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Büyük Şef, seyahatlerine 
devam ·~ediyorlar 

~--~--... -·1_._. ___ ~~~~ 

Başbakanımız ismet in önü, telsizi~ Atatürk~ 
afiyet ve hayırlı seyahatler dilemişlerdir ı 

Hatayda son vaziyet 

Son çarpışmalarda 15 
kişi yaralanmıştır -Örfi idare ilan edildiği yalandır. Çeteler 

Sosyetenin kararını kabul etmiyorlarmış 

Bo. SaLilıa Gökçe 

lstanbul, 9 (Huçusi) -
/Jiıgük Şefimizi lıô.mil olan 
1zrn;,. vapuru, Karadeniz 
ııılorını süzerek yal una de
tıa17ı ediyor. 

1' agyareci Sabiha Gök
~n lzmir vapurunu tayyare 
'1e uzun mesafeye kadar 
tokib etmiş t1e Atatürkü lskenderundan bir görünüş 
flg"' l J taobul, 9 (Bu11usi) - Hat11y· 

Ur amı~t,,.. 
v da iirfi idare ilao e<lilıJi~i bakl..ın· 

Başvekilimiz ismet lnö- deki haberler, alakaılarJnrra tekziL 
ltfl, Büyük Şefe çektiği bir olunuyor. 

'elsizde: Son mü ademcde 15 Türk ve 

"iyi go/culuk/ar temen"i lıirçok Arab yaralanmışlardır. 
tle k Hom:ı, 9 (Radyo) - iskemle· seyahatinizin, memle et 
Ve • ruodan olıooo hRherlcrc göre, Türk 

l 1'11ıl/e · için yeni ~ayda- '· . r· ·-• I' dü~ıııanlığı hare.-ch ör ı ıuareye 
ar lernı'n edeceg~ı·ne kani d •- d" l rağmen evaın etme11.te ır. 

o arak afiyet dilerim.,, lskamlerun çeteleri Cı>oevrc 
~--iş_l_ir_·---~~~-=====:k=ar~a=n=n=ı==k=ab=u=l=---e-tm_e_m_e_k_ı_ed_i_rı_e_r. 

Fon Nöyrat Sof •ada 

Şam. ilama vesair yerlerde protes· 
ıolar yapılmakta ve f ,,.kenderun 
mubıariydi rcdıledilnıektedir. 

Çetelerin f ikrinr. giirc, Arııb· 

lar bu muhtariyeti kabul etmiye· 

ceklerdir. 

Puris, 9 (Radyo) - Hcrutıan 

hilılirilJiğine güre, f~kenclerun "e 
mülhakatında örfi idarenin ilim 

üıt>rinc ni-bi bir eükuo hasıl 
olmu~tur. 

Geçen hafta birçok kanlı lıfi· 

discler olmuştur. Bununla beraber 
Sancakta Türk halkı aleyhine mfııı· 

fcricl taarruzlar devam etmektedir. 

Bıı taarruzları çeteler yap• 
maktadır. 

-----------· 
Danimarka prensi 

Telefon: 2776 

r ' Hamid·y 
Mekteb gemimiz Korf oya 

hareket etti 

,,. 'I İspanyada son durum 

Amir~!. Horti Madrid"n mü a aa v-
Büyük aİ~;:~iyetler vet eri ziyadeleş . ildi 

~ llmlaprşte, 9 (Rad)o) - Ma· 
c·ori tan porl5.r11c•11to!IU, Kral Naibi 
\ıııiral Hortiyc \ 't:to lıakL.ını 

vıırmişı ir. 
Anıiı al Horti, hir kr:ılın haiz 

olılıığu bülün salfılıi)etlcri iktisab 
f'tıniş oluyor. fcalonıdn parliiuıen· 
toyu f'c.:.heılchilı·cek, kenıli~ine 

halef t;ıyiu t•dı·lıilcc'ı>k wı devle· 
ıin lıütün umıırilc ulakadar ola· 
caktır. 

Al:ik:tılar m!!lınfil. Kral ~\;fi· 

lıine hu 1.aılar gPnİ~ Sllliıhiyetler 
n·rmf'gi İcab ı'llİrt.>rı srbcLlcri aıı· 
lı'\ aınauıak ıaılır. \ 

\... _J 

Londrada 
Bayrak merasimi 

parlak oldu .. 
Lonılnı. 9 [Hııdyol - Huyr.ık 

mera inıi tloln) ıtıile hıı0-.\in bii) ük 

bir geçid resmi olmuştur. Kral Al· 

tıncı Jcırj, Dük dö Gloçt>ster ve 

diğer ricalle 23 devletin ateşcnıili· 

terleri ve Hindli zalıitao get;id res· 

mini takih eylemişlerdir. 

-------------
Von Ribentrop 
Londraya:döndü 

-
1 
Cumhuri;>etçiler askeri idaresinin 
ılemrile 320 kişi kurşuna dizildi 

Madridin harab olmuş bir caddesi 
Madridin müdafaası Çocuklara hüsnü muamele 
\'aJan~iya, 9 (Uadyo) - Va- edilmesi istenildi 

Jıi.nsiya hiikümeıi yeniden fo,·kala· Salaınnnkıı, 9 1 Hadyo) - S:mı· 
de Lir fıı ka vücude getirmi~, lıun· gos Arşiveki Kardinal Gonıez, İn· 
ları Mauriıl mü<lafllaı,ını tıık\•iyeJ e giliz, Fransız, Bı·lçikolı \"C Ameri· 

munur ctmi~tir. kan dini mehnfiliııe mlirncaat ede· 

Bir /ngiliz öldü rek J panyadnn eevkcdilen çocuk· 
\'ıliinsiya, 9 (A.A.) - Royter lnrla kadınlara lıüsnü muamele 

bildiriyor: t>pilmt>ı;ini rica etmi~ıir. 

A11ilcrin Lagrı:ınja yakınında 1200 kişi asilere teslim olmuş 
yaptılı.ları bir hava hombJrdımanı Salamarıka, 9 IHıı.dyo) - Rt•s· 
esnasında İngiliz l!ıhhiye memurla· mi bir tebli~: Bugünlerde Ara· 
rından bir ki§İ ölmü§ ve bir kişi gon cebhesiııcle 1200 kişi asilere 

dr. yaralanmı~tır. - Sonu 6 ıncı sahifede 

Sıhhiye Ve 
çıkan ko!era 

izahat ver 
~-----------

ada 
da 

Mücadele heyetinin yaptığı tetkikatta 
hastalığın · 7 mayısta çıktığı anlaşılmıştır Alman Hariciye Nazın, 

merasimle karşılandı 
4lrnanya. Yugoslav;a arasında tam bir 

fikir birliği oar, diyorlar 

Prenseslerle birlikte Fon Ribentrop 
Parise gidecek I.oııdra, 9 (Had) u] - Alman· 

Ankara, Q (A.A.) - Bugün 
Hilmi Uranın başkanlığınd l 
yapılan Kamutay toplantısında 
Suriyede çıkan' eb.J ve hudud 
larımızd ı alınan s hhi emniyet 
tedbirleri h ıkkında Sıhhiye ve 
İçtimai Muavenet Vekili Refık 
Saydam tarafından verilen iza· 
hatı müteakıb ruznameye ge· 

Paris, 9 (Radyo) - Dani· ynuın J.oııılra sefiri \'on_ HiLcn· 
marka prensi, refakatinde 
prensesler olduğu halde önü· 

lııır·~clgı-ad, 9 (Radyo) - Alman - alakadar olduğnnu ve siyaı-i bir müzdeki pazar günü buraya 
l'ııt '<:•)e ·azı rı Baron Von 'öy· kıymeti haiz bulunmadığıoı ileri gelecekler ve Paris sergisini 
ltı~ ~iyareti n.ünasebetile neşro· ıürüyorlıır. ziyaret ettikten sonra Dani· 

ıı tebliği resmide: Belgratf, 9 (Radyo) - Alman· marka paviyonunu görecek· 
ttı ... ' iki dt!vlt!l ricali müzakere yaoın lldgrad el~işi, dün ak~am lerdir. 
iııi~:ı.ıu oları meselelerde tam bir ~iman!_• Hariciy~ i'\aı_ı~ı Bn.ron Hariciye Nezareti tarafından 
gı;r dı efkiirın hüküm ıürdiillünü 'on l"oyrat ~eref ıne el~ılık hına· mu 1 b ı prens ve prensesler şerefine İdıı 1 erdir, Jı.i devlet sulhun eıoda mükellef bir ziyafı•ı ve res· 

lllesi • • k ı ı ·b · · z· . ,. mükellef bir ziyafet ve bü)·ük lttJ• nı eeaı!I e>larak kaLul eımio· mı a ıu tertı etnıı,tır .• ı)aıette 
ıra denilmektedir. Yugo~lavya Haş ve Dış HJkanı u. operada bir balet verilf'cektir. 

l\'tl Uu teLfigden soorıı llaroo \'on l\tilan Stoyadiuoviç ile lıirçok \"e· Ziyafette ve balette Reisi· 
Yrnı 1 1 -·ıı r. l ı· ı · cumhur B. Lebrun ı" le refı'kası Cııri~ı ' hılyu, Avusıuryu vt• Ma· •• er, U)SD ve Ull' rn11an m,.c ı. erı 

8efj ı'1°. hükumcılerioin Dclgrad reisleri, kral sarayı nazırı, Macaris· bulunacaklardır. 

trop, Herliııdcn gelmiştir. 

Alman ıı.el iri, dnbal İngiltere 
Hariciye Nazırı ll. Eılı·n tarafırıdun 
kabul ecJilmivlİr. 

Hamidiye, dün Faleron-
1 dan Korfoya_ hareke e i
1 

Kor( o , halkı, gemimizi hareretli 
tezahüratla karşılıyacaktır 

rnerıtıi kabul ctıui~tir. tan ve Bulgaristan elçileri hazır Prens ve prensesler, bu ayın 
}etil uron V00 Tövral lıu,,üo nıai· bulunmu§lartiır. on ikisinde memleketlerine 1 
l e h· • c 
leıgradı •rlikıe "e iki tayyare ile - Sonu 6 ıncı sahi/ade- döneceklerdir. 
llıi§ti terkeılcrek Sofvaya ~it· ~ 

1 
~~rya 

9 
• /rak Harbiye Nazırı Ankaraya geliyor 

lııriı•iy ' (lladyoJ - Almao}a v 

tı:ı,,,etj~N".l•n ' ' 0 n ı\ö,ra•, Lugüıı. Harı·ciye Vek·ııı·mız, Bag- ~ 
hre il e bırtikte Bel.,raddan tın-· t 
• , .0: bu~ayu gdıniş~ir. • daddan sonra Moskova 

tic li t oyraı, i tasyooda Bulgar • 
ııtafıod 

.,. 11t·lsra(J a
0 k·ıreılauuu~tır. ya da gı·decektı•r 

1 'r\'Qlt ll ı.' 9 [A.A.) - ;;ehrio 
Cb · 

0 talarınJa üniversite ta· 
~i ·ı-' llİ.iııın\'· l · ı ılı; L· • 1 erı olmuş ve 200 
de baıı ır grub Hiılcrcilik aleyhin· 
tı... tı• tarak Al 

·• \o0 "" ınan Hariciye :Na· 

~~~------+~~~~~--

İ ktısad Vekilimizin de petrol için müza-
keratta bulunacağı söyleniyor 1141 l ,oyrat "k . u~tı v·ıı ın ı ıımet etmekte 

~., 1 
51110 .. Ankara 9 (lluı:ıusı·• Irak Ba"dad, Tahran \'e l\loskova,.·a fYİ· 8e de IJOiine Silmek İetC• ' ~ J - b J " 

Clıtıitlir. Polis şiJıletlc wüdalıale Harbiye .Nazırı Abdilllitit' in Anka· decektir. Dol.tor Tevfik Rüe<lü 

lı;ı:tı raya gelece~i haber alınmıştır. Irak Aras, İktıead Vekili B. Ccliil Da· 

• tond trıleLc te\kir olunmuştut'. Harbiye Nazırı ~anı tarikile gele· yar ile birlikte .Hağdad<la petrol 
~,' al nı rbn, 9 [Hadyo) - 1n~iliz 
•'ııt e afili Al 
l •rı \' • manya Hariciye 
ı:ııu- orı ~ 
J\ı 'lli tefı . oyrııho llclgrad ı eya· 

ttı ır ederk L 
~(l 11rıya il(• en, u eyabatio, 

1!ircı \'e r·) "S0 lavya arasındaki 
ınan el nıüuoıcbeılcde 

cektir. Du seyahatte Erdüıı büküm· 
darı Emir Alıdullalıın E-eyalıatile 
alakadardır ,.e aynı zamanda Dr. 

Tevfik Rüşılü Arasın Bıı;tdad ıeya· 
batini de takib ede~ktir. 

Doktor Tevfik Rürdü Ar .. , 

üzerine müzııkeratta bulunacaktır. 

fetaobul , 9 (Huauef) ·- Harici· 

ye Vekilimiz B. Tevfik Rü~dü 

Arae, bugiln Ankaraya hareket et· 

mittir. 

Hamid iye 
Atine, 9 [Radyo] - llamidiye nıekteb gemisi, bugün Falerondan 

hareket t>tmiştir. Uamidiye, evvela Korfoya uğrıyacak ve oradan da 
Yugoslavya sahillerine giılt>cektir. 

Korfo balkı, Hamiıliyeyi hararetli teznlıürntla kar~ıla\'acaktır. 

Atina, 9 (A.A.J - Ilamidiye bu ealıah eaat 6·da Korfoya hatcket 
ctmi~tir. 

Yunan bıhriyeeioiu ve bütün balkın tezahüratı ıon 
devam etmittir, 

dakikaya kadar l 

Sıhhi9e Vekili Bay 
Re/ ik Saydam 

çilerek tels"z kanun layihasile 
Ankarada bir tıb fakültesi te
sisine, yeniden beş kaza teş
kiline, teşviki sanayi kanunu
nun 30, 36 rncı maddelerinin 
değiştirilmcsıne aid kanun Ia
y.halarının ikincı müzakereleri 
yapılarak kabul edilmiştir. 

Ruznameye dahil maddeler
den Maarif Vekaleti merkez 
ieşkilat ve vazifeleri hakkın· 
daki kanuna müzeyyel layiba· 
nın da birinci müzakereleri 
yapılmıştır. 

Kamutay çuma günü top· 
lanacaktır. 

Ankara, 9 (A.A.) B. 
M. Meclisinin bugünkü top• 
lanhsmda müzakereye başla· 
mrken söz alan Sıhhiye ve 
içtimai Muavenet Vekili Dr. 
- Sonu 3 ncü sahijede-



Sayfa 2 

Bir çocuk aranıyor 
Dursanm Uhulağındn kaybolan bir ya\•runun pl"finde, göolilnfin ateş 

gibi yı.nnn muhabbeti ve elinde ecrveti ile bir baba dola~ıyor. 
- Yanuıo bu kapıda. ynvnım ou şehirde, yavrum bu dağda, 
Diye diye .• Bu ne sevgidir ki, in ana dağları düz, i~kencf'yi safa, 

ıstırabı bir alınteri 'eklinde telakki euiriyor. ~1mdi de Bucada diğer 

bir vatanda,la, bir çoı·u~u payla~amıyor. Her ikiııi de: 
- Çocuk lıizim<!ir! 
Di}e ba~ınyorlıır. Hangi•i haklıdır, bitmem tabii .. Çocuk oııyed, o 

babanıu de~il c, gl"çireceği sukut ve lokisar, bu babayı ncııba artık oğluou 
aramaktan vıızgı-.çirtecck mi? 

Hiç zannetıııiyorum. Gene yeni bir hızla, yeni bir ümidle, başka 

yollara, ha,ka şehirlere koşacak ve onu aramağa gidecektir. 
Ya onun o? Uu çocuk, hakikaten onun çocuğu ise! 
Düşünü> orum: 
Elden gitmiş ve e i bulunmıyan bir ~rvcti tekrar ele geçirmek ee· 

vinci ne bil) ük olacaktır? Evliıl scvgi•ini, kökü inııan rubun un derin· 
liklerıne yapışını~, egoizmden uzak ve ililhi bir cvgi olarak düeünenler 
ne haklıdır? 

llir fıkra vardır; hilirı;iniz: 
Vaktile iki anıı, bir yavruya tesahup iddiasilc mabk~meye dü~müş· 

ler .. Devrin bakimi, her ikisini de dinledikten sonra omrctmie; 
- Celladı çağınoız. Çocuğu ikiye parçala ıo ve birer parçasını bun· 

lara vereio .• 
Gellad gelmie \'e çocuğu bacağıodan tnttuktan sonra, ikiye bölmek 

üzere Eatın kaldırmış.. Tam iudirecf'~i &1radc1 hakiki ana, buna taham· 
mül cdeınemi,, ) ilrckten gelen keskin bir foryadla: 

- Aman ·diye hağırmıı· ben vazgeçiyorum, çoc~k benim değil, 
onundur. 

Hôkim, clerlıal vııziyt'li kavraınış: 

- Verin .demi~· çocuk, bu kadınındır. Çünkü o, yanu unun parça· 
laumama ı için onu feda ederken, diğeri JiL.:a)J kalmıştır. 

İşte, evlaJ muhabbetinin derin ve esrarengiz kudreti .• 

Hapishane tiyatro olur mu? 
Graçta küçük bir tepe üze

rinde eski ve kuleli bir bina 
vardır. Bu bina bir vakit1er 
zından olarak kullanılmaktaydı. 
Son zamanlarda binanın etrafı 
güzel bir orman halini almış .... 
tır. Burasırm yeni manzarası 
o kadar hoş olmuştur ki, İş 

adamları bu eski binayı bir 
tiyatro haline koymuşlardır. 
Para saklamak usulUI 
Cihanın heryerinde ve hali 

birçok köylüler tasarruf ede
bildikleri paralan bir banka
dan ziyade şurada burada sak· 
lamaktadırlar. 

Bir kısım köylüler paralarını 
duvar kovuklarına, toprak all
lanna saklarlar. fakat bunlar
dan birisi, gayet emin olmak 
itibarile parasını bir an kova
nına saklamıştır. 

Köylü bu kanaatinde çok 
haklıymış, çünkü kovanı işgal 

eden arılar, paraya hatta sa· 
hibinc bile el sürdürmemek
teymişlerl 

Kartpostalın mucidi! 
Hanriş Lange 84 yaşında 

olduğu halde ölmüştür. 
Bu ihtiyar, resimli kartpos

tal basan ve satao ilk adam
dır. Kartpostallar bir zamanlar 
çok moda olmuştur. 

Hanriş Lange kartpostal yü· 
zünden bir miktar da servet 
edinmiştir. 

Dilsiz köpekler 
Bugünlerde Londrada bir 

köpek sergisi açılacaktır. 
Bu sergide birçok köpek 

cinsleri teşhir edilecektir. Fa
kat bunlar arasında bilhassa 
Afrikadan getirilmiş bir cins 
vardır, bu cins köpekler hav
lamazlar! 

Londrada bu cins köpekle
rin maddi kıymeti pek büyük
tür ve bütün lngilterede bu 
cim ten bir çift köpek vardır. 
Centilmen bir muharriri 

Amerikanın r.n maruf mu
harrirlerinden biri olan Kalla 
Onginten 81 >aşında olduğu 
halde ölmüştür. Bu muharrir 

Saime Sadi 

için Amerikalılar "Centilmen
ler için centilmence yazı ya
zar. derlerdi. 

Bu ıııuharrir 22 seneden
beri N~vyorkun Taymis gaze· 
t~sinin muharriri ve müdürü 
idi. Kendisine mahsus serbest 
ve şuh halleri varmış ve bilhas· 
sa şu sözlerine çok ehemmi
yet verilmekte imiş: 

1 - Gazetesiz bir devle· 
tin hali berbad olur, 2 -
Gazetesi olan devletin de iç
güvesinden farkı olmaz, 3 -
Fakat gazeteciler eline düşen 
hükumetin vay haline! 

------
Kızı/ayda 

Kızılay cemiyetinin idaresin
de bulunan lkiçeşmelik, Kar
şıyaka ve Kahramanlar dis· 
panserlerinde; muhtelif hasta
lıklara musap kadın, erkek ve 
çocuk olmak üzere 2467 has
taya meccanen bakılmış ve 
ilaçları meccanen verilmiştir. 

BUyUk bir kayıp 
Ferdi ruhiyatın babası Dr. 

Alfred Adler 67 yaşında ol
duğu halde ölmüştür. 7.6.937 
gecesi Viyanada dostları bü
yük ölünün yas törenini yap
mışlardır. 

Büyük ölüyü ilim alemi her 
zaman şükranla anacaktır. 

{ ' Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Bub'6nün yıldızlarının tesirleri 
çok ku\Vetli ve vehametli olacak· 
tır. Bunun için, insanlar kendile· 
rini daimt bir kontrol ahında 
bulundurmalıdırlar. 

Öğleden sonra nepton ile 
zübre arasında bir tuir, bir ger· 
ginlik ve ademi memnuniyeti ha· 
fifletecektir. Bununla beraber, 
aile naıou uua kar~ı tecavfiz ve 
ihmaller görülecektir. 

Bugün doğan çocuklar ırüfati 

infial sahibi ve ldifi derecedt'! 
eioirli olaı·aktır. Bugün doğan 

çocuklanlan bir kısmı felaketlere 
ağrıyacaktır; fakat bir kısmı da 
yüksek me,·kilcr elJe etmeğc mu· 
vaf fak olacaklardır. 

1 
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-Katil 
I kasdı yokmuş -----.···---

B. Ali Çetinkaya'Telef on şirketini hüku-1!f ü~deiumumi . 
--.. • . ıddıasını serdettı 

Sonbaharda lsveçe met ~ Satın alıyor 
gidecek 

Torbalı kazasının Yoğurt· 
çular köyünde muhtar B. Et
hemi hatil kasdile yaralamak· 
la maznun Durmuş oğlu Is· 
mailin muhakemesine dün şeh· 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
müddeiumumi muavini B . .Şev· 
ki Suner iddiasım serdederek 
Hadisede katil kasdı olduğu 

Ankaradan gelen haberlere 
göre, Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkaya sonbaharda lsveçe 
seyahat edecek ve bazı tet
kiklerde bulunacaktır. 

B. Ali Çetinkayanın bu 
tetkik seyahatinde beraberinde 
bazı mütehassısları d:ı birlikte 
götürmeleri muhtemeldir. Bü· 
tün lsveç memleketleri gezi
lecek ve bayındırlık işleri tet
kik olunacaktır. 

!Jelediyenin bir 
aylık faaliyeti 

Satış mukavelesini imza için bir 
heyet yakında Ankaraya gidecek 

Nafıa Vekaleti, lzmir Otomatik Telefon Şirketinin hükumetçe 
satın alınmasına karar vermiş ve bunun için fiat hususunda da 
bir anlaşma yapılmıştı. Aalaşma yakında imza edilecektir. Şir
ketin alakadarları namına lsveçten şehrimize B. Marks adında 
bir murahhas gelmiştir. Dün Belediye reisi Dr. B. Behçet Uzu 
ziyaret eden bu murahhas, önümüzdeki hafta içinde Belediye 
Daimi Erıcümeni azasından Eczacı B. Faik ve şirketin İzmir 
müdürü ile birlikte Ankaraya gidecek ve bu heyet, şirketin 
satış mukavelesini imza edecektir. Bu suretle İzmir ve havalisi 
Otomatik Telefon Şirketi yakında hükumete geçecek, Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum müdürlüğü tarafından idare edil
meğe başlanacaktır. 

anlaşılamadığını, kıskançlık ne· 
ticesi çıkan kavgada B. Et· 
hemin yaralanmış olduğu sa· 
bit bulunduğunu söylemiş ..,e 
maznunun Türk ceza kanunu· 
nun 456 ve 457 inci madde-

v l · •l h kk Güze yalı--Basmahane tramvayları 
ı apı an ış er a rn. 

da istatistik yapıldı Şirket direktörlüğü 

lerine göre tecziyesini iste
miştir. Davacı vekili, müdafa
asını yapmış, hadisede katil 
kasdı bulunduğunu anlatmış 

ve maznunun o suretle tcczi· 
yesini istemiştir. Maznun ve
kili de müdafaasını yapmak 
için mühlet istemiş ve mah· 
kc.me. bu dileği kabul ederek 
muhakemeyi 25 Hazirana bı· 
rakmıştır. 

Son bir ay içinde lzmir b d • 
belediyesinin muhtelif saha- ceva ver 1 
daki faaliyetini gösteren bir • ------
istatistik hazırlanmıştır. 

Belediye baytarları tarafın
dan 3648 baş hay"an pazar· 
!arda muayc:ne edilmiş, 126 
baş hayvana ruam hastalığın
dan şüphe edildiği için mallein 
tatbik olunmuştur. Mezbahada 
14,372 baş hayvan kesilmiş, 
7 hayvanın muayenesinde has-
talıklı oldukları görülmüş ve 
bunlar imha ettirilmiştir. 

Yapılan tetkikatta 69 evin 
mukavelesiz kiraya verildiği 
görülmüş, sahibleri hakkında 
kanuni muamele yapılmışllr. 

129 yiyecek maddesi tahlile 
gönderilmiş, 7710 eve mazot 
verilmiş, 200 köpek telef edil
miş, 34 kişi memnuiyete rağ
men dilenirken görüldüklerin
den fakirler evine sevkolun· 
muştur. 17 eski tartı aleti 
musadere edilmiş, sıhhi va
ziyetleri noksan görülen dört 
dükkan kapatılmıştır. 

24 hayvan menşe şehadet· 

namesiz tutulduğundan sahib
leri hakkında muamele yapıl
mış, 100 kilo kaçak et mu
sadere edilmiş, 841 kilo ek
mek noksan ve talimatnameye 
uygunsuz olduğundan musade
re olunmuştur. 

2 otomobil, 6 araba ve t 2 
bisiklet numarasız görüldü
ğünden sahibleri cezalandırıl
mıştır. 530 nakil vasıtasının 

dezenfeksiyonu yapılmıştır. 

Fuhuşla mücadele 
komis,Yor u toplandı 

Fuhuşla mücadele komis
yonu bugün toplanmış ve mü· 
cadele için bazı kararlar al
mıştır. 

Teftiş 
Vilayet Sıhhat müdürü B. 

Cevdet Saracoğlu, Fransız ve 
Sent Antuen hastanelerini tef
tiş etmiştir. ----
Doğanspor dün Is. 

tanbula gitti 
Doğanspor takımımız Gala

tasaray ve Güneş takımlarile 
milli küme temaslarını bitir
mek üzere dün Bandırma 
ekspresile lstanbula mütevec
cihen hareket etmiş ve Bas· 
mahane istasyonunda bölge 
başkanile sporcularımız tara
fından uğurlanmıştır. Takımı· 
mız, esas elamanları olan 
Hakkı, Fuad ve Fethiden 
mahrum olarak seyahate çık
mıştır. Muvaffakıyetler dileriz. 

Şimdi de belediyenin mütaleası soruldu, 
inşaata yakında başlanacak İhtilas davası ----------

Tramvay ve Elektrik şirke
tinin, Konak • Güzelyalı tram
vay seferlerini Güzel yalı· Bas· 
mahane arasında yapmak için 
Konaktan Basmaneye kadar 
derhal ray döşemek için Be· 
lediye reisliğine müracaat et· 
tiğini, fakat imtiyaz mukavele· 
namesine göre lkincikordon· 
dan -darlık sebebile· çift hat 
g,.çirilmesine imkan olmadı
ğından Gümrük önüne kadar 
olan kısım için Birincikordon· 
dan hat döşenmesine miisaade 
istediğini yazmıştık. Belediye 
reisliği, bu müsaadeyi şirkete 

derhal vermişti. Şirket mü
dürlüğü, daha sonra Nafıa 

Hayvanat 
bahcesi .. , 

---····---
Belediyeye kıymetli 
hayvanlar veriliyor .. 

Belediyece Kültürparkta bir 
(Hayvanat bahçesi) tesis edi
leceğini yazmıştık. Bazı kimse
ler, ellerinde bulunan ve bak· 
makta güçlük çektikleri birçok 
hayvanları belediyeye vermiş-
lerdir. Bunların arasında ha· 
kikaten kıymetli hayvanlar da 
vardır. Bilhassa çok güzel bir 
aslan da vardır. Ayrıca kurtlar, 
çakallar ve kartallar veril
miştir. Bu vahşi hayvanlar, 
şimdilik Burnava Ziraat mek
tebinde muhafaza edilmek· 
tedir. 

Belediyece, daha birçok hay
vanlar toplattırılac3k, hepsi 
için kafesler yaptırılacak ve 
fuar zamanınd.a bu hayvanlar 
Kıiltürparkta halka teşhir edi
lecektir. 

Bu suretle belediye, Kültür
parktaki hayvanat bahçesinin 
esasını kurmuş olacak ve ile
ride bu bahçe için birçok kıy
metli hayvanlar daha satın 
alınacaktır. Kültürparkm, mü
him bir kısmı, hayvanat bah· 
çesi için ayrılacak ve buraya 
kutuplarda yaşıyan bayvanlar 
müstesna olmak üzere dünya
da yaşıyan diğer hayvanların 
teminine çalışılacaktır. Çünkü 
kutuplarda yaşıyan hayvanla
rın Kültürparkta yaşatılması 

için buzlu havuzlar yaptırmak 
lazımdır. 

Komiserliğine bunu bildirmiş Ortakların hesapları 
ve Nafıa Vekaletinden müsa-
ade istemişti. sorulacak 

Öğrendiğimize göre, şirket; Kemalpaşa kazasının Pars• 
Konak - Basmahane arasında zirai kredi kooperatifi müdürü 
tramvay işletecekse de bu hat B. Ahmed, reisi Mehmed. 
boyunda otobüs faaliyetine azaları Mchmed Kazım, Hü· 
mümanaat edilmesini iste· seyin, lbrahim ve Hüsnünün 
miştir. Şirket, derhal tesis zimmet suçundan muhakeme
edeceği hattın planını hazırla- lerine dün şehrimiz Ağırcez• 
tacak ve Nafıa komiserliğine mahkemesinde devam edil· 
gönderecektir. miştir. Peis, maznunlardan B. 

Nafıa komiserliği, Basma- Hüsnüye: 
hane tramvayları hakkında hir - Kasabalı Dudu adındaki 

defa da belediye reisliğinin mü- kadına 80 lira vermek lazımdı. 
taleasını almağı lüzumlu bul- Bu parayı verdiniz mi, verıne-
muştur. Nafıa komiserliğinin diniz mi? 
sorgusuna belediye reisliği ta- Diye sormuş ve maznul11 

rafından cevap verildikten bu paranın Dudu öldükten 
sonra komiserlik, gerek şir· sonra damadı şekerci Meh· 
ketin cevabını, gerek belediye mede verildiğini söylemiştir· 
riyasetinin mütaleasını Nafıa Bunun üzerine mahkemece şe· 
Vekaletine gönderecektir. kerci Mehmedle diğer baı• 

Vekaletten gelecek cevab meseleler hakkında malumat· 
üzerine şirket derhal ray fer- ları alınmak üzere lbrahirn: 
şiyatına başlıyacctk ve Birinci Köse Ahmed, Abdullah, bekçı 
kordondan Gümrük önüne, Salih ve Şabanın celplerine 
oradan da lkincikordondan ve bazı ortaklara aid borç 
büyük Gazi bulvanna kadar hesaplannın kooperatifçe kır 
olan kısımda derhal ray fer- patılıp kapatılmadığınm Pars' 
şiyatım tamamlıyacaktır. Ray kooperatifi müdürlüğünden s<r 
ferşiyatı için lazım olan demir- rulmasına karar verilmiş, rııu· 
ler, zaten şirkette vardır. Bü- hakemenin devamı başka gii· 
yük Gazi bulvarında ise ray ne bırakılmıştır. 
ferşiyatı zaten evelce yapıl- Çocuk dUşUrme da"•" 
mıştı. Nihayet iki ay içinde Ba~durakta Kahraman sok~· 
Basmahaneye tramvay işlemesi ğında aileevinde Bn. Mel•· 
mümkün olabilecektir. hatı döğerek üç aylık çocıl; 

ğunun düşmesine sebebiy'~ 
Eski İzmir haf~ vermekle maznun Bn. Harr~: 

y0en~n muhakemesine dün !ede 
rımız Ağırceza mahkemesıl1 de 
devam edilmiştir. Bu celsf • 
karar tefhim edilecekti. 

1
1 

kat mahkemece, dava dosY'
5 

üzerinde yapılan tedkikal IJ~~ 
ticesinde Bn. MelahatıP ~
aylık hamileliğinin fenneP tj... 
bitine imkan olup olm•.di ~ 
nın tesbiti için adli tıb ıŞ e.; 

• 
rıyatı 

Hafriyatta mahpus. 
lar işe başlıyorlar 

Eski lzmir hafriyatında mah
pusların çalıştırılmasına Adliye 
Vekaletince müsaade edilmişti. 
Halkevi müze komitesi namına 
hafriyata Müzeler müdürü B. 
Salahiddin Kantar nezaret 
edecek ve bugün mahpuslar
dan mürekkep bir kafile ilk 
olarak eski lzmir hafriyatında 
çalışmağa başlıyacaktır. 

meclisinden rapor istenrtl~e
muvafık görülmüş ve mL1h8

" 11, 
me başka bir güne bır• 
mıştır. 

ilkokullarda imtiharıl•:, 
Şehrimizdeki llkokLlll•!)'et 

Doktor B. Mahmud son sınıf talebesinin meı11111,ers 
Mezunen geldi imtihanlarına dünden it~b:rıd' 

Van Vilayeti Doğum hasta· başlanmıştır. 15 Haıır ~ 
nesi Başhekimi B. Mahmud, imtihanlar bitecek ve 

11111 ıJ 
mezunen şelirimize gelmiştir. fak olanlara şehadetnarlle 
Doktorumuza boşgeldin deriz. verilecektir. 

-----~----------~---~;._~------~~~~~~~~~~~~~~-------------
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Cebeı··tt r 
detli bir 

o a ansızın şid-
P başladı 

Projektörler, karanlık.içi~de'araştırmalar yapıyor, 
bataryalar da muttasıl ateş ediyorlardı 

Cebelüttarık, 9 (A.A) - Gece yansım 40 gt.,Cf" Cebelüttarık bo~azında ş:odetli bir topçu 
~~ellosu olmuştur. Karanlık dolayısile ne o!ub bittiği anlaşılamamıştır. Meamafih aşağıdaki 
adıscler kaydedilmektedir: 

Ceutadaki ışıklar Lirdenbire sönmüştiir. Bu sırada bu şehrin projektörleri karanlık içerisinde 
1 

araştırmalar yapıyor, bataryaları da ateş açıyordu. Biitiin ışıklarını söndürmüş olan iki harp 
Ren1isinin projektörler·n ışıkları altında teressiim ettiği göriilmlişlür. Asile-rin Garnero burnun· 
d~ki batan alan da ateş açmışlardır. Algesiras projektörleri de işlem eğe başlamıştır. Harb ge
lllılt'ri Ceutaya 20 kadar top atmışlardır. 

/ş kanunu tatbikatı 
eşkilat kadrosu temmuz

da tatbik mevkiine 
giriyor 

k Ankara, 9 ( Hususi) - iş 
kanunu tatbikatına ait teşkilat 
. adrosu, busene Temmuzdan 
ıtiba b"k k. . . ren tat ı mev ııne gıre· 
tektir. 

Yugoslavyada 
Silah fabr'ikası tesis 

olunuyor .. 
B-.lgrad, 9 (R ıdyo) - Yu· 

ioslcıvyada tesis edilmekte 
0 arı eslcha fabrıka'iının her 
lut1ü malı.t::ınesi zamanında 
&etirilıniş, tt:slim edılmıştır. 

Çorlu panayırı 
kapandı 

Çorlu, 9 (A A.) - Çorlu 
banayın bugün kapanmıştır. 

ç &ün süren panayırda hay· 
~~nat ve eşya üzerinde mü· 
ırn alış veriş olmuştur. 

a· Eyüpte 
ır evin temelinde 51 el 
l bombası bulundu .. 
stanbul, 9 (Hususi) - Eyüpte 

Cski bir evin temeli kazılırken, 
~0ktanberi gömülmüş 51 el 

11 :rnbası bulunmuştur. 
"Yük bir rasathane 

yapacaklar 
Nevyork, 9 (Radyo) - Nev· 

~~tk gazetelerinin yazdıklarına 
h~te Amerika ve Japonya 
c ukurnetleri, Büyük okyanus ile 
'rtırı Yüksek dağlarda rasad 
i :rkezleri vücude getirmek 
ç•rı tetkikat yaptırmaktadırlar. 
el ekoslovakya. 
Q:i madenler .. 
k elgrad, 9 (Radyo) - Çe· 
}

5lovakyanm en büyük ma· 
'-lerı •• h y 1 
111 rnute assısı, ugos avya-
b ~ Vardar ballığı havalisinde 
ttı u ~nan demir, bakır ve çinko a: enlerini tetkik etmektedir. 
ko 

1
tnadenleri işletmek için Çe· 

ll:ı .. ~?vakya maden şirketleri, 
la Udı:!l tekliflerde bulunmuş· 

t it ..... . 
~J\~N-A_D_O_L_U Dl 

Ci" • 
~ük siyasal gazete 

s -
1-{ ahip ve başyo1.gnnı 

tıın 8Ydar Rüşdü ôKTEM 
ttınd~llli neşriyat ,.e yazı işleri 
fd Ur(i: Hamdi .Nüzhet Çançar 

•teb .....,.. I an,.&: 
tnıir f k· . 

C. lJ ıncı Beyler soka~ı 
'teı alk Partisi biıııı ı içinde 

't1:1,}raf: hmir - ANADOLU 
on: 2776 .. Posta kutusu 405 

\'ı111tı ABONE ŞERAiTi 
1200, altı O) lığı 700, ÜÇ 

\'~b ~lığt 500 kuru tur " aı:ı • • 
ahı nıenıleketler için senelik 
R one ücreti 27 liradır 

\;11. eı ferde 5 kuru~tur 
~a" -~- ii~~nıi ~ ~ış .'?~Ş.halar 25 kuruştur t\N .... .. .. ,, 

ADou MATBAASI DA 
BA IU\fl~I LH 

ima y 
A 

a 
sya aleyhine 
ı kuruyor? 1 

Ecnebi matbuat, bu hususta dik
kate şayan hı.ıberler veriyor 

fstanbul, 9 (Hıısu~i) - Almanya Hariciye Nazırı Von Nöy· 
ratın seyahatıle mPşgul olan ecnebi mehafil, muhtelif tefsir· 
lerde bulunuyorlar. 

Bazı gazeteler, Alrnanyanın, Bu!garistanla Yugoslavyayı ve 
M1ç .uistanı Rusy:l aleyhine çe-.,,irmek istedığini ve bunun için 
bir ıttif ak hazırladığını yazıyorlar. 

Ayni g ızt>tPler, bu hü ·u'Tletler;n, M ~caristanın silahlanma· 
sına muvafakat ettiklerini ilave ediyorlar. 

omberg, Peş
g · decek 

Alman Mareşal;,dün Etna yanar-! 
dağı eteklerinde yemek yedi 1 

Şimali Çinde 
Japonyaya karşı 

isyan çıktı 
Pekfo, 9 (Radyo) - Çin 

matbuatı, Şimali Çinin Pesol 
havalisinde Japon ordusuna 
karşı bir taarruz vukubuldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Taarruz isyan halini almış 
ve Savare doğru yayılmağa 

başlamıştır. Çin askerleri, is
yanı bastırmak için harekete 
gelmişlerdir. 

Fransada 
Tabiiyetlerini isbat edemi
yenler de asker olacak,ar 

Paris, 9 ( Radyo ) - Milli 
Müdafaa Bakanlığının tebliğine 
göre, kabiliyetlerini isdat 
edemiyen gençlerin her sınıf 
kur'a efradı ile beraber askere 
alınmaları kararlaştırılmıştır. 

Paris, 9 (A.A.)- Milli Mü
dafaa Bakanlığınm bir tebli· 
ğine göre tabiiyetlerini isbat 
edemiyen her kura efradı kendi 
sınıfı ile birlikte askere alına· 
caktır. Bu onun tabiiyetini 
knt'iyyen ihlal etmiyecektir. 

İtalya Kralı 
Milanoya gitti 

Milfıno, 9 (Radyo) - ltalya 
kralı Viktor Emanuel, bugün 
(.)an Rosore) şatosundan oto· 
mobille buraya gelmiş ve oğlu 
Veliahd prens Oınberto ve 
prensesler tarafından karşılan· 
mıştır. 

Kral, doğruca sarayına git· 
ıniştir. 

Lilde 
VUz hektarlık arazi su

lar altmda 
Lll, 9 (Radyo) - Yüz heJ<· 

tarlık arazi sular. altında kal· 
mış, mahsul . mahv~İ~uştur. • 

1 ~ ~ri de 3\1 &lbodadı.r. 1 

Roma, 9 (Radyo) - Al
maııya Harbiye Nazırı Mareşıııl 
Bloınberg ile kızı ve maiyeti, B. 
Mussolininin yatı ile bugün 
(Koyço) ya vasıl olmuş ve 
(Saormin) e gitmiştir. 

Mareşal Blomberg, (Etna) 
yanardağı civarında da gezin
tiler yapmış ve öğle yemeğini 
oralarda yimiştir. 

Berlin, 9 (Radyo) - Al· 
manya Ha: biye Nazırı Mareşal 
B'ombcrg bu ayın nihayetinde 
Bu<la·Peşteye gidecek ve Ma
caristan Harbiye Nazırı Ge· 
neral (Rodor) a ia<lei ziyaret 
edecektir. 

İngiltere 
Büyük iki yolcu vapuru 

daha yapıyor 
Londra, 9 (Radyo) - Deyli 

Ekspres gazetesinin yazdığına 
göre, lngiltere hükumeti bü· 
yük iki yolcu vapuru daha 
inşa ettirecektir. Eğer lngil· 
tere dominyonları bu vapur· 
ların inşa masrafına iştirak 
etmezlerse lngiltere, Küin 
Ma .. i gemisinde olduğu sribi 
bu gemileri de kendi parasile 
yaptı raca~tır. 

Tuna köprüsü 
Müzak relP.r neticelımdi 

Belgrad, 9 (Radyo) - Ro· 
manya • Bulgaristan arasında 
Tuna nehri üzerinde büyük 
bir köprü inşası için yapılan 
müzakereler neticelenmiş ve 
mutabakat hasıl olmuştur. 
Köprünün inşasına yakında 
başlanacaktır. 

Edirne ve T ekirdağı 
sporcuları 

Tekirdağ, 9 (Hususi muha· 
birimizden) - Edirnespor ku· 
lübünden 20 kişilik bir kafile, 
10 Haziran.da Tekirdağa ge· 
·ı~c~k· " ve .. Tel<:ir'd~g· · sporcu1a~ 
rilo mil!iabakalar yapacaktu. 

Sokakların, yavaş yavaş 
ısınmağa başlamış taşları Üs· 
tlinde, yalınayak yürüyordu. 
[lstitrad - Onlardaki ayak, 
hem de kiiçücük oldukları 
halde, bizim gibi büyümüş 
insanların kunduralı ayakla• 
rınd;tn daha mukavemetlidir.] 

Boynuna ince bır iplt: as· 
tığı İşporta tablasında, sadrce 
bir avuç nane var. Kendi 
boyunda, keııdı kadar duşkün 
b r arkadaşı, onun omuzuna 
dayanmış, kon1Jşa koııuşa gi· 
diyorlar. 

- Hf'm "nane,, diye ba· 
ğırıyor, hem de yiyorum. Alan 
yok ki .. 

- Ver bir tane de bana .. 
Nt·den almıyorlar acaba nane 
sı ndeıı? 

- Bılmcm.. Belki pistir 
sanıyorlar .. Dün akşama kadar 
bir tane bıle satmadım. 

- Satsan kaç para eder? 
- Beş tanesi bır kuruş .. 
Onlar uzaklaşıyor ve ben 

düşünüyorum: 

Beş tanesi bir kuruş olan 
naneden, bir tane satamamış .. 
Tamam bir gün 15 saat, gez
mis sokakları, dolaşmış kah
vehaneleri, ahüst etmiş çarşı· 
ları, vapur iskdt"lerini .. 

f arzediyorum ki; bir sattı, 
beş satı ı, on, yirmi, elli, yüz 
sattı .. Yüz tanenin yekunu ne 
tutar; 20 kuruş.. Sermayesini 
hcsablayırı; 15 kuruş. Geriye 
ne kaldı: 

Beş aded kuruş .. 
Evet, (farzı muhal o\arak) 

yiiz tane satsaydı, beş kuruş 
kazanacakh bu çocuk.. Ne 
yapacaktı bu beş kuruşla, bir 
de onu hesablayın: 

Ne yiyebilir, ne içebilir, ne 
yapabilirdi? 

Kaldı ki, bizim hesab ha· 
kiki deği ı, muhayyel ve fara· 
zidir. Çünkü satılmış tek tane 
(nane) yoktur. 

Bu hadise bize, enerjinin, 
buna mümasilleri de nazarı 
itibara alınırsa kalabalık bir 
insan e::nerjisınin nasıl akıb git· 
tiğini sarahatle gösterir. 

işi rasyon&lize edememek 
vaziyeti, ferdi kendi başına, 

yani kendi sayi, kendi telak· 
kisi ve kudreti ile, kendi te
şebbüsü ile başbaşa bırakmak 
keyfiyetidir ki, bu vaziyetleri 
ihdas ediyor. Enerjiyi bir kıy· 
met, bir sermaye olarak te
lakki tden bugünkü modern 
İş ölçüsünü, bu görünüşe vur· 
duğumuz vakit, su gibi bir 
netice alıyoruz. 

Bugün, o çocuğun enerjisi 
ölüyoı·. [Hayatı da sönüb gi· 
diyor, o ayrı.] 

Yarın o çocuğu, ona tesa 
hub eden aile dilenciliğe atı
yor, ve dilencilik; hırsızlığa, 
seıseriliğe doğru açtığı kapı· 

dan o çocuğu kendi karanlık 
koridoruna çekince, onun 
enerjisi, menfi bir istikamette 
işlemeğe başlıyor ve o aile, 
bu enerjiden kendi hesabına 
saadet ve ekmek bekliyor. 

Feci neticeler değil de bun· 
lar nedir? O. R. G. 

Amerikada 
DUn güneş tutuldu 

Nevyork, 9 (Radyo)- Dün 
güneş tutulmuş ve Amerika
nın, asırlard~nberi görmediği 
bu hadise, Astronomlar tara· 
fından mükemmel bir surette 
müşahede ·edilerek resimler 
tlu:ım~tu. 

Sayfa $ 

'Sıhhiye Vekilimiz Urfada 
çıkan kolera hakkında 

izahat verdiler 
- Başı 1 inci sahi/ede -
Refik Saydam şu beyanatta 
bulunmuştur: 

-Müsaade buyurursanıı ce· 
nub hududumuzda Suriye da
hilinde vukua gelen zatürreeli 
veba vakaları hakkında arzı 
malumat ederek aldığımız 

tedbir !erden de bahsetmek 
istiyorum. 

30 Mayıs 937 de Urfa va· 
!iliğinden gelt•n bir telgraf ta 
Resülayin cenubunda bır aşi· 

ret efradı arasında s tlgın bir 
hastalığın zuhur ettiği ve ted· 
kikata devam ettıkleri bildi· 
rilıAordu. 

Aynı gün öğleden sonra 
aldığımız bir telgrafta bu has-

• talığın zatürreelı veba olduğu 
bu yüzden şimdiye kadar 15 
kişinin öldüğü Vıranşehır ve 
Haran kaymakamlarına da 
bu hususta malumat verildiği 
bildirildi. 

O gün Pazara tesadüf edi· 
yordu. Bız 31 Mayısta aşağı· 

daki tedbirleri aldık. 

Evvela Urfa ve Mardin Vi
layetleri dahilınde Dicle ve 
Fırat nehirleri arasındaki hu· 
dudun umumi hıfzıssıhha ka· 
nununun 55 inci maddesine 
istinaden derhal kapatılması 

emrini ver~ik. Ayni zamanda 
hudut üzerinde umumi tekay· 
yüdat yapılması ve Sıhhiye 
mudiirlcrinin hudut civarında 
bulunan köyleri dolaşarak 

mevcut sıhhiye memurlarının 

ve icabeden doktorların da 
bu iş için derhal harekete 
getirilmesi emrini verdik. 

Ankarada da bilumum ma· 
kamatı resmiyeyi haberdar 
ederek bu hususta memurini 
ai<lesini müteyakkız bulundur· 
malarını rica ettik. 

Ayni günde Paris beynel· 
milel hıfzıssıhha 9fisini haber· 
dar ederek kendilerinin bu 
hususta bir malumatları olup 
olmadığını sorduk. Hariciye 
Vekaletinden rica ettik. Su· 
riye hükumetinden bu hususta 
malumat almasını istedik. Ay· 
ni zamanda vekaletiniz Halep 
konsolosluğundan kendisinde 
mevcut olan malumatı bildir· 
mesini rica ettik. 

Ayni günde burada merkez 
hıfzıssıhha ikinci direktörü· 
müze muayyen seyyar doktor 
bakterioloğ tefrik ederek mev· 
cut veba seromlarımız ve ve· 
ba aşıcıldrımızla derhal Toros 
ekspresile Resülayna tahrik 
ettik. Üç Haziran akşamı he· 
yetimiz Pesülayna vasıl oldu. 
Ve Fransız heyeti sıhhiyesile 
temasa geçti. 

Ayni zamanda derhal hudud 
üzerinde bulunan köyleri ve 
hudutla alakad .. r olan jandar· 
ma ve hudud kıtaatını vak'a
dan haberdar ettik. 

1 Haziranda Halep konso· 
Josluğumuzdan aldığımız ma· 
liimatta zatürree şeklinde veba 
mevcud olduğu hakkmda ma· 
kamatı resmiyeden malumat 
aldığını ve 12 musaptan 11 i· 
nin öldükünü, vak'anın Suriye 
hükumetince 27 Mayısta öğ· 
renildiğini ve 23 Mayısta baş· 
lamış olması muhtemel oldu· 
ğunu ve mücadele için Şam· 
dan iki doktorla birçok mu· 
alecenin gönderildiğini bildi· 
riliyordu. 
. ~c.zalik Urfa vilayetinden 

seao l Ha.iraada aldıjıJWı 

malümatta Fran$ızlarla V'J~İ 
temas neticesınde hastalıkırı 
veba olduğlJnurı kendıltrintt 
bildirildığini öğ endik. 

2 Haziranda 4 emra~ı sari· 
ye "üçük sıhhiye memuru vcs 
st-yyar emrazı sariye rnütrhas• 
sısını hududlarımız dahilinde 
bulunan köylerde tarama yap. 
mak üzere yo'a çıkardık. Ma· 
hallinde işe haşladılar. 

2 Haziranda trenlerden inen 
ve binenlerin muayent>ye tabi 
tutulması tekarrür etti. Ayrıca 
hudud kap lan tt"sisine baş· 

landı. Yalnıı hududun çok 
vasi olması dolayısile büyük 
teftişler yapılmasına süratle 
imkan olmadığı ~örüldü. iki 
sepdli motosıklet alınarak 

derhal sevkolundu. Bunlarla 
köylerde ve halk üzerinde iş 

daha çabuk göı ülebiyor . 
Ayni tarihte Derpisiyeden 

itibaren Resülayna kadar Nu
saybinden de Derbesiyeye ka· 
dar olan kısımlarda ayrıca 

tedbirler ittihaz olundu. Bun
lar kısım kısım ayrılarak her 
birinin başına birer tabib 
kondu. 

Mücadele heyeti 5 haziran· 
da Fransız heyeti sıhhiyesile 

temas etti. Aldığı malumat 
ilk vak'anın 7 mayısta çıktı· 

ğına dairdir. Hasta · adedinin 
13 olduğunu Fransız heyeti 
sıhhiyesi söylemiştir. 

Yaptığımız tetkikat ve al· 
dığımız malumat bu hastalığın 

Irak istikametinden gelen ve 
Suriyede iskana tabi tutula· 

cak olan nasturiler tarafından 
getirildiği ve Habur çayı isti· 
kametinde geçen sene şuba-

tındanberi böyle tek tük vu· 
kuat olduğU' ve bunun yavaş 
yavaş yukarıya doğru intikal 
ettiği ve nihayet hududumuza 
yaklaştığı merkezindedir. 

Fransız heyeti sıhhiyesile 
heyetlerimiz her tarafta temas· 
tadırlar. Bütün tedbirler alın· 
mışhr. Bununla beraber iş!n 
vehameti daha zail olmamıştır. 
Bugüne kadar hududumuz da
hilinde hiçbir köyde ve biç· 
bir yerde şüpheli bir vak'a ve 
emmareye tesadüf etmedik. 
Çok arzu · edilir ki bundan 
sonra da tesadüf edilmesin ve 
bunun için de ber türlü ted· 
bir ittihaz edilmiştir. (Teşek· 
kür ederiz sesleri.) 

Karşıyaka stady oma 
Temel atma töreni Pazar 

günü yapılacak 
Partinin gençliğe hediye 

ettiği Karştyaka deniz banyo
ları karşısındaki arsada yapı· 
lacak olan stadyum inşaatına 
gelecek Pazar günü başlana
cak ve temel atma töreni, 
birçok davetlilerin huzurilc 
yapılacaktır. 
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Kara Osman zade Hacı 
EyUb afja 

Manisanın {Çeşn igir) camii 
kabristanında gömt 1 ıd fr . Me· 
zar taşındaki k tabt-s şudur: 

HÜVELBAKf 
Kudemayı Hanedan 
Ra.; ıhüleaknndan 
Js~ablı amire 
Müdürlüğü rütbei 
Refiasile sabıka 
Sanıhan sancağı 
Kaimmakamı O man ağa 
Zade merhum ve mağfurüleh 
Elhaç Eyüb ağa 
Ruhiçün elfatiha 

SENE 
1261 

Fi 6 M. 
Hacı Eyüb ağa [1] 1231 de 

vefat eden (Miladi 1815) Hacı 
Hüseyin ağanın oğludur. Hü 
seyin ağnnm bir oğlu da Ya
kup paşa idi. 

E.yüb ağa; sonradan Saru· 
han mütesellimliğini elde etti 
ve bir müddet sonra azledildi. 
1235 te Drama muhsallığmda 
bulundu. Bina ve siirre ema· 
netlerinde ve orduda güzel 
hizmetlerile takdire mazhar 
olan Eyüb ağa seksen yaşında 
vefat etti. irtihali (1261 H. 
1845 M.) senesi Muharremin
dedir. fstanbulda Haydarpaşa 
camiini tecdiden tamir ettirdi. 
Mumaileyhin vc.f atile oğlu 
Sadık beyin ta'vzifi.ıe dair 
Lütfi tarihinde şu kayıt vardır: 

"Manisa hanedanı kadimin· 
den Kara Osman zade Hacı 
Eyüb ağa; bu defa vefat ey
ledi. Mumaileyhin Saruhan 
sancağı kaimmaknmı bulunan 
mahdumu Sadık beyin meşhud 
olan hüsnü hizmetine mebni 
pederinden münhal olan nişan 
ile (ıstabli amire) rütbesi mu· 
maileyhe verilmiştir.,, [2] 

Kara Osman zade elhaç 
Mehmed Sadık bey 
Manisanın Çeşnigir camii 

kabristanında gömülür. Kabir 
taşının kitabesi şudur: 

HÜVELHALLAKULBAKI 
Bivefadır milki dünya olma 

mağruru cihan 
Nice müyesser ecel hiç 

kimseye vermez aman 
Desti kudret !ındırıp ayinci 

isken deri 
Oldu fakn fakire hem an

kebutlar dideban 
Himmetile dari faniden be· 

kaya etti azm 
Oldu ol abdi ilahi azimi 

, -·-- ••• • - ....... _ ---z -~.ağ~ cinşp 
Gel bu zatın hakkına hayır 

..d.tınl.Eır edelim ... 

Karaosman zade Hacı 
Mehmed ağa 

Manisnnın Çeşnigir camii 
kabristanında gömülüd ir. Ka· 
bir taşındaki kitabe şudur: 

Hiivelhallakulbaki 
Diriğa Osman ağa zade 

Hayfa 
Bakayc bu fenadan kıldı 

rihlet 
Hacı Mehmed ağa şan bu· 

rada 
Bu namı pak ile bulmuştu 

şöhret 

Nice hayrı celili Manisada 
Yapıp hoş eyledi hem bez· 

li (Kudret) 
Kabulü dergehin olsun hü

daya 
Sevabın ruhuna bahşeyle 

kat kat 
Bağışla cürmünü yarap ke· 

rem kıl 

inayet birle eyle gargı 
rahmet 

Kurunu rahmetinle ya ilahi 
Şefaat mazharı olsun kı

yamet 
Feramuş eyleme hayrü dü· 

Eyle kabrin 
(Bilıan yek) 

adan 
gelüp ziyartt 
fatihasile kul 

hüvellah 
Diriğ etme kerem et kıl 

mürüvvet 
..... [3) 

SENE 
1261 

Kara Osman zade Hacı 
Mehmed ağa; Manisada bir· 
çok hayır ve hasenat bırak
mış bir zattır. Ahfadından 
birçokları elyevm Manisada
dırlar. Hacı Mehmed ağa 
hnkkmda daha fazla bilgi 
toplıyamadım. 

mesin mevla heman 
1 Jsta.blı amjre müdürlüğü pa· 

} eliilerinden 
Kara O:nı~aQ zade elhaç 

. ' ~ 

ANADOLU 

Yankesici kadm 
Sürmeli sokağında oturan 

Ali kızı Muzaffer, İbrahim oğlu 
ihsanın yeleği cebinden 55 lira 
parasını çaldığından yakalan· 
mıştır. 

Aile kavgası 

Kemerde üçüncü sokakta 
lsmaı l oğlu Kazımla Osman 
kızı Mt'd lıa ve Mt·rnış oğliı 
Sabri aılevi bir mesdeöen 

' •• ~ J • 

aralarında kav,ga etmışler, Ka· 
zım Sabriyi tokatlamış, Mc.·dıha 
d~ <şişe ile ba:;;ını yarmıştır. 

Kaza 
Şoför Sülryııınn oğ'u Sabit; 

idart"sirıdt·ki 48 numaralı oto· 
mobille Gazi bulvarıııdan ge· 
çerken Ahmed oğlu Mı:hn•t"de 
çarptırmış ve yarnlanınasırıa 

ebebiyd vermişt ir. 

Karısını dövmUş 

Mt·hmed 02-lu Ali. karısı 

Bahriye ile kavga etmiş ve 
fena halde dövmüştür. 

Kama taşıyormuş 
Sürmeli sokağında dolaşan 

Muharrem oğlu lsmailin üze· 
rinde bir kama bulunarak alın· 
mıştır. 

Beynelmilel 
hava müsabakaları 
Ağustosta olacak .• 

Paris, 9 (Radyo) - Hava 
Bakam Bay Pıyer Kut, Bey
nelmilel hava müsabakalarının 
Ağustosta lstre ve Şam ara
sında gidip gelme şeklinde ya· 
pılacağını bildirmiştir. 

Bu müsabakalara her mil 
Jete mensup tayyare ve tayya
reciler iştirak edecektir. 

Japon parlamentosu 
Temmuzda toplanacak 

Tokyo, 9 (Radyo) - iyi 
haber alan Japon meha!iline 
göre, Japon meclisi mebusanı 
25 Temmuzda fevkalade ola
rak davet edilecek ve bu iç
tima 10 gün sürecektir. 

Bay Sandler Rigaya 
vardı 

Riga, 9 (A.A.) - lsveç Ha
riciye Nazın B. Sandler bu
raya gelmiştir. ................... 

Bey efendinin ruhiçün fatiha 
SENE 
1278 

Fi 12 Ca 

Eyüb ağanın oğlu Sadık 
bey [4] (1278 H.) senesinde 
Miladi (1861) de vefat etti. 
Lütfi tarihi; Sadık beye ba
basının rütbesi olan {lstabli 
amire) rütbesinin tevcihini mü
nasip görmiyerek vezaret rüt
besine adeta yakın olan bu 
rütbenin fevkalade hizmeti 
mesbuk olanlara verilmesi 
İcab ettiğini yazdıktan sonra: 

"Eyüb ağa; müddeti medide 
bina ve sürre emanetleri ve 
orduyu hümayun hizmetleri 
gibi mesbuk olan fedakarlığı 
semeresi olarak seksen yaşına 
kadar ömrü içinde şerefyab 

olabildiği nişan ile rütbesinin 
defaten mahdumuna verilişi; 
Sadık Beyin kadrini taz'if et· 
mişse de zatı rütbenin kuvvei 
namiyesini tenkis eylemiştir . ., 

Mütalaasını muhik olarak 
serdetmiştir. 

(1) Kiıabeler cild 2 snbife 
100.ı o) 

12] E) üp ıığıı lıakkııııla icilli 
Oeın:ınirle ılı• lıazı maluıııııı varılır. 

(3) (li \c (18) inci 83lır, ,tn~ın. 
göırıfılü ve kırık olması dolueyısile 

ıtalya, müşavere hakkın
daki teklife yana$tl 

Yeni notanın metni haz'ırİcınıyor. Kontrol 
daha ufak gemile'rle de yapılabilir 

Londra, 9 (A.A) - Roy
ter ajansından: 

Almanya ile ltalyariın ademi 
müdahale komitesine avdet 
t•lrııek için i~t~;nekte olduk
ları 1~~ . :ıanları temin edt>c~k 
~la~ metin hakkında rıihai 
itılaf hası: o!mak üzeredir. 
Şımdi yapılacak şey ispanya 
sularında gene bir hadise yü
zünden yeqİ bir istişare ya· 
pılmac;ı zar •ret ke.sbettiği tak
dirde y;tpılacak icraat ve ha· 
re keti ifade için Almanya ve 
lıalyaııııı kabul edehıl('et·kleri 
kdiıneleri bulmaktır. Nıhai 
metin hctzırlanır hazırlanmaz 

Va!aıı ·i a lıükumuti ile Sa
larnaıık.ı ınakamatına tevdi 
olunac<ıktır. 

Maamafıh ispanyadaki ta· 
raflaı ın hattı hareketleri hak· 
kında teminat alınmadıkça 
metin ademi müdahale komi
tesine gönderilmiyecektir Şim· 
diki halde tasarrutta bulım
mak gaygısile karakol vazi
fesini ıfa etmekte olan fngiliz 
torpito muhribleri yerine mü· 
sellah balıkçı gemilerinin ika· 
mcsine müteallik bir teklif 
tcdkik olunmaktadır. Kontro· 
lun daha ufak gemiler tara· 
fından şimdiki kadar müessir 
derecede ifa edilmemesini far
zetmek için hiçbir sebeb gö· 
rülmemektedir. 

Roma, 9 (A.A.) - iyi ma
lumat almakta olan bir mem
dan öğrenildiğine göre, İtalya 
dün öğleden sonra B. Ciano 
ile Sir Erik Drummond ara
sında yapılan görüşmeden sonra 

/ngiltere-Amerika 
Ticaret muahec/e$i müza

kerelerine başlandı 
Londra, 9 (Radyo) - ln

giltere Ticaret Nazırı (Olyer 
Stanley), avam kamarasının 
bugünkü toplantısında, lngil
tere ile Amerika arasında ye· 
ni bir ticaret muahedesi için 
müzakerelere başlandığını ve 
bu hususta dominyonların da 
haberdar edilmiş olduğunu 
l ildirmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - Avam 
kamarası endüstri encümenince 
kabul edilen bir karar sure· 
tinde lngiliz imparatorluğu 
memleketleri arasında mevcud 
ruçhanlı gümrük siyasetinin 
ecnebi devletlerle akdoluna· 
cak ticaret muahedesi lehine 
olarak tadili reddedilmektedir. 

Ayni karar suretinde Ottova 
anlaşmasını kıymetten düşü
rebilecek Şt"kilde herhangi bir 
tavizde bulunulması da kabul 
olunmamıştır. 

Bu karar suretini 120 mu
hafazakar mebus imzalamıştır. 

Altın f iatlerinin 
tesviyesi 

Vaşington, 8 (A.A.) - Al
tın fiatinin tesviyesi maliye 
mehafilinde memnuniyetle kar
şılanmıştır. Bu hareket üçler 
anlaşmasının yeni bir muvaf· 
f bkıyeti olarak telakki edil
mektedir. 

Fas sultanı 
Parise gidiyor 

Paris, 9 (Radyo) - Fas 
sultanı general Noges ile bir
likte temmuzda Parise gelecek 

· ve.., sergiyi ziyaret edecektir. 
Fas sultanı bu münasebetle 

muhtemel bir lspanyol taar· 
ruzuna karşı tenkıl tedbirle-ri 
alınmadan evel devletler ara
sında müşavereler yapılmasını 

kabul etmiştır. 

Mnarııafih Roma kAbinesi 
kat'i bir karar vermeden evel 
Berlin kabınesile noktainazar 
tt"atisinde bulunacaktır. 

Prensip anlaşması 
hasıl oldu 

Londra, 9 (A.A.) - lspan· 
yada d~niz koııtrolu hakkında 
döı t dl'vlt:l aı asında bir pren· 
sip anlRşması hasıl olmuştur. 

Bu anlaşma aşağıdaki nokta· 
ları ihtiva etmektt"dir: 

1 - fspanyol limanlarında 
emniyet bölgelerinin genışl~
tilmesi, 

2 - iki taraftan Doyçlan· 
dırı bombardımanı gibi hadi· 

selerin tekerrür etmiyect·ği hak
kında sarih teminat alınması, 

3 - Dört devlet arasındaki 
bu anlaşma Valansiya ve Sa
lamanka hükumetlerine bildi· 
rilecek ve ctvap gelir gelmez 
ademi müdahale komitesine 
tebliğ edilecektir. 

Londrada bu cevapların 
müsaid olacağından şüphe 
edılmemektedir. Komite mü· 
teakıben deniz kontrolunu da· 
ha beynelmilel bir mahiyet 
verilmesi ve bilhassa kontrola 
memur bazı harp gemileri 
yerine içlerinde beynelmilel 
müşahid bulunacak silahlı bir 
vapur ikame!'i hakkındaki tek
lifleri tedkik edecektir. Bu 
teklif Londrada pek iyi bir 
surette karşılanmaktadır. 

Arnavutlukta 
Tohumların ıslahına 

çalışılıgor 

Belgrad, 9 (Radyo) - Ar
navutluk hükumeti, muhtelif 
tohumların ıslahı için faaliyete 
geçmiş, Yugoslavyadan mü
him miktarda ıslah edilmiş 
tohum istemiştir. 

Cebelüttarık 
mültecilerle dolu •• 

L d 9 (A A ) - Dailı' on ra, . . 
Telgraf gazetesinin Cebelüt
tarıktan öğrendiğine göre bu 
şehri dolduran lspanyol mül
tecilerinde 200 kişilik ilk ka· 
fıle f ngiliz makamatı tarafın
dan Maime hastane gemisine 
konularak sevkedilmiştir. 

Lord Plymout Ha. 
vanada 

Kaunas, 8 (A.A.) - lngiliz 
hariciye müsteşarı Lord Ply
mouth buraya tayyare ile gel
miş ve hava meydanında Ha
riciye Nazırı Lozaraitis tara· 
fından karşılanmıştır. 

Lord Plymouth burada iki 
gün kalacaktır. 

B. T ardiyo evlendi 
Paris, 9 (Radyo) - Eski 

başvekillerden ve eski milli 
cumhuriyetçiler partisi lıderi 
B. Tardiyonun Bn. Blanşarla 
izdivaçları bugün merasimle 
yapılmıştır. Şahid olarak B. 
Tardiyonun hemşiresile Bn. 
Blanşarm oğlu hazır bulun· 
muşlardır. 

Çin Maliye Nazırı 
Berline vardı 

Berfin, 9 {Radyo) - ÇiQ 
Maliye Nazırı bu sabah Ber-

10 Haziran 9?'7 

Bugünkü program 
ıstanbul Radyosu 

Gündüz: Saat 12,30 • 14 
Halk türküleri, havadisler, ha· 
fif musiki. 

Akşam: Saat 18,30 Dans 
musikisi, 19,30 Konferans, 
20 Türk musiki heyeti tara· 
fından şarkılar, 20.30 B. Ömer 
Rıza tarfırıdan aıapça !'Öylev, 
20,45 Tüı k musiki heyt'li ta· 
rnfından şarkılar, 21.15 Stüd· 
yo orkestrası, 22, 15 Ajans ve 
boısa haherleri, 22,30 Seçilmiş 
musiki parçaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 2 l,45 te Tükçe neş· 

riyat. 

Son eseri;in başında 
ölen ltalyan ressarrıt 

(Deyli Ekspn ı) de okun· 
muştur: 

Londrada yaş ym 75 ya: 
şındaki meşhur ltalyan resss· 
mı çok şayanı dikkat bir şe· 

kilde ölmüştür. 
Edoardo Pıoja ismini taşı· 

yan bu ressam, kızı Armida)'l 
stüdyo)una çağırarak: . 

"- Kızım, ben bu portre?'1 

bitirmek istiyorum! Demiştır· 

Sehpa üzerinde Suudi Ars: 
• 1 

bistanın Londra orta elçıs 

Şeyh Hafız Vehbinin bir port· 
ı esi görünüyordu. Bu portre 
hemen hemen tamamlanmıştı• 
Yalnız elbisesine aid bazı te' 
ferrüat kalmışt. 

Ressamın kızı Armida ArBP 
elbisesi olan altın sırmalı hıı.r 
maniyeyi sırtına giydi. Ve ~a; 
idenin üzerine bir şeb gı~t 
oturarak babasına, resmin 'ı 
yanın tamamlamak için P0 

vermeğe başladı. .. 
Tam dört saat, profes~~ 

heyecan içinde ve kızının b1

19 
koç defa "babacığım, fı:ı1 d. ftf1 11 

yoruluyorsun. Biraz ın 
51
, 

gibi ricalarına kulak asrn~lc 
zın, çalışmakta devam ettı. , 

k .;ıfl Nihayet, sehpanın arşı- ~i· 
da şöyle geriye doğru çe 
lerek: 

- işte, bitti! 
Diye haykırdı. •0, 
Bir lahza sonra Ar!1';1ttİ· 

garip bir feryad daha ıŞ r 
Sonra sehpa, stüdyonu~ ~ 
1 k .J" • - • duştu a uoşemesı uzerıne . de 

ihtiyar ressam, fırça elı~i~ 
olduğu halde, son şahest'1 çt' 
yanı başında kendinden ger· 
rek yere yuvarlanmıştı. O 8~1' 
nün işi, kendisine çok 
gelmişti. diııe 

Fakat bir daha da kef1 .. 10~ 
gelmedi. Akşama doğr~ 0 

Kızı Ar:nida diyor "\so'' 
"- Babamı o güne .. eti~e 

hiçbir zaman bir iş uı b~ 
bu derece düştüğünü v:retıe 
tablosunu muhakkak 5 eıııi~ 
bitirmek istediğini gör~ectf 
tim. Kendine sar.ki 0 

malum olmuştu.,, dr''~ 
Profesör Gioja, L001...,;~tı· e"' ·o bundan 35 sene evel g reıı 1 

1 ·ue ~· Yaptığı potreler, ogı bıJıo., 
en meşhur evlerinde d fl b1., 

maktadır. Kral ailesin ~rfli$11 
kaç kişiye resim Ö~~sl' ~ 
ve kendisini ltalyarı 
maye etmektedir. tttı' 

Bir vapurda 1 
gın çıktı ,d>'o); 

Riyodejaneyro, 9 (R ... 3rı11 , 
cı• ıı1'' Sen Landan limanı ç.ı~ b'' 

bir vapurda yang•~1,, ile j( 
tayfa, tahlisiye ksyı ... etıı1.,. 

'ftıC'" 'IJ'' Alman vapuruna 1 le!i 
lerdir. Geminin harrıu 
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Kaybolan Sadi meselesi ~- .-el Beş senelik sanayi pli· 
Sursadan fabrikatordan ~ nımızın mühim kısımlan 

-"!11111 .... 't"f t "h c 

Bükrefte 
f enlikler oldu 

gelen yeni telgraf Talebeye bir lstanbalda bir kurs açılacak, bankalarla K,r1a16~al~k0. l,Moıc1~~ki - · ı ·k .. l ı e ır ı te ıen ın· 8ay Aziz:, oğlu Şadiye çok benziyen kızı muzıp ı muessese erde çalışan memurların lerde bulundu 
Ayselin resmini ver:li Mııal lim Bayan Vedide, bilgileri artırılacaktır 

bundan birkaç gün evel Ana· Bükreş, 8 (A.A.) - Kral 
Buraada Uludağda kaybo

lan küçük Sadi meselesi hak
kında Buca nahiye müdürlüğü 
larafınd n dün de tahkikata 
devam edilmiş, bu vak'a hak· 
kında bazı kimselerin ifadeleri 
alınmıştır, 

Bursalı fabrikator B. Mrh
llıed, dört yaşında iken kay
bolan küç"ik Sadınin, Bucada 
baytar B. Aziz nezdinde bu· 
luııan Şadi olduğunda ısrar 
ttn1ektedır. Bursada bu me· 
&ele münac;ebetile Bursa Müd
dciumumiliği tarafından tevkif 
tdilen dört köylünün Sadi 
hakkında söyledıklerini Öğren· 
ıtıek maksad ıle iki gün evel 
Bursaya gitmiş olan fabrika· 
to, B. Mehmedden, dün Bu
Cada bulunan Bn. Beytiyeye 
bir telgraf gelmiştir. Telgrafta 
deniliyor ki: 

.. Sadi için yeni ipuçları 

buldum, perşembe günü geli· 
)orum. Sadinin kardeşleri 
Sami ve Maide de beraberdir." 

Telgraftan anlaşıldığına gö· 
te, sekiz sene evel evladını 
kaybeden f abrikator, küçük 
Sadi hakkında yeni bazı ipuç
trı elde etmiştir. T clgraftan 
l.u jpuçlannın ne olduğu an
~ılamamaktadır. 

Bucada bazı kimseler, tel· 
traftaki ipucu tabirinin, baytar 
Q, Azizin oğlu Şadinin, kendi 
'tlu olduğuna dair fabrikato· 
t\Jn ipucu bulduğu şeklinde 
~fsir ediyorlarmış. B. Mebmed, 
~ire gelince tabii bu mesele 
de anlaşılacaktır. 

8. Mehmed, bu defa oğlu 
t•nıiyi ve kızı Maideyi de 

lhire getirdiğine göre, lzmir
dc fazlaca kalacak demektir. 
~ Çocuklarını hundan evel de 
ltıire getirmiş, hatta, oğlu 

8-di diye iddia ettiği Şadiye 
tôıtcrerek: 

- Bak bu Sami senin ağa· 
beyin, Maide de kız kardeşin. 
Demişti. 

L_ ~nlaşıldığına göre, tahki· 
~ bir müddet daha uzıya
~k ve Buca Nahiye müdür
lıkii tahkikatı ikmal ettikten 
~nra mesele belki de mah· 
'Oıcye intikal eyliyecektir. 
Bir şayia: 

b ikinci Hukuk mahkemesi 
•tkitibi B. Naci Bucada 

<>t~rınaktadır. Evi. Baytar B. 
~•tin evinin yanıbaşındadır. 
)' " günlerde Bucada bir şa
~~ çıkmıştır. Bu şayia şu şe-

dedir: 
~ l<üçük Sadiyi Buca nahiye
~ e getirdıği iddia edilen 
lil ~nak Hayriye adındaki ka· 
L den 20 seneye mahkum 
"dın k" B N .. tv· , o va ıt . acının 

1"c gelmiş ve: 
v ....... Bende satılık bir çocuk 
lt . 
ct~· •sterseniz alın, ucuz vere

gırn. 

De · tG mış. Hayriye, bu sözleri 
~~ ~· Nacinin refikasına 
tef/mış, fakat B. Nacinin 

kası da: 

' .._ Bana çocuk lazım değil, 

t!_Qıke~i köşesi 
1) ~Ugün saat 16 da köycülük, 
~ uçukta kitabsaray ve ya· 
..._- ~7 de de şpor şubesinin 
~etı u . l I mumıye top antı arı 

Bay Azizin kızı Aysel 
fakat yanıbaşımızda bir b .. ytar 
var. O çocuk arıyor. Ona 
müracaat et ve çocuğu ver. 

Demiş. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
bu şekildeki haber tamamen 
asılsızdır. B. Nacinin refıkası, 

kendısine atfen çıkarılan bu 
şayia üzerine hayrette kalmış 
ve böyle bir vak'a hatırlama
dığını söylemiştir. 

Baytar B. Aziz ne diyor? 
Bır muharririmiz, dün bay

tar B. Azizle tekrar görüş-
müştür B. Aziz: 

- işte size kızım Ayselin 
resmi .. Dıkkatle bak; Şadiye 
nekadar benziyor. 
Demiş \.e tıpkı Şad iye ben

ziyen kızının resmini bize ver
miştir. B. Aziz, şunları da 
ilave etmiştir: 

- Gazetenizin iç sayfasın· 
da rdıkam ve benimle bir
likte oğlum Şadinin çıkan 
resmi dfüt buçuk yaşında 
İken çekilmişti. Siz dört yo.
şında diye göstermişsiniz. Oğ
lum Şadinin Daınlacıkta ilk 
büyütüldüğü zamanlar kaldığı 
ev, kaynanamın değil, annem 
Bn. Ragıhenindir. Buca nahi
ye müdürlüğünde verdiğim 
ifadede Bn. Lemanla evlenme 
tarihimizin 339 olduğunu söy· 
ledim, 340 değildir. Refikam 
da istirdattan 6 ay sonra ev· 
lendiğimizi söylemiştir. 

Kütüphane 
Himayeietfal 
bir kütüphane açtı 

Himayeietfal cemiyeti, ço· 
cuklar ve genç mekteplilerin 
istifadelerini temin için, Bas
mahaneye yakın olan merke· 
zinde bir kütüphane açmıştır. 
Tatil aylarında, çocuklar ve 
bilhassa bu civarın mektepli
leri, Himayeietfalin kütüpha
nesinden mükemmelen istifade 
edebilirler. ----Veni neşriyat: 

Ankara, 9 (Hususi) - Sü· mürekkep olan ilk İnfaata Karolun Romanyaya tekrar 
doluda çıkan bir fıkrasında b k 

mer an umumi heyeti top· bugünlerde baş'anılacaktır. avdrt ederek tahta çıkmasırıın 
cnteressan bir tez ileriye sürdü: 1 d B 

Her talebe, sınıfı geçmelidir. an ı. u toplantıda 936 yı· Beş yıllık sanayi planı mu· yıldönümü gençlik tarafıodıtQ 
Ve bittabi Bayan Vedide, lına aid iş ve hesab rapor· cibince kurulacak olan kimya stadyomda yapılan parlak bir 

lan dinlendi, bilanço, kar ve sanayii üzerinde tetkıkler iler• şenlikle kutlulanmıttır. 
bu tezini, mesleki ve ilmi zarar hesabları tedkik olundu. miştir. Ş l"k k 1 P 1 
esaslarla mükemmel('" izah da en 1 te ' 8 • 0 onya reiıi. 

idare ıneclısi raporunda ge· Gene program icabı kuru- cumhuru, Veliıhd da hazır 
etti. Bızim imtihan ve tedris 
sistemlerinin münakaşaları için
de ve bir yığın talebe, dersin 
son giin: .. rinde, bir sınıftan 

öbür sınıfa atlamak için, yok 
sözlü, yok ikmal diye, ekzt!r
siz yaparken böyle bir sesin 
yükselişi, terbiyecılcr muhitin· 
de büyük bir tesir uyandırdı. 
Muallimler ne dıyect"kler, bil
mem. Fak t talebelerın ne de-
dıklerini kulaklarımla işittim. 

ikisi kız, üçü erkek talebe, 
bizim o nü.shayı ellerine al
mışlar, okuyorlardı. BLlnların 
hepsi de, şimdilik ~özlüde de· 
mir atm:şlardı. Görünüşe na· 
zaran bütünleme zamanı ge
lince, demir atmaktan ileri 
giderek karaya oturcıcaklar .. 

Bir kız talebe: 
- Aşkolsun - dedi - a$k

olsun, gördünüz mü serlevhayı? 
Alt taraftakileri pek anlamam, j 
fakat hepsi geçmeli, deyince 1 
mesele yok .. 

Bir diğeri: 

- DtJr - dedi - dur, çene
yi bırak .. Şu nüshanın tarihini 
söyle banal 

- Ne olacak? 
- Gidip gazete idarehane· 

sinden bir tane alacağım ve 
yazının etrafını çizip fizik ho· 
casına göstereceğim. 

Hepsi de gülüştüler: 
- Biz del Biz del - diye 

çen yıl faaliyeti, fabrikaların lacak olan porslen fabrikası bulun.muştur. Bunlar ıtadyom• 
vaziy<"ti, uzun uzadıya izah tetkikleri ayni safhadadır. da hükümet erkanı ve yüksek 
edıldıkten sonra bulunduğu· Kendir sanayıi için ilk mer- memurlar tarafından karşılan• 
muz yıl içinde yapılacak olan hale olmak üure şimdilik mışlardır. Bütün yolda halk 
işler şu suretle hulasa edıl· iki ayrı mıntakada birer ihzar kendilerini şiddetle alkışla• 
mektedir: fabrikasının kurulması ile ık· mışlardır. 

Mevcut kağıt fabrikası bazı tifa edilecektir. Şenlikte Polonya Hariciye 
munzam tesisatla genişliyecek, Böyle-;e iki buçuk sene için· Nazm B. Bek ve reisicumhur 
fabrıkanın istihsal kabıliyeti de beş yıllık sanayi progra- Moscickinin maiyeti de bulun• 
yüzde 25 nisbetinde artırıla- mının büyük teşebbüsleri bi· muştur. 
caktır. tirilmiş olmaktadır. Kral gençlik teşkilat reisi-

Buna ait tesisat ve aletler Karabük demir ve çelik niıı raporunu dinledıkten sonra 
sipariş edilmiştir. Nihayet iki fabrikaları da dahil olduğu söyledıği nutukta teşkilatın 
ay içinde fabrika imal kabili- halde 939 senesi başlarında bütün memleket dahilinde üç 
yetini artırmış olarak çalış· program tamamen bitirilmiş sene içinde elde ettiği terak-
mağa başlıyacaktır. olacaktır. kilerden dolayı memnuniyetini 

Diğer taraftan Konya Ereğ- Banka ve müesseseleri me- beyan etmiştir . 
lisinde lrvis su tesisatının tcd- morları için busene lngiltereye 40 bin kişilik bir halk küt-
kikleri bitirilmiş ve İnşaat için staj için talebt gönderilmesi lesi gençlik teşkilaılarmın bay· 
hazırl.klara başlanılmıştır. kararlaştırılmıştır. rak ve muzıkalaı la yaptığı 

Ayrıca fabrikanın rasyonel Ka abü\c demir ve çelik fab· muazzam geçit resmini büyük 
bir şekilde tevsii kararlaştırıl· rikaları için busene lngiltereye bir laka ile seyretmiştir. 
mış ve bunun için m kineler staj için tdlebe gönderilmesi Kral reisicumhur Moscickiye 
ısmarlanmıştır. kararlaştırılmıştır. Banka ve kültür liyakat nişanını vermiştir. 

Gemlik sun'i ipek, Nazilli müesseseleri memurlarına emin Bükreş, 9 (Radyo) - Po-
ve Bursa Mı::rinos fabrikaları bir istikbal temini için bir lonya reisicumhuru B. Moscicki, 
gelecek ay içinde işletmiye pansiyon kasası kurulmaktadır. buı?Ün kral tarafındaq verilen 
açılmış olacaktır. Bu yaı: lstanbulda bir kurs ziyafette hazır bulunmuştur. 

Beşinci pamuklu fabrikası açılarak banka ve müessese- Bu ziyafetten so:ıra B. Mosc·c'<i, 
olarak Malatyada Türkiye iş lerde çalışan memurların na· Sinayaya giderek valide krali-
ve Ziraat bankalarının birle- zari ve umumi bilgilerinin ar· çeyi ziyaret etmiştir. 
şerek koyacakları sermayeler- tırılmas1 için çalışacaktır. Bükreş, 9 (Radyo) - Po· 
le kurulacak olan fabrikanın Banka 936 senesinde onbir lonya reisicumhuru B. Mu· 
makine Vt! tesisatı sipariş milyon liraya yakın bir ha· siski bu sabah Polonya sefa· 
edilmiştir. Revie kantin, mü· cimde inşa ve tesis işi başar- rethane.sinde Başvekil B. Ta· 
düriyet ve memur evlerinden mıştır. taresko ve Hariciye Nazırı 

bağınştılar - biz de göndere· Cesedler Napoliye 
ceğiz. 

Kimi tarih, kimi biyoloji, naklolunu.vor 
Ademi müdahale 

komisyonu 
Yaran toplamyor 

Paris, 9 (Radyo) - Lond· 
radan alınan son haberlere 

B. Antoncskoyu kabul etmiş 
ve uzun müddet görüşmüştür. 

B. Musiski, akşam üzeri bu
radan Varşovaya hareket etmiş 
ve istasyonda bütün Romanya 
ricali tarafından uğurlan· 
mıştır. 

kimi lisan hocasından bahse· Napoli, 9 (Radyo) - hal· 
diyordu. yan Bulçano kruvazörü dört 

Ve birden karar verdiler: muhriple birlikte Salmaya ha· 
- Öğleden sonra gidelim; reket etmiştir. 

gazete idarehanesinden birer Bu küçük filo Barlena üze· 
nüsha alalım. rinde maktul düşen 6 zabit 

Muallim Bayan Vedidenin cesedlerini ltalyaya getirecek 
fikrini serlevhaya bakıp mal ve 12 Haziranda Napoliye 
bulmuş mağribi gibi benim- dönecektir. 
siyen bu birkaç talebeye no· Bu münasebetle büyük bir 
tumu vermiştim. Galiba kos· cenaze merasimi yapılacaktır. 1 

koca bir yılı, böyle çene ile, Amerikada 
artist fotograflarına baka baka, SilAh imaUUı milli kontrola 
saçlarını, kaşlarını düzelte dü- tabi tutulacak 
zelte geçirmişlerdi. Simdi de 
lastik top gibi sıçrayıp sınıfı ~ Vaşington, 9 (A.A.) -

Ayan meclisine silah imalatı· geçmek istiyorlardı. 
nın milli bir kontrola tabi - Yağma yok, avuçlarınızı 

yalayın! tutulmasını mutazammın bir 

göre, yarın sabah ademi mü· 
dahale komisyonu toplana-
caktu. 

Bu içtimada, abluka işini 

gören beynelmilel sefinelerin 

emniyeti esasları tesbit edile
cek ve bu esaslar Valinsiya 

ve Salamankaya resmen tebliğ 
olunacaktır. 

Bu hususta vakıa umumi bir 

uzlaşma vardır. Fakat üçüncü 

madde üzerinde ltalya ve Al· 
manya henüz mütereddittir. 

Kral, reisicumhura birinci 
rütbede bir nişan vermittir. 

Mar~şal 
Tuhacefski • 
azledilmif .. 

Londra, 9 (Radyo) - Roy· 
ter Ajansının Moskova muha
birine göre, Rus ordusu erkanı 
harbiyei umumiye reisiyken 

Dıye mırıldandım ve idare- kanun Iayihasi tevdi edilmiş· 
Hukuk gazetesi haneye gelince, idare memu· tir. Bu layiha Harbiye ve Bah-

b riye Nazırlarına milli müdafaa 

/ngiliz ana filosu 
lskandinavya limanlarını 

ziyaret edecektir 
Londra, 9 (Radyo) - lngi

liz ana filosu İskandinavya li· 

son zamanlarda Volga ordusu 
kumandanlığına tayin edilen 
Mareşal T uhaçefski, Mareşal 
Voroşilofun emrile azledil· 
miştir. 

Bundan başka, Leningrad 
askeri kumandanı Yakinle Ge
neral lratofski de azledilmiş· 
mişlerdir. 

(Hukuk gazetesi) ikinci cı"lt runa ten ih ettim: 
Ö 

için İcab eden fabrikaları inşa 
21-22 inci nüshası çıkmıştır. - ğleden sonra veyahud ve iştira etmek salahiyetini 

Büyük şair Abdülhak Ha- yarın birkaç talebe gelip de bahşetmektedir. Projeye birçok 
mı"dın bu gazeteye aid b"ır filan tarihli gazeteyi isterlerse A f d ayan azası tara tar ır. 
makalesini de ihtiva eden bu kat'iyen vermeyiniz. 
sayıda üniversite Ord. profe- Dedim. Ne iyi de etmişim?. Pilotlar Rus deiğldi 
sörlerinden Erzurum saylavı Öğleden sonra, ellerinde birer Valansiya, 9 (A.A.) - Milli 
Salim Ali Dilemrenin Typo- yirmibeş kuruşluk çıkagelmiş· Müdafaa Nezareti bir nota 

manlarını ziyarete başlıyacak· 
tır. Bu ziyaret 16 hazirandan 

6 temmuza kadar devam ede· 
cektir. 

Bu filo amiral Bakhusun 
kumandasındadır. 

logie ve Adli tıbba, profesör ler, fakat gazeteyi bulamayınca, neşrederek Alman gazete ve Gardenparti 
Mustafa Reşit Belgesayın Türk somurtarak dönüp gitmişler. ajansları tarafından ortaya atı· İzmir Muallimler Birliği, 
Temyiz mahkemesi kararlarına, Bu muzipliğim yerinde değil· Jan ve Doyçlandı bombardı-
profesör Hirsehin ticaret hu- miydi, dersiniz? Çimdik man eden tayyarelerle pilot- ayın on yedisinde Şehir gazi-
kukuna, Cevad Hakkı Özbe- T d larının Sovyet olduklarına dair nosunda zengin bir garden· una a yel. 
yin şürayı devlet kanunlarına olan şayialan tekzib etmiştir. parti verecektir. Birlik, geniş 
aid yazılarile, Antalya saylavı ken yarışları.. Negüs Kembriçte hazırlıklar yapmıştır. Çok eğ. 
Ahmed Saki Derinin, Ciulie Viyana, 9 (A.A.) - Tunada Jenceli bir gece geçirilecektir. 
Mongerinin vesair değerli ze· Temmuzda yapılacağı ilan edil· Fahri aza oldu Mevsimin en müsait günlerine 
vatın makaleleri, etüdleri, tat· miş olan yelken yarışları bun· Londra, 9 (A.A.) - Haile tesadüfü itibarile de, garden-
bikat kısmında da istifadeli ların Nazi tesiri altında bir Selasiye Kembriç üniversitesi partinin çok alaka göreceği 
içtihadlar, tefsirler ve tebliğ· siyasi tezahür mahiyetini al· birliği fahri azalıgtna . tayin ve hatta görmeğe bqladıtı 

----Fransada 
BayraOa ve milli marşa 

hUrmet istenil~or 
Paris, 9 ( Radyo) - Ayan 

meclisinde dün akşam üzeri 
Bay Rebcl, Bay ·Blumdan iıa· 
hat istiyerek: 

- Hükumet milli marşa ve 
milli bayrağa hürmet etmelidir. 

Demiştir. 
Bay Blum cevap vererek: 
- Riyasetim altında bulu-

nan kabine, tek fırka hüku
meti değildir. Kabinem halk 
cephesini teşkil eden fırkalara 
istinad etmektedir. Bu fırka
lardan hiç biri.si i(ı~ıl .l?fY.rağa 
merbut de}ildir. 

lcr vardır~ Taviiyc eder~ •a• c~di~c:ailc ~ihlli,ıir. cdilaiıtir~ &ll~lmaktadır, 
.. lllllMllllııİılliııiıİııılMlı--~--____:,~~~~·-~-~-~~~~-~-~.~~~~~~~~~~~~~ 

Dcmitlirı 
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J panyada son durum Fon Noyrat Sofya'cla 

lMatiridin müdafaa kuv- Almanya Hariciye Nazırı 
· vetleri ziyadeteştirildi. merasimle karşılandı 

CCumhuriyetçiler askeri idaresinin 
,emrıle 320 kişi kurşuna dizildi .. 

- Başı 7 irıci sahifede - ı 
tP~lıın olıımftur. 

3310 'Anarşist kurşuna diz"/di 
1aıf.i,I. 9 tH.ul)ııJ Cuııılııı· 

rİ)Cl n'kt•ri ıd ır•·~iııin eınrıle 3LO 

anar~ıst ._ur un ı di1.ilınhtır Uııııl r 
şiıııoli i\t.ulriıhlcki euıı lıu lı e1t"rm 
wuzıı unla rıJ ı r. 

ld..ını hül:mü lı• yn,.lnılll'l hir 
ık1t'a \C Oiıııitrof uıllı lıır kuın:ln· 

.dan ıııralın •lı.rı infız olıınrııu~tur. 

ispanya/ mültecileri 
Laruclıcll>, 8 [ \ \ J - Bılh ıO· 

-dan H.ıb ırııı vııpıırıı ile buraya gr· 
Jen 1236 mııheci karııyn çık tiH, rır. 

:Duıılıırıu 601 ılu ı,:oı tıl..tcır. 

Bilbao cebhesinde 
Sau Set n Iİ••n 9 (Haıl)"] 

BılhJO ra lyn•ll asılerıtt h..ı~a ve 

kara lan fİ•lılt>tli hoııılı.ınlım.ınla

rın lııo aoıırı, H 5, kııvvcılerı Or· 
dııny.ıyı tııhlıyı• l'lıoı:lt•nlır. A.;t 
kuvvetl~r hu tnt'Vkiı lıcııü~ işgal 

et weııııilcrılır. 
Salımı.uık ı, 9 IR ııhn)- P .. rna· 

roya ceb ıe ın le ası er .Ery ıın ·ra \'e 

Sıyeraiııııta Krııı11 ı~g ıt ı:ııııışlerılır. 

Üı"yııdıııılel ı..uv~·.·ıl .. r pek çok 
maktul ve ın,.crulı lıır.ıkrn ~lıır.fır. 

lspanyQ)'a mühimmat 
gönderiligor 

Rum ı, 9 {lt.ıdyıı) - Snritııııko 
vapuru Q,f,.saılaıı lııtr,.kcll~ lw~UZ· 

!:ınl 111 gt'çıııı~tir Bu \'ııp•ırıl ı hc:ş 

tayy.rre, bın;ok otukıır. otumubıl, 

ı;j alı ve rnuhııııın ıl v.ırılır. 

Anarşist teşkilatı kanun 
harici illin edildi 1 

Vuliıı .. İ\n, 9 (HıJ uJ- llırlıİ}C 

ve Bahriye 1 :ızırı Aııılnleçİ)O Per· 
)CIO lıt·pırıntln hulurınruk lıiiıiin 

arıa11i t trşkilfıtın kanun harici 

ilôrı eılilıliAiııi bılılırmi,ıir. 

Madrid yeniden bom
bardıman edildi 

Madrid, 9 (A.A.) - Payi
taht yeniden bombardıman 
edilmiştir. Ve bu bombardı
manlar şiddet itibarile eski
lerini aşmıştır. Çünkü sokak· 
lar halk ile dolu idi. Küba 
sefareti binasırıa birçok obüs 
düşmüştür. Fakat Kübalı dip
lomatlara birşey olmamıştır. 

K arayansel cebhesinde şid-
detli muharebeler oldu 
Madrid, 9 (Radyo) - ih

tilalcilerin ( Karayans~l ) de 
yaptıklan taarruz:, milislerin 
şidJetli mukavemetile karşı
lanmıştır. Harb sahası, 8 ki
lometre dahilinde ve çok kanlı 
olmuştur. Top ateşi, üç saat 
mütemadiyen devam eyle
miştir. 

Müthiş fırhna var 
Paris, 9 (Radyo) - Biskay 

cephesinde müthiş bir fırtına 
devam etmektedir. Bu müna
sebetle askeri harekat, beta· 
etle yürümektedir. 

Valansiya hükumetine karşı 
hasmane bir siyaset mi uar? 

Londra, 9 (A.A.) - f span· 
ya sefiri dün Hariciye Neza
retine giderek daimi katibi 
umumi Fon Sttart ile görüş· 
müştür. Sefir bahri kontrol 
meselesine dair yapılmakta 

olduğu söylenilen müzakereler 
hakkındaki lspanyol noktai 
nazarını izah ve teşrih etmiş
tir. Sefir halihazırdaki müşkü
latın bazı devletler tarafından 
Valansiya hükumetine karşı 
takib edilmekte olan hasmanc 
hattı hareketin mahsulfi 
olduğunu söy!emjş ~e Jspan
yol hükumetinin kontrol ge-
milerine mesela bu gemı-

lerde bitaraf müşahitler 

bulundurmak suretile beynel
uail'CI bir '*-miyet voıilacsi 

için ittıhaz edıl~cek bütün 
tedbirleri kahule amade ol· 
duS!'un'u bildirmi tir. 

Bt·lgrad, 9 ( Radyo ) -
Pravda gazetesinin Londr!idan 
aldığı bir habere göre, halya 
ve Almanya hükumetleri, Lpn
dradaki lspa.,ya işlerine ade
mi mürlahale komitesi mrsai
sine i tirake tt-l<rar karar vcr
'lnişlerdir. 'Bunun için lıalfa, 
Almaıiya ve f rıgiltere arasında 
bir anlı:ışma olmuştur. 
A1ilisle muknbi/ bir taar-

ruz yaptılar 
Paris, 9 (Radyo) - Havas 

Aiansının Avıla muhabirine 
göre, Goadarama CPphesinde· 
kı ihtilalciler, Mılislert- karşı 

yeni bır taarruza geçmişlerdir. 
Aınordotyeden gı·len ha· 

berlerde1 Basklar Lemota te· 
pelerini istirdad için mukabil 
bir taarruz yapmışlarsa da 
tepeleri istirdad edememiş· 

lerdir. 
Ba~kların, Gal(hnatoda ih· 

tıyat kuvvetleri bulunduıduk· 
ları söyleniyor. 
Fronkonun yeni kuvvetleri 

Paris, 9 (Radyo) - Gene
ral F ranko ıun, yüz bin kışilik 

yeni bir ordu, teda:-ık ettiği 
söyleniyor. 

Bu ordunun mühim bir kıs· 
mı yeni talim görmüş er<..t ve 
dığer kısmı da Fastan gelmiş 
olan askerlerden ibarettir. 

Şehirdeki 
ahırlar 
Kançeşmede modern 
ahırlar yapılacak 

Belediyece, şehir hududu 
dahilindeki ahırların, hudud 
dışına çıkarılmasına karar ve· 
rilmişti. Şehir meclisinin bu 
kararı zamanla tatbik edilecek 
ve şehir içindeki bütün ahır
lar, şehir hududu dışına çıka
rılacaktır. Haber aldığımıza 

göre, müteşebbis bir zat, Kan
çeşme mevkiinde sahib bulun· 
duğu geniş arazi dahilinde 
ahırlar yapmağa karar vermiş 
ve bunun ıçın belediyeden 
müsaade istemiştir. Burada 
inşa edilecek modern ahırlar
da araba ve hayvanlar barın· 
dırılacaktır. Belediye reisliği, 
müracaat üzerine tetkikat yap· 
tırmaktadır. 

Bir Japon heyeti 
AmerikalJa gidiyor 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domei 
Ajansı bildiriyor: 

Ticaret Nazırı herbiri beş 
delegeden mürekkep beş Ja
pon ticaret heyetinin Temmuz 
sonuna doğu ve batı Afrika· 
sıle yakın doğuya cenup ve 
orta Amerikaya gideceğini bil
dirilmiştir. 

Bu heyetler Japon ticare· 
tine yeni mahreçler bulmağa 
çalışacaklardır. Seyahatleri 
altı ay sürecektir. 

.Baron Bek 
k..ral tarafından kabul 

edildi 
Bükreş, 9· ( A.A. ) - Ro

manya kralı Karol Polorıya 

Hariciya Nazırı Beki kabul 
ederek kendisile çok uzun sü
re• bir mülikatta bulu1amu ur. 

Almanya ile Yugoslavya aresında tam 
bir fikir birliği var, diyor'lar 

-Bnşz 1 inci sahifede -
Belgrnd . .., (Rat!yo) - Al

nanya Haricive Nazırı Baron 
:'\lciyrat. dtin <)plı·yrıo-a ~id ·
r~k müt vdfa Krnl Alt>k.ssan· 
d 

. ı 
rın mezarını zıyaret etmış ve 

bir çelPnk koymuştur. 
Haridye. Nazırı, Opleynos 

çevresını dolaşmış ve sonra 
Avala dağına çıkmış ve Yn· 
gos!nvyanın meçhul asker ahi· 
desini ziyaretle abideye de 
bir Çt>lenk koymuştur. 

Başbakan B. Stoyadinoviç. 
Avala dağındcl Almrınya Ha· 
rıcıye Nazırı B. Nöyrat şrre· 
fıne bugün öğle vakti bir ve· 
da ziyaft'li Vt'rmiştir. 

B Nöyrat bereıbrrind · Yu· 
goslavya elçisi olduğu halde 
saat 15 te tayyare İle Sofya· 
ya hareket etmi~tir. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Al
maııyo Hariciye Nazırı B. 
Nöyratın, Yugoslavya Baş ve 
D:şbakanı B. Mılan Stoyadi· 
novıçle yaptığı mülakatlardan 
bahseden yan resmi Vt>reme 
g::ızetesinde, bu görüşmeler 
hakkında şöylece mütalt a be
yan edilmt>ktrdır: 

Bay Stoyadıııoviç - Nöyrat 
arasında Belgrad da yapı 1 an 

tenıas'ar ve B. Stoya<linoviçin 
resmi zıyafct esnasında Top· 
çudere Zabitan yurdunda irat 
cttıği nutukta dedıği gibi iki 
memleket arasındaki miiııase
batta büyük bir ahenk ve 
sulhperverlik sadakati bulun
duğunu göstermiştir. Sözünün 
eri olarak ve sulhperverlıği 
ile tanınmış olan Milan Sto
yadinoviç, bütün Yugoslav 
milletinin hissiyatına tam ma· 
nasile tercüman olmuştur. iki 
saat kadar süren bu görüş
meyi, dün ve evelki gün Ha
riciye Nezareti binasındaki 
görüşmeler takibetmiştir. iki 
memleket arasındaki lktısadi, 
içtimai ve kültürel sahadaki 
teşri ki mesai bütün etrafile 
görüşülmüştür. 

Yugoslavya; Almanyanın 
müttefiki olmadığı gibi onun 
dostlarının da müttefiki de
ğildir. Fakat Yugoslavya, bu
na rağmen makul bir siyaset 
takip etmektedir. B. Nöyraht 
ta ziyafet esnasında verdiği 

cevapta Yugoslav milletinin 
meziyetlerini anarak iki millet 
ve memleket arasındaki mü
nasebatın en samimi bir şe
kilde devam ettiğini söyle· 
miştir. Müzakerelerin sonunda 
gazetelere verilen tebliğde 
Avrupa matbuatının en çok 
ehemmiyetle üzerinde durduğu 
bir cümle vardır. Bu cürole; 
uzun tefsirlere sebebiyet ver
miştir. Cümle şudur: 

"Bu konuşmalarla iki bü· 
kiimet mütekabil dostane mü
nasebatını sulhun idamcsine 
yardım olmak üzere tekrar 
takviye etmişlerdir.,, 

Şüphesiz ki Sofyada yapı
lacak müzakerelerin esası da 
bu olacaktır. 

Vreme gazetesinde çıkan 
yazıda Alman Hariciye Nazı· 
rınm açık sözlülüğünün Yugos· 
lavlar nezdinde derin tesirler 
yaptığı ilave edilmektedir. 

Politika gazetesi de, Bay 
Nöyrat ve B. Stoyadinoviç 
ara~·ndaki müzakereler sonun· 
da azctclcre verılmis olan 

resmi teblfğ hakkınd;ı diyorki: 
"Bu ziyaret mütt>knbil bir 

anlaşma veya misak maksadilt> 
olmamış, siynı;i v"'" iktısadi 
teşrik;ın .. sainin tezahüriinü gös· 
nıiştir. iki devlet adamı. Al· 
mar.yn ve Yugoslavyayt alaka· 
dar edt•n meseleleri görüşmüş-, 
lcrdir. Bu gö·iişmeler netice-
sinde iki memleket arasındaki 
münasebat ve teşrikimesai tak
viye edilmiştir. 

Miilakat l:trda iki ını:-mlekt>tin 
umıınıi b;rnş gayesini istihdaf 
e-ttikleri ndrcrsine varılmışlır. 

Almanya Hnricıy Nazırının 
B,.lgrad ziyar<'tİ, Avrnpanın 

lnı kısmmdn vazivetin istikrar 
hulnıa ı hakımından çok mü 
hımdi. Bütün Avrupa bakı· 

mıııd n da bırçok faydalar 
temin edilmiştir. 

lı<i milletin beynelmilel sa
h da~i muvaffakıyetli mevkii, 
kat'iyt•n sarsılmamıştır. Bir 
guna toahhüd mevzubahs ol· 
maınıştır. 

Berlin, 9 (Rarlyo) - Al· 
nınııya Haricıyc Na1.1rı B. 
Nciyıatın Bclgrnd ziyareti ınli· 
na ebetile bellı b:ışlı Alnıan 
gazt telni bu seyahıüin fcv· 
kalade <'heııımiy< trndt>n bah· 
sedcıı ıııakalelerlc dolu olarak 
intişar etmektedirler. Avrupa 
matbuatı da bu ehemmiyetı 

kaydı>diyor. ---
Pehlivan 

güreşleri. 
13 Haziranda 

Bacada yapılac_ak 
Dünkü sayımızda Bucada 

deve güreşleri yapılacağı hak-
kında bir haber vardı. Bu 
haber, gazetemize yanlış ak
setmiştir. PPhlivan güreşleri 
yapılacaktır. 13 Haziranda Bu-

' ... 

f!!jj=--~-=r.<--~~-----::-=-.=~--=----=---=-~ 
-ızmir vi ayet• 
ğından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
kanununa göre haczedilen Hasan hoca mahallesinin Palancılar 
çarşısında kain 27 snyılı dükkan tnrihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bu kerre yeniden 
takdir edilen kıymet üzerinden pey sürmek ic:;tirenlerin Def· 
terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 10 17 24 184~ 

-Menemen Urayllğından: 
Çarşı dahilinde 1237 metre murabbaı sahada 2539 lira 14 

kuruş keşifli parke döşemesi e'<siltmesine talip zuhur etmedi· 
ğinden eksiltmenin 12-6·937 cumartesi günü saat 11 re talik 
olunduğu ilan olunur. 1823 

-ızm·r vilay ti rdarlı-
ğından: 

Sahibinin vergi ~borcunun temini tahsili ıçın Ahmet ağa 
mahallesi Keten çarşısında kain 8 sayılı müslim hanı tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itiba· 

rrerı 21 gün müddetle miizaycdeye çıkarılmış olduğundan bu 
kcrre yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak ve mii· 
zayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
[~aresinc müracaatları. 10 17 24 18~ 

canın en güzel mesire yeri 
olan B. Hasanın bahçesinde 
çamlıklar altındaki meydanda 
yapılacak olan bu güreşler 
için lsta:ıbuldan namdar peh- ' 
livanlar davet edilmiştir. Gü
reşler Türk Hava Kurumu men
faatine yapılacak ve saat 15 te 
başlıyacaktır. 

Lübnan 
R<1isicumhuru 

Yarın lstanbula geliyor 
lstanbul, 9 (Hususi) - Lüb

nan Cumhurreisi B. ( Emil 
Eddo ), Toros ekspresile ya
rın (bugün) buraya gelecek 
ve askeri merasimle karşıla
nacaktır. 

Reisicı:mhur derhal Parise 
hareket edecektir. 

OORSA 
Ozllm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
88 inhisar ida. 5 25 
49 Alyoti bira. 16 50 
48 M. J. Taran. 14 625 

4 J. Kohen 13 
3 Esnaf ban. 13 50 
2 K. Taner 17 50 

194 Yekun 
441567 Eski satış 
441761 U. satış 

incir satışları 

K. S. 
7 50 

19 
16 25 
13 
13 50 
17 50 

·çu.' ·Alıc'ı K: S. · K. S. 
200 M.]. Tar. 4 4 

18~307 Eski satış 
164507 U. satı 

Devlet Demiryollarından: 
erı 

Muhammen üç senelik kira bedeli 240 lira olan MeneJ11 ,ı 
istasy~nundaki kahvehane "büfe., 22/6/937 salı günü 5~ 1" 
15 le lzmir Alsam·ak 8 inci işletme komisyonunda pa?.815 
suretile üç sene için kiraya verilecektir. Isteklılerin Oo ~i 
nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeğe rrı~ıırı 
kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle ve ar8~1 

Jj' 

veo;ikıılarla muayyen vakıtta komisyona müracaat etmele~1'149 
zımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 1 O 12 Jet 

Dinar istasyonu istimlak hududu dahilinde bulunan 20 ~11a 
servi kavak ve 3 adet te akkavak ağacı 18/6/937 cuma tı1'e 
saat 16 da İzmir Alsancakta 8 inci İşletme binasında jşle ~e' 
komisyonunda açık artırma suretile satılacaktır. Ağaçların .11,t 
silmesi alıcıya aittir. isteklilerin 638 kuruş muvakkat te111:ıeri 
vermeleri ve aranılan vesikalarla işe girmeye kanuni Jll

811
111
w 

bulunamadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta k0 

yona müracaatları lazımdır. 
1
1 

Şartnameler komİs)ondan parasız alınır. 5 10 17 fll~d· 
Keçiburlu istasyonundaki idaremize ait ambar üç seoe t lS 

detle ve açık artırma usulile 14/6 937 Pazartesi günü 598\'etİ' 
de lzmir AlsC1ncak 8 inci işletme komisyonunda kiraya . 
lecekt ir. tdiftf1fl 

Muhnmmen iiç seneli kira bedeli 300 liradır. iste · file' 
0 o 7.5 nisbetinde mu\akkat teminat yatırmaları ve işe g;~erfe 
ye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyanoprtl rfleıet 
muayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şarto;,,ı5ı$ 
komisyondan ve Keçiburlu iı>tasyon yaııhanesinden ı1 
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Yaz "in: M. Ayh::.n ilin 

1 Sayfa 

·1hazirandan10 hazirana k.adar 
; 1470 sayılı Zirai kredifkoo·}

1 d d k ( 8 k 
~ p-;,~tifk;i kanununa göre ku- 1 evam e ece O an ey OZ 
i · rulmuş olan·f396 numaralı Pı·: ı haftası mu•• nasebetı•ıe 
< narbaşı Zirai kredi koopera· 

tifimuameıatını 2836 sayılı1 Tenzilatlı satışların son gü- ' 
kanuna uydurmağa karar ver- 1 

Doğan, Venedikli kızın~ gösterdiği 
dolap.tan bir~ şişe'""şarap çıkardı. s 

. ikisi birden kanepenin üze· bir gencım. Hiç bir yerini 

miş olduğundan tasfiyesine nü dür. 
başlanmıştır. Kooperatiften 
alacaklı olanların bu tarihten 
itibaren en çok bir sene için· 
de alacak vesikalarını ve baş· 

.... 

tıne yuvarlandılar. Doğan, ku- incitmedim. Ne hırsızım, ne 
§ağından çıkardığı ipek bir katil, ne fena bir insan .. Ken· 

lnendille genç kızın ağzını dime aid bir sırrım var ki, 
sıkı sıkı bağlarken, ayni za· kimsenin duymasını istemiyo· 
manda şakalaşıyordu: rum. Bunun için seni bağla-

- Benin dilber, güzel Ve- dım ve bu kabalığı istemiye 
ncdiklim. Affet beni! istemiye yaptığıma da emin 

, F Kız, evvela çok korkmuştu. ol... Şimdi senden ricam şudur: 
k~k~t karşısındaki, hiçte teh- Bir parça şarabımz var mı? 
Dlelı bir şeye benzemiyordu. Genç kız, gözleri ile işaret 
oğan devam ediyordu: etti: 
- Fazla mı sıktım?. Darıl- - Var •. 

rna, gücenme.. Ne yapalım, - Nerede? 
~er kadının ağzını bağlamak Genç kız, gözlerini köşede-
ıcab edince, muhakkak ki çok ki dolaba doğru çevirdi: 
kıkınalıdır. Çünkü ağzın açık - Şurada mı?. Peki, mersi. 
alınış bir kenarından bile bir Doğan, dolabı açtı. Dolu 

Yığın söz söylerler.. büyük bir şişe vardı. Açtı ve 
Kız da gülmeğe başlamıştı.. kokladı: 
- Değil mi canım, değil mi? - Oh, nefis bir Bordo 
Evet, kızın gözleri, gülü- şarabı!. 

Yordu. Kadehier, altın işlemt>liydi.. 
- Aft>rin be?.. Oldukça iki tanesini aldı. Geuç kızın 

c:surmuşsun görüyorum.. O gözleri derhal parladı. Kadeh· 
~Uzel ağzını mendille değil, l~ri ortadaki masanın üstüne 

b~şka şeyle kapamak, mesela koydu ve doldurdu. Genç kı· 
it "f b çı t dudakla kapamak da· zın ümidi büsbütün artmıştı. 
a doğrudur amma.. Doğan güldü: 

trı Doğan bunu söyler söyle- - Yok benim güzel Sin· 
bez, genç kız, şimdi ellerini orinam, yok, olamaz.. O ka· 
1~1amakta olan Doğana doğ· dehi dolduracağım ve bıra· 
~ bir hareket yaptı ve Do· kacağım. Bılahare kolların çö-
"~llın bacağını, kendi iki ba· zülünce, şerefime içersin.. Ya· 
"'qtı arasında şiddetle sıktı. ni benim elimden bir şarap 

Dotan genç kıza baktı: içmiş olursun .. 

\te A~eş_ gibi yanıp tutuşuyor Genç kız, birdenbire me· 

D•u~ulüyorlardı.. yus oldu. Doğan, bir kadeh 
o~an b" k hk h doldurdu ve içti. Dilini ag" • 

l5 ' ır a a a attı: 

1 
- Şeytan!.. Her kadın gibi zında oynattı: 

cytansın sen de.. - Mükemmel ·dedi- lez· 
Ve ald d k d zetli bir şarap.. Bunu şerefi-h ırış etme en, en ini 

<> lt gözlerin, bu sıcak ve ol· nize içtim.. Müsaadenizle bir 
~urı vij d . . k tane daha içeyim.. Ve kade-
llı•d c.u. un tesmne aptır-

.. an d D hini ikinci defa doldurdu, içti. 
ltıad ışıne evam etti. ur· S 

an da konuşuyordu: onra şişeyi ve kadehi masa· 
- E b nın üstüne bıraktı.. Genç kız 

bir k vet, senin gi i güzel 
d ızla başbaşa, dudak du· birşey söylemek istiyordu. 
•ğa g·ğü· -ğ·· k 1 k - Ne var, birşey mi söy-

stn. 1 o s go use a ma , l k ? 
ltır ınıe Şarap içmek çok hoş- iyece tin . 
._ aınrna, günahlarım bırak- Ayni göz işareti: 
t/or, vaktim de müsaid de· Eveti. 
b,~I· Dur, şu ayaklarını da - Ağzını biraz açayım mı?. 

g 'Yay d - Evdi. I} ım a ..•. 
G~c ~kan, diğer bir şezlong - Hayır, onu yapamam .. 
~11lde bulduğu ince bir ku· Doğrusu ya, kadınlara pek 
'Yaktarçası ile genç kızın itimadım yoktur.. Dur, başka 
,,L 1 arını da bağlarken, gene bir çaresi var. Bileklerindeki 

"" •ştı: bağı biraz gevşeteyim, bir 

ıii~ Eve.~, ayakların da gayet kalem de vereyim, yaz!. 0-
Ytı ·· Guvercin gibi bembe- lur mu?. 
L Şey} T - Olur? oe er.. opukları da pem-
b1ı :ernbe ... Vay kafir kız vay, Dediğini yaptı, kalemi kı· 
· Yakla ı il zın parmaklan arasına verdi, Çıır.... r a sen ne gönü er 
~··1YcbT · kağıdı da kendi dizinde tuttu. Yor5,, 1 ırsın?.. Dur, ne olu· 

-.n, Kız, şunu yazdı: 

.. (;ıcıkl - Bana adını vermez mi-
oylc . anıyorsun galiba!. Ya, 

rn? sin? Sen, kimsin? 
dok.. 1 

•• Peki topuklarına 
D-.nrnıyayı .. 

1 
• - Maalesef, veremem yav· 

() .. m oy e ıse... .. b ıan d rucugum .. 
oyu11 a, önünde boylu Kız, biraz durdu ve sonra 

tıcdikı~ Yatan genç kızın, Ve- şu satırları karaladı: 
tiic:(i ~.ere mahsus başdöndü- - Bana, bir geceni de ver-

~ibc .1 •r kıvraklık ve cinsi ca- ----------·
lcllıiyı e hiç te &lbırakılıp gc>:çİ· Satılık ve kiralık 
!)" ecek b" k ,aruy ır ız olduğunu 
a. Ordu A . 
''tıç k · ynı zamanda, 
Cıtı1 " 

1 ~ da, sevişmek ihtiya· 
tile e ısteğini b .. r· h k-
b Röst . u un are a-
İr b erıyordu. Fr.kat, böyle 

d areket .. 

11 
t~ildi. O ~-ın zaman müsaid 
~'ki • ır an evel çıkıp 
Daa~rnak istiyordu •. 

y" lllarlan çok ·ı . . 
"tRunluk . . gerı mıştı. 

d, iist·· ve sınır bozukluğu 
a. Unde "d· 'elle; k 1 ı. Birdenbire, 

ıza eğild"· ....... 8 ı. 

alc ·dedi- ne kadar iyi 

Balçovada mukim iken ölen 
Seyit Ahmedin Balçova ve 
Urla yolu üzerinde kain zey
tinyağ ta'sir fabrikasile sahip 
ve mutasarrıfı olduğu bahçe 
ve tarla ve bostanı satılacak 

ve kiraya vt:rilecektir. Satın 

almak veya kiralamak istiyen· 
lerin Gazi bulvarında 8 nu· 
marada Demirelli hanındaki 
yazıhanesinde avukat Salime 
müracaatla izahat ve tafsilat 
almaları ilan olunur. 

mez misin? 
Doğan, genç kızın 

rine baktı ve sordu: 
- Ne olacak? 

gözle-: 

Genç kız, gözlerini de
rın b ir ihtirasın kıvılcımları 
içinde, Doğana dikti: 

- Ne mi olacak?.. Seni 
kollarımın arasında görmek 
istiyorum, o kadar .. 

- Sonu flar -

ka suretle iddia edebilecek
leri, haklarını heyetimize müra· 
caatla kaydettirmeleri Ko
Kooperatif merkez~nde bul
unmadıkları takdirde taah· 
hütlü birer mektupla heyeti-i l 
mize bildirmeleri lüzumu ilan 

1 olunur. 
396 Numaralı Pınarbaşı 

kooperatifinin tasfiyesiı1 
memur heyet 

[zmir Komutanlığı ilanları 
.zmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 64000 lira olan 40 tane 

yarım tonluk Şevrole Fort ve bunlara muadil evsafta 
emsali kamyonetler kapalı eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 25 Haziran 937 Cuma giinü saat 11 de An· 
kara M. M. V. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - idari şartname 320 kuruşa M. M. V. Sat. Al. Ko. dan 
alınır. 

4 - ilk teminat 4450 liradır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek şartlan bu eksiltmeye girmek 

istiyen firmalar verecekleri kamyonetlerin evsaf şartna· 
me plan ve resimlerini 15 Haziran 937 tarihine kadar 
Ankarada M. M. V. Sat. Al. Komisyonuna vereceklerdir. 
Bu evrak üzerinde yapılacak tetkikat sonuııda kendi
lerini eksiltmeye girebileceklerine dair tahriri tebligat 
yapı]acaktır. Bu tebligatı alan firmalar eksiltmeye 
teklif mektubunu verebilirler. 

6 - Eksiltmeye girme şeraitini haiz istekliler ticaret oda· 
sında kayıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartname· 
)erinde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif 
mektuplarım ihale saatından en az bir saat evcl M. 
M. V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 

25 29 4 10 1589 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
300 lira ücretli bir mühendis, 200 lira ücretli üç mımar, 

140 lira ücretli üç in~aat fen memuru ve 90 lira ücretli iki 
daktilo ve teksir memuru alınacaktır. Mimarlardan biri lstanbul 
ve diğeri Ankarada ça1ıştırılacakhr. Talip olanların her gün 
Ankarada M. M. V. inşaat şubesi müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. 6 8 1 O 12 1784 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: • 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan ederi (60) 

altmış bin çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 1275 ·kuruşa almak ve örneklerini gör

mek istiyenlerin her gün M. M. V. sat. al. ko. nuna 
müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı (13950) on üç bin dokuz elli 
liradır. 

4 - ihalesi 24 161 937 perşembe günü saat 15 te M. M. V. 
satın alma komisyonunda Ankarada yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 8 10 15 22 1786 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
M. M. V. ine busene muhtelif yerlerde yaptırılacak büyük 

askeri binalarla hastanelerin kalorifer, mutbah, çamaşırharıe, 
etü, temiz ve pis su alektirik, banyo gibi sıhhi tesisatın plan 
ve projeleri yaptırılacaktır. 

En muvafık olan ve beğenilen proje ve planlara M. M. V. 
letince 500 lira verilecektir. 

... t 
~ J 

Büyük ve Küçükler için 
( 

Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

SEFALi N 
Bir t~crübc 

bazen insana 
birc;ok baki· 
katler öğretir 

B:ıe ve di§, 
a~rı ı, Grip, 
yaz nezle i, 
roıııııti z m a. 
dan kurtul
mak isterse

niz? 
Derhal bir 

SEFALIX 
alınız. 

Fczanclerclcn ,,. _ .., 
1 lik ve 12 
lik -;mbaJaj: 

lannı ara· 
yınız. 

1ZMIR: Sa· 
ttş yeri 

TÜRK EC
ZA dt'posu 

ve LÜTFÜ 
KRO~l EC· 
ZA depo u 

Baş ağrısından çok 
ıztJrap çekiyordum. 

"Sefa/in ali:itk fan -
sonra ne raha/Jm ! 

... 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

Y üzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
Yapılacak işlerin bina, plan ve projeleri M. M. V. inşaat 

şubesindedir. İhtisası olanlarla istekli firmaların Ankarada 
M. M. V. inşaat şubesinden izahat almak üzere mütahassıs 
mühendislerle mütahassıs firmaların mezkur şube müdürlüğüne 

cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri-

müracaat etmeleri. 6 8 10 12 1785 

Izmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Manisa Tümen kıtaatının ihtiyacı için 28,000 yirmi 

sekiz bin kilo sadeyağı kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. 

2 - ihalesi 28/Haziran/937 pazartesi günü saat 17 de Ma· 
nisa Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 27160 yirmi yedi bin yüz altmış lira 
olup ilk teminat parası 2037 iki bin otuz yedi liradır. 

4 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde Manisa Tümen sat. 
al. komisyonunda görülebilir. 

5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmalnrı şart ol· 
makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde ve şartname]erinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel Manisa Tümen sat. al. komisyonuna 
vermeleri. 10 15 20 24 1848 

A iLDi 
lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaşe 
v .. ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
"Urla Malgaca içme suyu: Karlispatın Şurprudel Zals su· 

yuna ezber cihet rüçhandır.,. buyurdukları bu su; müzmin 
mide ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında 
müzmin safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, sişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mt'sane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şif ahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobüslerinin hepsi içme]ere uğr2makta olduklarından beran 
vesait mevcuttur. 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
ROYAL NEDERLAND = 8 d k b. •k . 

KUMPANYASININ = aş ura uyu Salepçıoğlu hanı karşısında 
''JUNO,, vapuru 10 Hazi-

rana doğru bekleniyor. Yükü- H a m 111 Da N na 
0

n ~ık ra.. 8:. ~ 6'. ~ rr ~ P.:=' 
nii tahliyeden sonra BURGAS \YJ ~ tES, U ll '6" l6 V~ U U ~~U 
VARNA ve KôSTENCEye - -

y:;i;~i~~~~~~~ı~:N ~Sıhhat Eczahanesi-
"SAIMA,, vapuru 1/Hazi- - -

ran/37 de gelip doğru AN- § nde bulunur• -
~~~~.R~T~~~~~~N::v~ -fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111 1111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliltllllllllll= 
limanları için yükleyecektir. 

"AASNE,, vapuru 14/Hazi
randa bekleniyor. ROTTER-
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVYA limanlarına 
yük alacaktır. ---

SERViS MARITIM RU-
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ-
ru bekleniyor. MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA için yol
cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 1 
acenta ınesuliyet kabul etmez. 
~aha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. ' 

Telefon: 4142/4221/2663 .. -----·---------· V.N. 
W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVNTE Lf. 
NIE. HAMBURG. 

G.m.b. H. 
,,ARKADIA,, vapuru 11 

Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 

... ·-.. Kuru.r 
(&i'racal 

eder. , -oı· . 1 
"UMDAL u PHELPS BROS & co INC. 

AMERiKAN EXPORT Ll- IVler Ve ,, mu- l .. RLAND " vapuru 24 
NES ş·· k A mi Deniz Acenta- Haziranda beklenmekte NEV-

The EXPORT STEAMSHIP ure 851 l ğ ltd YORK limanı için yük ala-
CORPORATION 

1 
'• • • 

SERi SEFERLER Limited Hellenıc Lınes ca~'~TSIRE,, vapuru 20 Tem-

plREden AKTARMALI Vapur Acentası . L• •t d muz beklenilmekte NEVYORK 
.. EXCALIBUR,, vapuru 4 Birinci kordon Rees binası imi e limanı için yük alacaktır. 

Haziranda PlREden BuSTON Tel. 2443 "CERMANIA,, vapuru 10 Vapurların isimleri, gelme 
ve NEVYORK için hareket THE ELLERMAN Ll- Haziran bekl~nilmekte ROT- tarihleri ve navlun tarifeleri 
edecektir. NES LTD. TERDAM, HAMBMRG ve hakkında bir taahhüde girişi-

10 Haziran 937 

,-------·----------~Lwa.•~-..... 

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KALDJRDILAR / 

Depo: 
ST;3~ Conson Halefi 

2ci.Kordon No 88 
İzmir. 

BLAK-FLA.K 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek ilaçidir. 

er yerde satılır 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 1676 

60000 metre Hartuçluk ham 
ipek kumaş 

Tahmin edilen bedeli 45000 lira olan yukarda miktarı ya· 
zılı Hartuçluk ham ipek kumaş Askeri fabrikalar umum mii· 
dürlüğü satın alma komisyonunca 24/6/937 perşembe güoii 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 25 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektuplarını mcı· 
kur günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 4·6·8-10 , -

Balçova Ağa-
. memnun 

Namile maruf ılıcaları 6-Haziron-931 
pazar gününden itibaren muhterem 
müşterilerine kapclarını açmıştır. 

Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicr• 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu· 
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iz•• 
hah zaid görür ve muhterem müşterileriınin teşriflerirıİ 
beklerim. MÜDÜRiYET ................................... 

E dremid kaymakamlığındaııs 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Edremit cıvarındaki bostaf1" 

2 - Keşif bedeli 
ılıca binasının yeniden ina~ 
Keşif bedeli 9973 lira 'J" 

kuruştur. "EXETER., vapuru 18 Ha- "DRAGO., vapuru 15 Ha· ANVERS limanları için yük lemez. 
ziranda PIREden BOSTON ziranda LIVERPOOL ve SW· alacaktır. Birinci kordonda "UMDAL 3 - Bu işe ait şartname 
Ye NEVYORK için hareket ANSEADAN gelerek yük çı· "HOLLANDIA,, vapuru 28 UMUMİ DENiZ ACENTA: ler ve evrak A - Eksiltme şartnamesi 

karacaktır. r. LTD B - Mukavele proı'esi 
edecektir. Haziranda beklenilmekte ROT- Llul . vapuru acenlalı· 

.. EXCAMBION
11 

vapuru 2 "GRODNO,, vapuru 15 TERDAM, HAMBURG ve ğına müracaat edilmesi rica C - Fenni şartname 
Temmuzda PİREdcn BOSTON Hazirnda LONDRA, ve HULL ANVERS limanları için yük olunur. D - Hususi şartname _:f 
ve NEV-YORK için hareket den gelerek yük çıkaracaktır. alacaktır. Riz binasında No. 166 E - Metraj ve hülasai ktf' 

"GRODNO,, vapuru 30 1 T cetveli, projeler. 
edecektir. Hazı'randa gelerek LONDRA PHELPS L NE elefon : 3171 l 1 b d' k Ed . k k•" 

DA 
stey~n er u şertname ve ığer evra ı remıt ayma 

"EXOCHOR . " vapuru ve HULL için yük alacaktır. ,---------------• lığında göre bilirler. 't 
16 Temmuzda PIREden BOS- DEUTSHE - l...EVANTE Tu·· rk Hava Kurumu 4 - Eksiltme 28/6/937 pazartesi günü saat 15 te Edre..,. 
TON ve NEVYORK için ha· LINIE kaymak{tmlık dairesinde yapılacaktır. 
rc:ket edecektir. i E k 1 f 1 d 

dd 
. ,,SOFA,, 10 Haziranda B •• •• k • 5 - ksiltme apa ı zar usu ile ir. \I' 

Seyahat mü etı: HAMBURG, BREM EN ve uyu p 1yang05 u 6 - Eksiltmeye gire bilmek için isteklilerin 748 lira rıı ~ 
PiRE • BOSTON 16 gün ANVERS l vakkat teminat vermesi ve bundan başk.a aşağıd• 
PiRE - NEVYORK 18 gün ten ge erek yük çı· k h . 1937 d karacaktır. 2 nci eşide 11 azıran edir vesikaları hamil olup göstermesi lazımdır. t~ 
THE AMERICAN EXPORT Tarih ve navlunlardaki de· B • k •k • 40 000 ı · d A - Ticaret odasına ~sf~ 

LINES ğişikliklerden acenta mes'u- iı.yÜ l ramıye , lTQ lT bulunduğuna daır 
THE EXPORT STEAMSHIP livet kabul etmez. Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye- sika pi' 

CORPO RATION ferle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. B - Bu gibi İnşaatı ~d•'' 
,,EXPRESS,, \'apuru 10 KôSTENCE, SULINA, KA- Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bilecek fenni iktı b1' 

Haziranda beklenilmektedir. LAS ve IBRAIL için yük ka· büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bulunduğuna veY'ee~' 
NEVYORK için yük kabul kabul eder. bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan rvsaf 1 haiz göstere 11ıP 
eder. çekinmeyiniz. leri inşaat usta b,ş~,it 

DEN NORSKE MIDDEL- \. I nafiadan veya ıd•' 
SERViCE MARITIME RO

UMAIN. BÜKREŞ 
•DUROSTOR,, vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir. KOS 
TENCE, SULINA, KALAS 
ve KALAS aktarması olarak 
bütün TUNA limanlan için 
yük ka bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

"l"CEMO.r<E,, vapuru 30 
Mayısta LiVERPUL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara· 
caktır. BURGAS, VARNA, 
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Pu•• rıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır hi gebelere, kalPı 
' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


