iki 
bulunduğumd.ıın dolayı fcvka- 47 H. Alyoti 14 16 ·h ı d k. f kt ve kaleler yazmaktadırlar. 42 Y. İ. Talat 14 15 ı a e arasın a ı ar an 
iade memnunum. Bu temas dig" er zararlardan mes'ul ol-

cum Marbelik sahillerinden 
başlamıştır. Bütün doktor ve 
eczacılar orduya alınmış ve 
nakliye vasıtaları da tekalifi 
harbiye usulile müsadere edil
miştir. 

Asi haı b sefineleri de de
nizden Malaga'ya taarruz et
mektedirler. 

Melila'dan üç, Göta'dan da 
üç tayyare Malaga taarruzuna 
iştirak için hareket etmiştir. 

Valans, 4 (Radyo) - Mad· 
rid kumandanı general Miya
ha Lorans vapurile İspanya
dan ayrılmıştır. 

Cebelüttarık, 4 (Radyo) -
Bu sabah Endülüs cephesinde 
umumi harp faaliyeti başla
mıştır. 

Grenad cephesinde asiler 
Siyeraneva' da da bir köy iş
gal etmişlerdir. 

Milis'ler burada birçok mak
ti'ıl ve mühimmat terketmiş
lerdir. 

Salamaıık, 4 ( Radyo ) -
General Franko, lspanyol fa
şistlerinin Roma usultince se
lam merasimi yapmalarını em
retmiştir. 

31 M. z. Ahmet 12 12 esnasınaa gerek Türkiye'nin, dugv u ve tapu harcının bele· 
k ·ı J 19 S. Emin 16 16 25 gere ta ya'nın harici siyaset· diye ve vakıf icarının \'e yüzde 

k 13 D. Arditi 14 50 14 50 
leri için ço faydalı bir anlaş- ikibuçuk dellaliyenin müşte· 

1 7 L. Galemidi 15 25 15 25 
ma yo u Çİ7.İlmiştir. rıye ait olduğu ilan olu· 

ltalya' da Türk milletine karşı 1222 361 

---daima mevcut olan sempati 403413 nur. 
ve dostluk hislerinin ne kadar 404635 İzmir Belediyesin-
kuvvetli olduğunu muhterem incir sahşları den: 
Türkiye hariciye Vekili bizzat Çu. Alıcı K. S. K. S. l 
görmüştür. Bu dostluk, umu· 388 A. H. Naz. 4 125 4 125 Fidanlığımızda bo 
miyetle Akdenizde ve bilhas- Hurda miktarda bulunatı 
sa şarki Akdenizde sulhun 120 Alyoti bira. 5 5 h l ı 
muhafazası için elzemdir. 508 er tür Ü süs ağac 
H. Vekilimiz 179113 fidanları maliyet 

179621 
bedeli üzerinden sa-Bugün Belgrad' da Zahire satışları 

lstanbul, 4 (Hususi) _ Ha· Çu. Ginsi K. S. K. s. tılmaktadır. BeleJi .. 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüşdü l02l Buğday 6 25 6 25 yeye müracaat eJi-
Aras, yarın (Bugün) Yugos-· 720 B. ramuk 47 55 2 
lavya başbakanı M. Stoyadi- 93 Çam fıstık 47 55 lebilir • 2 5 32 

4CiEİEm!:zrr.ol:allmE::ı:D:!l?Z8ill'!k:latı!Cl!2!:Ea."Z ... U9m::Rla_,, 
noviçle Belgrad' da konuşma- " 

lara başlıyacaktır. Dikkat 
Bu esnada Milano konuş-

malarile Atina'da toplanacak Telefon Kılavuzu Hakkında 
olan Balkan konseyi hakkında 
miizakereler olacaktır. 

İstanbul, 4 ( Hususi ) -
Londra radyosu, Milano mü· 
!cikatmdan sonra ltalya'nın 
boğazlar mukavelesini kabul 
ettığini bildırmcktedir. 

1937 yılt kılavuz.unda bazı tashihat yapılacağından sayın 
abonelerimizden, bugijne kadar kılavuz almış olanların elle· 
rindeki rehberleri şirketteki musahhah kılavuzlarla değiştir· 
meleri ilan olunur. 

- Telefon Şirketi 
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Devlet Demiryolları Afyon 7 QCİ. işletme Uşak asliye ~uk4k mahke-
- - mesinden; 354 

hlÜdÜrJÜğÜnden: 325 Sebebsiz kocasının evini 
1. terkettiği iddia olunan Uşakın 
-Aşağıdaki cedvelde gösterilen iki gurup balastın evvelce ayrı ayrı ihalesi yapılmışşa da karaağaç mahallesinden Talib 

bu sefer müteahhidin vefatı üzerine işbu guruplar 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü oğlu Hüseyin kızı Ümmügül
maddeleri mucibince kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarılmiştır.I sümiin kanunu medeninin 132 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak ~yerler ve buralardan alı- ingi maddesi mucibince bir 
nacak miktarlarile muhammen bedelleri ve ikti~a eden taminat miktarları ve teslimat ay içinde kocası Uşakın ku
müddetleri aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 

yucak köyünden Muhzir oğlu 3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği veçhile iki guruba ayrılmış olup her gurup ay· 
Alinin evine dönmesi hakkın· raca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır, 
da çıkarılan ihtarname muha· 4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf usldile balast eksiltme şart· 

1 tabı Ümmügülsümün halen ne· namesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. stekliler bunları 
rede oturduğu anlaşılamadıAfyon'da 7 nci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler 
ğından kocasının dileğile mez-

ve izahat istiyebilirler. kur ihtarnamenin ilan edilmek 
5 - Eksiltme 22/2/937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Afyon şehir istasyonunda 

suretile tebliğine karar veril· 7 nci işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılaca~ından ist,.kliler 2490 sayılı 
miş olmakla bu karara tevfi

kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 
kan Ü mmügülsümün tarihi 

mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte Slat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi 
ilandan itibaren bir ay içinde 

etmiş bulunanacaklardır, kocasının evıne dönmesi aksi 
Ocak ve Teslim 

Gurup 
Na. sı 

Bulundu· 
ğu hat 

toplama Balast Muhammen Muvakkat müd- Balastın cinsi takdirde kocasının boşanma 
yerleri miktarı bedeli teminat deti davasını ikamede haklı sayıla-
Klm. m3 Lira Lira Ay cağı ilan olunur. 

il Afyon 
Akşehir 

iz mir 
Afyon 

227 - 900 3000 3900 292,5 6 Ocak kırma Urla icra M. dan: 

iV. 223 - 282 8000 8000 600 8 
balast Anadolu gazetesinin 19-1-37 
Toplama ve tarihli nüshasının yedinci sa
kırma balastı hifesi 3 ve 4 üncü sütununda 

lzmir harici askeri satın alma ilanları beş parça zeytinliğin birinci 

artırması 24-2-9:{7 tarihine 
müsadif Çarşamba günü 11 

olarak yazılmış ise de mezkur 
günün bayram tatiline tesadüf 

Burnava Tümen Satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahal1i Miktarı Umum Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

kilo tutarı teminatı şekli 

Arpa veya yulaf Gaziemir 16500 990 75 Açık 8/2/37 Pazartesi 
Arpa veya yulaf Burnava 130500 7830 588 Kapalı 8/2/37 ,, 

10 
11 
15 
16 

etmesi hasebile bu artırma 

1-3-937 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 11 radde· 

Arpa veya yulaf Aydın 17500 1050 79 Açık 8/2/37 ,, 
Arpa veya yulaf Söke 139500 8370 628 Kapalı 8/2/37 ,. 
1 Tümen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda cins miktar ve mahalli yazılı arpa veya 

laf münakasaya konulmuştur. 
yu- lerinde dairemizde icra edile· 

2 Münakasaları hizalarında yazılı şekillerde ve saatlarda olmak üzere 812/ 937 pazartesi 
günü yapılacaktır. 

cektir. 

ikinci artırması 16-3-937 
Salı günü saat 11 raddelerin-

3 Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
de dedir. Keyfiyet malum ol
mak üzere tashihen ilan olu· 

4 - Şartnameleri hergü komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelme· 

leri. 21 26 31 5 187 nur. Dosya 937/400 

Deniz levazımı satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 110,000 lira olan 10,000 ton rekompoze kömürü 16· 
Şubat-937 tarihine rasthyan sah günü saat 14 te kapalı zarf 
Usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 6750 lira olup şartnamesi 550 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan hergün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç 16/Şubat/937 salı 
riinü saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve bu saatten sonra 
\'erilecek teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği. 

30 5 10 15 482/278 
..........__~-----------------------------------------------Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 32900 lira olan 35000 metre yerli pamuk kumaş 
12 Şubat 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 te kapalı 
tarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 2467 lira 50 kuruş olup şartnamesi 156 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim 
tdecekleri kapalı teklif mektuplarını 12 Şubat 937 cuma günü 
&aat 13 e kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına 
~rmeleri. 26 31 5 11 433-244 

lzmir Komutanlığı ilanları 
......... ~----------------------------=~----------------· lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Tayyare alay ihtiyacı için 182 çift altlı üstlü ve de-

2 

3 

mirden mamul karyola açık eksilt~e ile satın alına
caktır. 
ihalesi 20 Şubat 937 cumartesi günü saat 11 de kış
lada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 2912 lira olup ilk te· 
minatı 218 lira 40 kuruştur. 

4 - Nümune ve şartnamesi komisyonda görülepilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan şart olmakla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü " 
, maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile 

birlikte t eminat makbuzlarını ihale saatinden bir saat 
.........._ evvel komisyona vermeleri. 5 9 14 19 365 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kayseri' de yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 147240 liradır, ilk inanç parası 9962 

liradır. 

3 - ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - Bu ise aid şartname prjesile idari ve fenni şartname 

almak istiyenler 872 kuruş mukabilinde M. M. Veka· 
leti sabn alma komisyonundan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ve 
Bayındırlık Bakanlığından fenni ehliyet vesikası ve 
kalorifer tesisab yaptığına dair vesaikle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat 
evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ver· 
••lvi. 21 26 31 5 181 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için 27360 kilo sabun kapalı 

zarfla eksiltmesi 16/şubat/937 salı günü saat 16 da 
lzmir Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Sabunun mecmu tutan 10670 lira 40 kuruş olup mu-
vakkat teminatı 800 lira 28 kuruştur. 

3 - Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gün ve saatından en geç bir saat evel komisyona ver-
meleri. 27 31 5 11 273 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 610 adet bakır tabak pa-

' zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 14 te kışlada 

Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümune ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Tahmin edilen bedeli 183 lira olup ilk teminat parası 

13 lira 73 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 

olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat mRkbuzlarını ihale saatin-
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 364 

Manisa vilayeti daimi encü
meninden; 

1 - Manisa • Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci 
kilometreleri arasında altı metresi Bandırmanın Kapı 
dağı granitinden ve sağdan soldan ellişer santimlik 
yağmur olukları ile bordür taşlarının Manisa ocağın
dan çıkarılacak muntazam taşlarla yapılması işi 48423 
' :ra 96 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 18/2/937 per· 
şcmbe günü saat onbire kadar müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait .şartname, keşifname ve buna müteferri di
ğer evrak 242 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 18/2/937 perşembe günü saat onbirde Vila
yet umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 3631 lira 87 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve 1937 yılına ait Ticaret odası vesi
kasını ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı zar
fın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzarmda 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri la-
zımdır. , 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 18/ 2-
937 per~embe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 sa)'llı 
kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lüzumu 
ilin olunur. 31 5 10 15 304 

I • 

lzmir birinci icra me. dan: 
Elmas, Zehra, Mustafa Ih

san ve lsmail Hakkı'nın em· 
lak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği fz· 
mir' de Karşıyaka' da Alaybey 
mahallesinin Nadir sokağında 
15 eski 17 yeni No. h hanrye 
girilince bir koridor üzerinde 
solda iki karşıda bir oda var· 
.dır, nihayetteki odadan mut
bağa ve oradan helaya geçi· 
lir buradan bir kapı ile ufak 
bir bahçe vardır, avluda tu
lumba suyunu ve bodrumu 
havi 800 lira kıymetli işbu 
evin mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı 

Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artır

ması 18/3/ 1937 perşembe gü
nü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasebile kıyme
tine bakılmıyarak en çok artı· 
ran ın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası ka
nunu hükümleıine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibı alacaklılarla 
diğer alakadarların ve ittifak 
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
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder . 

Aksi halde hakları Tapu 
sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
6/3/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi bu
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37 /3533 dosya numarasile iz. 
mir 1 nci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 1097 

İzmir ikinci icra m. dan: 
Mehmed Muri'nin emlak 

ve eytam bankasından ödü,nç 
aldığı paraya mukabil banka· 
ya ipotek eylediği lzmir' de 

Karşıyaka' da Donanmacı ma· 
hallesinin Şayeste sokağında 
78 eski, 64 yeni No. lı ha
neye kapıdan girilince tabanı 
parke taşı döşeli bir sofa 
üzerinde solda iki ve karşıda 
bir oda, solda mutbak ve he· 
la ve bahçeye çıkar bir kapı, 
ufak bir bahçesi, yamanlar 
suyu ve ayrıca tulumbası ve 
elektrik tesisatını havil olup 
bodrum katında bulunan 17 50 
lira kıymetli işbu evin mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 18/3/937 perşembe 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapıla ak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun öeenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasabile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar
tıranın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın
dan ikinci artırma yoktur. S<t· 
tış peşin para ile olup müş· 

teriden yalnız ;yüzde ikibuçuk 
dellaliye masrafı alınır. ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan i d · 
dialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları ta
pu sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
6/3/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta· 
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37 /6940 dosya numarasile İz
mir 1 inci icra memurluğuna 

müracaatları ilan olunur. 1134 

Kayıp 

şahadetname 
17191935 tarih ve 49 nu

mara ile Karataş orta okulun
dan aldığım şahadetnameyi 

kaybettim. Bu kere yenisini 
çıkaracağımaan eskisinin hük· 
mü yoktur. 

Şadi oğlu Sczayi Yaşan 
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W. F. H. VAN-~ 
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LtNIE. HAMBURG 
"MANISSA,, vapuru 3 şu· 

batta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanları için yükleye
cektir. 

"MILOS,, vapuru 17 şu
batta beklenmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük
leyecektir. 

"ANGORA,, vapuru 28 şu
batta beklenilmektedir. HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
getirip boşaltacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORI STEAMSHlP 

CORPQRATION 
"EKSMiNSTER" va~uru 4 

şubatta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXILONA" vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK içın yükleyecektir. 

REEDEREI H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 12 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

"MARITZA,, vapurJ 28 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. ---jOHNSTON W ARREN Lf. 

NES Ltd. 

~~111111111~---------..--------- 5ı2ı931 
(Daimler - Benz) arabaları bir teneke MAZUT 

1

•il•e-ll 

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

Metali um 
"D ,, 

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

M Cevfik Baykent Elektirik-rad;,:o 
• Telef onn Evı 

Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Telefon 3332 

Jlırı 

Küçük kamyonet 140 kilometre yapıyor. 
Kısa şası kamyon 115 ,, ,, 
Uzun şası kamyon 90 ,, ,, 
Koca kamyon 80 ,, ,, 
7 kişilik binek 150 ,, ,, 

Rakiplerimize kanma, boş lifa inanma, tecrübeye gel, 
hesabını bil, başka araba alma, emret kataloğ gönderelim. 

• Taksim bahçesi karşısı 25, Telgraf adresi, Dizel-İstanbul .. 

Askeri Fabrikalar 
umum miidiirlü· 
ğünden: 

Askerliğini yapmış olan Ticaret Lisesi mezunu bir memur 
alınacaktır. Ticaret tahsilile beraber banka ve ticari müesse· 
selcrdc çalışmış ve buralardan bonservis almış olanlar tercih 
olunacak ve ellerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gös· 
terecekleri ehliyete göre yüz seksen liraya kadar ücret veri· 
lecektir. 

İsteklilerin istidalarına bağlıyacakları diploma askerlik vesi· 
kası ve nüfus ciizdanlarile birlikte en geç 10/şubat/937 akşa· 
mına kadar unıum müdürlüğe müracaatları. 27-29-1-3-5 247 

SIHHAT BALIKY AGI 
Norvcçya lmLkyağlıırınıo en lıalisi<lir. Şerbet gibi içilir, 2 Jcfo ~üzülmü~tiif 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak BüJük Salepçio~ln hanı karşısııula 

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 

batta beklenilmektedir. LI- •• T -
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 "jESSMORE,, vapuru 7 şu- ~~ıWıliılıMıiılııil .. ~~-,., ~ N~J :"l.A 

VERPUL ve ANVERS'ten ,,-
yük çıkaracaktır. BURGAS, i ~ K u ru -, ' ~ o JI u ,;ı •11111111111111111111111111111ı.. Doktor .111111111111111111111111111111! 
VARNA ve KôSTENE liman· ' .iC il 

1 

;;;; !il! 

ıarı için ~~kT~a~~ıT~der. p' f_</ _ .. : A. Kemal Tonay ı 
"DUNA,, vapuru 15 şu- W r ..,_ , ' t _ Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları ~ 

batta beklenilmekte olup BEL- ..-...ırcıetl .c~Ni<A\~ = Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
GRAD, NOVIZAD, BUDA- j ........................................................... m111= ~ 
PEŞTE, BRATiSLAVA, VI- "UM DAL U f t 11• S 1 batta beklenmekte olup yü- ~ (Verem ve saire) ~ 
YANA ve LINZ limanları için " mu- ra e 1 perCO künü tahliyeden sonra ROT- _ na•mahane istasyonu karşısınılaki Dibek sokak lıaşınıla so .sayılı ~ 
yük kabul eder. mi Deniz Acenta- 1 T A TERDAM, HAMBURG NOR- = ev ve muayeocbııııcsiııJc sahalı (laat 8 den ukpm Ellat 6 ya ~ 

DEN NORSKE MIDDEL· lığı Ltd. V apar cenfası VEÇ ve ISKANAVYA liman· - il kaılar lıasıalarını katıuı ı·ıler ~ 
HAVSLINJE OSLO Hellenic Lines ROYAL NERLANDA.S larına yük kabul edecektir. ., lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!lllllfil!lllfillllll Telefon: 4 7 7 5 11111111~ 

"BOSPHORUS,, vapuru 12 KUMPANYASI SERVİCE MARITIME 
şubatta beklenilmektedir. Pi- Limited SiS " HERMES" 712/37 ROUMAIN[KUMPANYASI 
RE fSKENDERiYE, DIYEP de beklemekte olup yükünü S/S "PELEŞ,, 12 şubatta 

NORVEÇ "BELGION,, vapuru 14 şu· hl . ve limanları için batta beklenilmekte ROT· ta iyeden sonra BURGAZ, beklenmekte olup PiRE, MAL-
yükleyecektir. TERDAM, HAMBURG ve VARNA ve KÖSTENCE li- TA ve MARSIL YA limanları 

Vapurların isimleri gelme ANVERS limanları için yük manian için yük alacaktır. için yük alacaktır. 
tarihleri ve navlun tarifeleri alacaktır. S/S "LABA JULİA., 281'2 SVENSKA ORIENT LİNİEN 
bakında bir taahhüde girişi- ''TURKiA,, vapuru 28 şu· 37 tarihinde beklenmekte olup 
lemez. Telefon No. '.2007 2008 batta beklenilmekte ROTTER- KUMPAN.YASINA PİRE, MALTA ve MARSİL-

DAM. HAMBURG ve AN- S/S "GUNBORG,, 8 şu· YA limanları için yük ala· 
Olivire ve ı' VERS limanları için yük ala· buata doğru beklenmekte olup caktır. 

caktır. yükiinü tahliyeden sonra ROT- ikinci kordonda FRATEL· 
Şürekası PHELPS LINE TERDAM, HAMBURG, GD· LI SPERKO vapuru acenta· 

Limited PHELPS BROS & CO INC. Y NIA ve" ISKANDINAVYA lığına müracaat edilmesi rica 
NEV-YORK limanları için yük alacaktır. olunur. 

Vapur Acentası "İDEFJORD,, vapuru 18 SiS "NORRUNA,, 18 şu- 1 Telefon: 4142/4221/2663 
Birinci kordon Rees binası s ıl b<tta beklenilmekte NEY- --.:;ı:rı·--~-··---•••. 

Tel. 2443 YORK limanı için yük ala· Birinci Sınıf Mutahassıs 

LONDRA HATii caktır. Dr. Demı·r Alı· Mu·· cel ı ı·t 
"THURSO,, vapuru 7 şu· "BRETGNE,, vapuru mar· 

batta gelip LONDRA ve tin onbeşinden sonra NEV- Kamçı oğlu A 1 R 
HULL için yük alacaktır. ~a~t~r~ limanı için yük ala- Cilt ve TenasUI hastalık· i ıza 

"POLO,, vapuru şubatın ları ve elektrik tedavisi 
sonunda LONDRA, HOLL "ARYLENSEN,, vapuru ni· lzmir - Birinci beyler sokağı 

ANVERS' 1 k sanın onbeşindc.n sonra NEY- .Elhamra Sineması arkasında 
ve ten ge İp yü YORK limanı için yük ala· c. arşısı No. 3~ 
çıkaracaktır. caktır. Telefon : 3479 

LIVERPOOL HATTI mm • 
Vapurlarm isimleri, gelme J • L• • 1 l ••d•• 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· tarihleri ve navlun tarifeleri zmır iman iŞ e me mu Ur• 
batta LIVERPOOL ve SV AN- hakkında bir taahhüde girişi- ı •• "' •• d 
SEA'dan gelip yük çıkara- lemez. ugun en; 

Yeni Kavaflar 

caktır. Birinci kordonda 11 UMDAL,, Tersanede inşası eksiltmeye konulan• azman örtösü, şat ör 
DEUTSCHE · LEVANTE UMUMi DENiZ ACENTA· tüsü, duş ve lavabo binaları eksiltme işi 912/937 salı günü 

lzmir Liman işletme müdür
lüğünden 

LINİE LiGi LTD. vapuru [acentalı· saat 15 e kadar uzatılmıştır, 
"GALILEA,, vapuru 2 şu· ğına müracaat edilmesi rica Yapıların keşif bedeli 14222 lira 65 ve muvakkat teminat Muhtelif cins ve miktarda 44 kalem eşya ile 434 parça ba· 

batta HAMBURG, BREMEN I olunur. 1066 lira 70 kuruştur. Eksiltmeye girecekler mühendisimizden kır eşya ve tefarruatı 8/Şubat/937 pazartesi giinü saat 14 de 
ve ANVERS'ten gelip yük Riz binasında No. 166 1 vesika almağa mecburdur. Şartnameyi ggrmek istiyenlerin le- tersanede pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin muayyen zamanda 

çıkaracaktır. l~~~T•e•le•f•on~:•3•1•7•1~~~~va•z•ım~s•e•rv•is•in•e~m•ü•ra•c•aa•t•la•r•ı •il~i~lunu~ 3 5 325 ç Alaybey'inde tersanede bulunmaları ilin olunu~ 3 5 34~ 

tiz:ı:~~.;;.:•v!~:~~:da: •. t Pürı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O'kadar ~ararsızdır ki gebelere, kalp, b6b" 
liyet kabul etmez. • rekleri ralaatsız olanlara bile IfJoktorlar bunu l{IVsiye ederler. 


