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Hatay da 
Kanlı müsademe/er ve yağ

malar devam ediyor 

Derhal Istanhula Dönüyor 
Hatayda at i3m aş ı. ses eri, u ud m z-

dan işitiliyor. T oros ekspresi gelmedi, u iye i 
haydudlar köprüleri de omba arla _uç __ r_d __ a_r ___ 

Atatürk bütün çiftliklerin• _ Siyasi 1;'.üste~arlarla beraber 

k 
' . . . ! ve men Başvekıhmız, memleket 

ul emvalını hazıneye bagışladılar. gezisin~ çıkıyor 
Milletimizin Parlak Güneşi Atatürkün alicenabane hareketi B. M. Nutkunu pazartesiye_ ~erecek ve aynı gün 

,., • • ' Kamutay yaz tatılıne başlıyacaktır 
Meclisinde ... emsalsız tezahürat ve süreklı alkışlarla karşılanmıştır 

--·------~~-~~-
Ankara, 12 (llususi) - BatVf'kilimiz G~ral İsmet İnönü, Kamu· 

tayın ıaıil yapmasından isıifude ederek, mcmlekf.t dahilinde Lir tetkik 
eeyabaıi yapacaktır. Hu seyahatte kendilerine VeldHetler eiyoci müsteşar• 
ları refakat edecı·ktir. Bıışlıakamnnz, her defasında yapıığı gibi, halkın 

ibtiyaçlıırrnı, yeni kelkıuruamızdııki işleri tetkik eyliyeorktir. 
Baş vekilim iz:m ü h im beyanatta bulundular 

Ankara, 12 (A.A.) - B. M. 
~eclisinin bugünkü toplanh· 
••nda Reisicumhur Atatürkün 
tı.sarruflarında bulunan çiftlik· 
lerini hazineye ibda buyurduk
l•ıına dair tezkeresi okun<luk· 
lan sonra kürsiye gelen Baş· 
"ekil ismet İnonü şu beyanatta 
bulunmuşlard tr: 

-Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi büyük sevinç ve he· 

>tcanla dinlediğimiz Atatürkün 
teberruu yüksek kıymeti üze· 
tinde ehemmiyetle durulacak 
çok mühim bir hadisedir. 
Yüksek heyetinizin ve bütün 
lllemleketin dikkatini celbede
Cektir ki, hazineye intikal et· 
llıckte olan bu çiftlikler değeri 
lllilyonlar ifade eden bir ser· 
~et. halindedirler. Bu çiftlik: 
erı Atatürk senclerdenberı 
4ahsi tasarrufu ve bilhassa 
fll~si emeğiyle vücude getir· 
'-lışlerdir. 

. Anadolu ortasında herke· 
'in buradan nasıl bir mamu· 
te çıkacağına bedbin bir na· 
~rla baktığı bir sırada bütün 
llıeınleket gibi Anadolu orta· 
b~da da ilimle ve çalışma ile 
~.Yük mamure vt'! vatandaşlar 
~ ın büyük servet temin olu· 
:bileceğine şahsen misal ver· 
~ek hevesi senelerdenberi 
ç:tıdisini işgal etmekte idi. 
~~(tl1klerin maddeten olan 
~ksek kıymetleri ancak bu 
te tı~atile ve şahsi çalışma ile 

ltıın edilmiştir. 
B t, U eserler meydana çıktık· 

ı, tı Ve yüksek değerde olduk· 
b~1 •nlaşıldıktan sonra Atatürk 
b·ı tıların maddi kıymetlerine 

t ı-h k~ .a za bakmaksızın onları 
ttt~ılen devletin istifadesine 
bu etrnesi bütün vatandaşların 
Ve ~okta üzerinde dikkatlerini 
Yık Şu~r~nlarını celbctmiye la· 
~ı~ı gorulecektir. (Şiddetli al· 
;r, Yaşasın sesleri) 

r,,tlta~ürk her türlü şahsi men· 
~% erın kendi şahsına tevec
latın ed~cek her türlü fayda· 
~•i1tt d~ırna üstünde kalmış ve 
,ltıill' a Ustünde kalacak olan 
. ı varık 
••ddetı· 1 tır. (Bravo sesleri, 

B 1 alkışlar) 
liaitı u anlayışıma yüksek mec· 
titak Ve bütün memleketin İş· 
ttlrli>' cdecekine asla tereddüd 

Orurn. (Alkıtlar) 

Bügük Şef, Genel Kurmay Başkanımız Mareşal 
Fevzi Çakmakla bir arada 

r l AtatUrk, seyahat intiba-lıarını Meclise bildirdiler 
Başvekilimiz, Büyük Şefin mektubunu 
okurken, Kamutayda büyük bir sevinç 

ve heyecan havası esiyordu 
Ankara, 12 (A.A.) - Büyük Millet Meclinin bugünkü 

toplantısında Atatürk son seyahati intibalarına dair Başve· 
kil ismet lnönüne gönderdiği aşağldaki telgraf okunmuştur: 

Başvekil ismet lnönüne; 
Üçüncü Umumi mufettiş Tahsin Uzerin vukubulmuş olan 

daveti üzt>rine Şark vilayetlerini görmek üzere Haziranın 
8 inci Sah gÜ!lÜ lstanbuldan Trabzona hareket ettim. Trab· 
zon • Erzurum yolu üzerinde, bu yolu daha mükemmel bir 
hale ifrağ maksadilc başlamış olan yer yer inşaatın henüz 
ikmal edilmemiş olduğunu gören ve bu mani sebehile bü
tün müfettişlik mıntaksında seyahatimin müşkülatını takdir 
eden Umumi müfettiş Uzer, benim bu seyahatimde yolu· 
mun üstünde bulunmıyan yerlerde askeri, mülki, mahalli 
Parti ve kültür mümessillerini dolgun heyetler halinde Trab· 
zona toplıyabilmek zeka ve inceliğini göstermiş bulundu. 

Perşembe günü Polathane karşısında, o civarın enerjik 
~e temiz halkı tarafından bir filotilla ile karşılaştık, selam· 
laştık. Onu müteakıb Trabzondan karşımıza çıkan bir filo· 
tilla başında umumi müfettiş Tahsin Uzer ve ordu mü· 
fettişi kıymetli Kazım Orbay ve her ikisinin arkadaşları 
bulunduğu halde beni karşıladı ve birleştik. 

Trabzona gelişim, bundan eveKci gelişime r isbetle müs· 
tesna bir tertib ve intizam gösteriyordu. Rıhtımda evvela 
bütün umumi müfettişlik içindeki yukarıda işaret ettiğim 
bütün valiler ve yakın vilayetlerin kaymakamları ve her 
vilayet merkeziniP belediye reisleri ve halk mümessillerile 
karşıla;tım. Bütün bunlar, Şark vilayetleri halkımızın gö· 
nü!den gelen selam, sevgi ve saygılarını bana sunarken ne 
kadar mütehassis olduğumu ifade için kelime bulamadığım
dan bunu ifade etmc.ksizin geçiyorum. -Sonu 3 ünclide-
~ J 

Arkadaşlar, Atatürkü bu 
eserleri vücude g....tirdikten 
sonra hazineye hiçbir bedelsiz 
ve karşılıksız terketmesinde 
esash ve büyük ve siyasi bir 

ideal vardır. Milli mücadele· 
nin ilk günündenberi bu mem· 
leketin kudretini ve servetini 
köylülerimizin kalkınmasında 

zengin ve müreffeh olmaıında 

gördü. (Alkışlar) 
Anl.ara,12 (Husuııi) - Kamutay mü7akcrt-lt>rini pazarıesi günü L\tİ• 

reeek ve yaz tatilini ppacakllr. Son gün, Geonal ismet lııiinü, söz ala· 
rak, son Londra seyahati intibalarını, siya~i vazi)eli, bül.umetin her 
hu~usa aid dü:üncelerioi izah eılecektir. 

Memleketin vesait ve me
nab ii gayet dar olduğu za· 
manlnrda köylüyü milletimizin 
içti mai kütleleri içinde bil· 
hassa dikkate alınacak onun 
- Sonu 3 ncü sahi/ede- Alman gemilerine taar
ıDük dö Vindso; ruz, bir harp doğurabilir -

lstanbulda Büyük 
Şefin misafiri 

olacaktır 
lstanbul, 12 (Hususi -

telef on) - Geçenlerde ev
lenmiş olan eski /ngiliz 
kralı Dük dö Vindsor, ya-
kında /stanbula gelecek 
ve Şefimirin mi saf iri o' o
caktır. Eski kral, Beyler
beyi sarayında oturacak 
ve üç hafta kadar kala
caktır. 

'---------------~..) ----------
Fransa Hari-
ciye Nazırı 
Memleketimize de 

gelecek! 

B. lvan Del bos 
İstanbul, 12 (Hususi) - Bir 

habere nazaran, Alman Hari· 
ciye Nazırının Balkanlar ve 
orta Avrupada yaptığı seya· 
hati takiben Fransa Hariciye 
Nazırı B. lvon Delbos da, 
Balkan hükumet merkezlerini 
ziyaretle temaslar yapmak için 
seyahate çıkacaktır. Bu mc· 
yanda memleketimize de gc· 
lecektir. 

Kontrol meselesinde dört devlet 
arasında tam· bir itilaf hasıl oldu 

Paris, 112 (Badyo) - Akşam 
gazetclf'rine gört>; eabalıleyin f ngi· 
liz hariciye dairesinrfe B. Ed.-nle 
Fransız, Alman ve lıalyıın ~efirlc· 
rinin yaptıklan içtimaıla konrol ve 
emniyt>t hakkında bir itilaf elJe 
edil mittir, 

Ila•ıl olan itilaf, B. Eılen ta• 
rafından aynı zamanda Vatana ve 
Burgo~ İı<paoyol iJarclerioe bil· 
dirilmi~tir. 

Üzerinde ihtilaf çıkan fiçüncü 
ma.Jde üz .. rinrle de uzlıı~ılnııttır. 

lleride taarruza ugrıyacak filo, 
taımin f'clilmt>diği takıHrıle müstn· 
kilen faaliyete g<'çehilecek.tir. 

Berlin, l 2 [Radyo)- Berlinilen 
. alınan haberlt>re göre, Valansiya 
t'mrine kızıl tahtelbabirlt"r gelmiotir. 
Bu ınhıdbabirler herhangi bir Al· 

ruao vc•ya ltalyan harb sef ioelerini 
tahril> t•ıfecı•lc.l .. ıdir. 

Alman bül..ıimrıi böyle bir hi· 
dise vukuunıJa f f!panyaya iliuı 
harb ede,·egini hemen ilan et• 
miıııir. 

r .. 
Oğretmen 
sahifesi .. 

Giiziıle muallim ve münevver 
ar1'aıla~larmıızın kı, metla yardım· 
larına güvt>nerek geçenlerde 
birincİl!!İnİ ne~n·tli~imiz l!!abifenin 
hüyiik bir alaka ile Lar~ılandı~ını 
gürılük.. Y t>nİ sabifemiz, daha 
Zl"rıgin ve Jııba olgun ~ekilde 881ı 
nüshamızda ioıi,ar edecektir. 

~ ~-..) 

/stanbul maçları 

Güneş 3 -- Doğanspor 1 -
Güneşin ilk golü of sayttandır. 

Adnan penaltıyı kaçırdı 
İstanbul, 12 (Hususi-Tele

fon) - Doğanspor takımı, 
bugün Güneş takımı ile ilk 
macını yaptı, şanssızlık yüzün
den mağliib oldu. Oyun, Tak
sim sahasında oynandı. Ha· 
kem Kemal Halimdi. 

Doğansporun Hakkı, Fuad, 
Fethi gibi elemanlarından 
mahrum olarak çıkardığı bu 
oyun, İstanbul spor mehafi
linde çok iyi karşılanmıştır. 

Doğanspor şöyleydi: 
lbrahim, Kaya, Adnan, Re· 

şad, Nurullah, lsmail, Halid, 
Mehmed, Mahmud, Etem, 
Sabri. 

Birinci devrede, Doğanspor 
çok enerjik ve seri bir oyun 
çıkardı. Güneş kalesini müte· 
madiyen sıkıştırdı. On beşinci 
dakikada, merkez muhacim 
mevkiinde oynıyan kaleci Mıh· 

mud, ele geçirdiği bir fırsata 

gayet iyi kullanarak Güneşe 
ilk golü attı. Güneş takınu, 

Doğanspor karşısında bariz 
şekilde bir muvaffakıyetsizliğe 
düşmüştü. lzrnir takımı, dev· 
reyi 1 - O galip olarak bi· 
tirdi .. 

İkinci devrede, Güneş bu 
tazyiki kırmağa muvaffak ol· 
du ve oyun mütevazin bir şe· 
kil aldı. Güneş bu devrede 
ilk golünü bariz bir ofsayd· 
dan çıkardı ve hakem, gör
medi, yahud görmemezlığe 
geldi. İtirazı da dinlemeyince, 
takımın havası ve asabı bo· 
zuldu. 

Bunun tesirile sırtısıra iki 
gol daha yidi. Güneşin bu 
tazyikı 15-20 dakika kadar 
sürdü, fakat Doğansporlular, 
- Sonu 6 ıncı sahifede -



Sayf'a 2 

tDtQ 
Kadın, cemiyet ve buhran 

-2-
;Filb~ka. ·kaıhoıo yOkııelt tahsil gördftkır.11 M>nra aile :yuvaııına -git· 

.aPiJftre:Jt ,if hayatına ııttlınal!l ve hu ni'4lwtin arlw•aı. ya i kaıhnlı, ~r· 

~Jtli berk,.~in ba~lıb.ı~ıııa kazaıım.ıJa ba~l.ıma•ı, hayat üaerirııle tA>..irini 
,yapıtc•IHır. Fakat tesir, döue ıloliıl~ll, o k.;ıdıul11r iberıiııde kenılini ı&~ıe· 

.-ı~cc kıir. ·EvvdA ~unu işar~t eı~ .. k İPlt-rİ111 ki, kadının yüklk':'k t.ıbııil 
~rıue.-iııde nıınl.ıka bir m .. .ırtek, bir kuzımın• ve g"t;iıırne k.ııt"tıı ıleğil, 

, ayıu ı.am""ıd.a müııuvver, fı1ydah bir C61111yeı uz, u olmak g-ı~f'I• d,. var· 
.dır. \Yaııi, mt!a .. t .. rıirı e!a••n•la, c kıulın yüktwk ıah-il gör•nenwli lır.• rıkri 
.olııumalulır. Çıiokii o, hrr aile k.ıJıuı ol .ırak k .ıl ıcak 0 1ıla hilf', iyı lıir 

ıt:vce, miln,.vv .. r, lr.ıvnıe li lıir anot ve,11 '• aıııla1 olın.ık ıçi ı de 111uıl11k~ 

iyi bir tah .. il görrıwliıJır. 01,.uıuak, bı·m de ) ül..aek ıabsili biıirıliı.teıı 

ıoııra ve b11y11t hoyuııl'll okuııuıl.; liıaıııdır. Bu, htt:jeriıı t'D lıü)iik lıahıi· 

yarlığıdır. 01.uınııkıau zarar yok. f.ı)d11 v11rJ1r. ~11ni, Lu e"aaa lutl'ıneo 

tcaıııs eırıı .. ıııdiılir. Olu .. ı ..... n•eilt"la: 

- Kathıı, )Ükaek t.abıilJ..-n sonra eve "1öıııııeliJir, keodisiui elbet, 
ıbi.r zevç ıerf ılı ed.,r. 

Den~hilır L.i, bıı da bizim için betıüz vari•I ılı-ğilclir. Çilnka bizdt>, 

ıİf ve m•·ılek bıtfıtlıııa aııları k11ılm l'ayısı, erkeklf'ıi ve Jol.ıyı..ile, onlarao 
.;1rkut0.l11 b~lliy .. n veya bl"kliy .. cc:k olııolara rııil;kül vıızıyt:tte lııralrnııt 

.d..-ğilılir. Buna il:heıt:u ıli)eltilırız ki, bı.ı, ka0 lın ol~un. ed .. ek olıun bir· 

'Wok jbtisaı ve ıneıldt erluılıaııu ıuulıl •Ç Luluııuyuruz. KaılıolJna da bu 
kaJrulMııı ihtıyacaııa Ct!Vub ver11JC11Udt:ıı, uıııu tur ZUUlllU İ'iİu, t.ıiç iırlr.· 

m ... uıdı., L.orl.11111nı.ık lıizııııdır, 

Kt>z11, yüksek t..lııilın b ız le İz•livaç oiııbeıini dll~Ormeıi ıeblıke .. i ıff! 

mevzuh11bı olumaz. Turk: k11ıl111 ve kızlarrnJa Löyle bir laübalilik, Lö)lc: 
bir auysua tdıilr.ki vo ıcwayül yok.tur. 

Uuli-a; 
Doıttumun babı,.ttiği keyfiyet ve enditeler, belki baoka bir umiyı-t 

için dOtilııülc:bilir. Fakat Turkiyed••, gnelı. lı.iılfa ,,."iyeııinio urrıumi kal· 

luoma.ıı, gerek münevver zevcdc:r, anoder ve Vıtlı11ıılll1lar yeıitııırıi ve 

gerrk~. ruubııaç ol.ıu0uınu.ı me .. l~k. ve ilııi~u erlıabıuıo elJ~ etlcl.ıilweai 
için, kacJıuın dıt tıpl..ı erk,.k gıbi, okuroıw li1.ım•hr. 

Olı.uıuak. IJir u.adettir. O~uwıyaulara ıı&lıııwak g• rekıir. Peıinea bunu 
kabul cıwdıyiz. 

Felemengin müstakbel 
kraliçesi .. 

Prens Liple evlenme mera· 
ıiminden uzun uzadıya bahset· 
titimiz Felemenk veliahdı pren· 
ses Jülyana, Bcrlinde bir ma· 
tazada satıcılık vazifesi gören 
Bayan Herta Veyandla elti ol· 
muştur. Yani prens Lipin bü· 
yük kardeşi prens Erneıt, bu 
mağaza satıcıst kızın çok gÜ· 
zel olan mavi gözlerine tutul· 
muş ve nihayet evlenmeğe 
mecbur kalmıştır. 

Bakalım Felemenk sarayı 
bu hadiseyi ne suretle kabul 
ve telakki edecektir? 

Yeni bir sıgorta daha 
Mutlaka para ve sermaye 

bollutundan olacak. hergiin 
binbir törlü vr garip sigorta· 
lar teşkil edilmektedir. Son 
olarak şişmanlıta kartı sigorta 
ihdas edilmiıtir. 

Saime Stıdi 

Bu adamcağazın 101000 li· 
ralık bir serveti varmış ve c<.· 
nazesini takip edecek olan· 
lara bir lira verilmesini vasi· 
yet etmiştir! 

Yeni bir daral 
Pragda, Kültür Nazırlığı bü

tün mekteplere yeni bir ders 
hakkında mühim bir emir gön· 
dermiştir. 

Bu emre göre, öğretmenler 
çocuklara, turistlere karşı hüs· 
nü muamele ve iyi malumat 
verecek kabiliyeti de verecek· 
tir. Bir çocuk memleketinin 
tarih ve coğrafyası hakkında 
çok iyi malumat sahibi olacak 
ve bulunduğu y~rin tarifinde 
en küçük bir bata göatermi· 
yecektir. 

Pragdakilere göre, bu sa· 
yede Çekoslovakyaya pek çok 
seyyah gelecektir! 

Cebrt evlenme 
Almanya hükümeti müste· 

şarlarmdan doktor Reinhard 
bütün memurların bundan böy· 
le mecburi olarak evlenecek
lerini alakadarlara bildirmiıtir. 

Petrol ve benzin 
~··· lhtikdra kat'iyyen 

meydan ver.i/ • 
m; yecek 

Petrol ve benzin fiatlf"rİ 

üurinde y1tpılmak iste-nen ih· 
tilcara karş1 viliyf"tçe lazım 

gPlcn tedbirler alındıA'ı için 
bazı petrol ve benzin müesse· 
sf"lerinin lüzumsuz ve hoş id· 
d;1tf1trının önüne gt-çilmiştir. 

Vilayet mak11mı, bu mühim 
rnesc-le üzerinde hassasiyf"tle 
ha ret f"t t-tm,-kte ve sahşlaı l 
kontrol ettirm,.ktedir. Viliy,-t 
lzmir Ticaret Odasından da 
hazı malfim11t iııtf"miştir. 

Kemalpa
şada bir vak'a ----····---Sarhoşluk yüzün. 
den çrkan kavga .• 

Kf"malpaşa kazasının Dere 
mevkiinde kaynak başında bir 
kavga olmu$tur. Kavganın se· 
bebi sarhoşluktur. Osman oğ:u 
Abdi, Genç Ali, lbrahim o~lu 
Ali ve katmerci Sabri içki 
içerkf'n aralarında kavga çık· 

mış, Abdi, bat bıçAtile Aliye 
hiicum etmiştir. Sabri, Abdinin 
f'lindc-n bağ blçağını alma~a 
çalıştığı sırada ellerinden ya· 
ralanmıştır. Kavga edenler za
bıtaca tutulmuşlardır. 

tlir plaj daha! 
llalirnizin hirnrne. 
tile Alaçatı plajı 

ihya edilecek. 
Çt"şme kazasında Alaçab 

nahiyesi hududu dahilinde 
fevkalade güzel bir plij var· 
dır. Çok geniş bir sahada 
uzanan bu tabiat güzelliğini 
ihmal etmek doğru olamazdı. 
Valimiz 8. Fazlı Güleç, kaza
ları teftiş esnasında Çeşme 
kazasının Alaçata nahiyesinde 
bu güzel plajı görmüş ve onu 
imar etmeği, balkan istifade· 
sine arzeylemeği kararlatlır· 

/zrnir otomatik telefon şirketi ·- - ._.. -1,200,000 liraya hüku
metçe satın alındı 

__.,.._ -~---

Tesisat bedeli 20 yılda ödenecek, 
murahhaslar Ankaraya gidiyor 

lzmir ve havalisi otomatik 
telt>fon şirketinin hiil<iimetçP 
satın alınmak Üzf"re oldıığunu 
yazmıştık. Nafıa Vekile-tile 
şirkf"t murahhası arasında An
karada Cf'rf'yan erıen miiuk,.. 
reler nt-tict>sindf" lzmir ve ha· 
valisi otomatik tf"lf"fon şirhti 
tesisatı için şimdiyf' kachr 
yapılan masrafın 1,200,000 
liraya hali~ oldu~u anlaşılmış 
ve Nafıa Vekalf"ti, şirht tesi· 
sahnı bu ht"del üzninclen al· 
mak1 teklif ermiş, teklif, şir· 
kf't idare meclisince kabul 
olunmuştur. 

Hükiim,.tç~ ~atın alınac1tk 
olan otomatik teldon şirk,.ti 

t,.siıı1tt h,.<ft-fi Jıer yıl Altmışar 
bin lira öd,.nml·k snrf"tile yirmi 
yılrfa Vf' yirmi taksitte tesviye 
edilf"cf"ktir. 

Otomatik telf"fon şirke-ti. ilk 
ttsis tdildiği vakıt Sf'rmayt-nin 
yarıdan fazlas1 b,.lf'diy .. ye aid 
olmakla beraber mühim bir 
hisse de Erıkson şirhtine aid 
bulunuyordu. Zamanla be-le· 
diye, başka ellerde bulunan 
şirket hisselerini satan almış 
ve hissenin hemen hemen ta· 
mamına sahip olmuştu. Şimdi 
Nafıa Vekaletinin teşebbüsile 

otomatik telefon şirkf"tİ bele
diyf'den satın alınmaktadır. 

Şehirlerarasa telefonile gö· 
rüşmelerde abonmanların ken· 
di telefonlarından istifade et
meleri ve bu suretle şehirdeki 
otomatik telefon tesisatının 
da vasıta olarak kullanılması 
sebebile lzmir otomatik tele· 

fon şirkt>tİnce, posta. t,.J~raf 

ve telefon umum müdürfüR-ün· 
d,.n muhavne haşına bir iic· 
rf't istenmişti. Vaktile bu üc· 
rf"tin tesbiti meı;elt>sinden ih· 
tilaf h:lşgöstermişti. H iikumet· 
Çf" lzmir ·otomatik teleton şir· 
htinin satın alınmasının se· 
behi 1 iştf" hu ihtilaftır. 

Nıtfıa Vt>kalf'ti1 Şf"hirlnar:.sı 

t»lt>fonu hiikiimı>te aid oldu~u 
için lzmir şı>hrindt>ki otomatik 
telt-fon tf>sisatının "Yrt bir şir· 
ket elinde bulunmasını doğru 
bulmamış ve satın almağa 

karar vermişti. Sataş mukave· 
lesinin esasları tt>shit edilmiş 
olduğuna göre, şirket murah
hasfctrı önümiizdt>ki hafta için· 
dc-1 belki Salı giinü Ankaraya 
gidect>k ve mukaveleyi imza 
e.leceklerdir. 

Şirket tesisat ınm hükumete 
ne vakit ve ne suretle teslim 

edilecf'ği ve şirketin c-şhas ve· 
saireye olan borçlarile ala· 

caklarının kim tarafından ve 
ne suretle tahs 1 edilc-ct>ği hak· 
kında şirket müdürü ile diğer 
alakadarlar telefon şirhti bi
nasında toplanarak müzake· 
redı..· bulunmuş ve satış mu· 
kavelesi ile alakadar olmıyan 
ba7.ı tefurüat üzerinde karar· 
lar almışlardır. Temmuz ayın· 
da lzmir otomatik telefonla· 
rının hükümetce devir alına· 

cağı ve posta, telgraf ve te· 
lefon umum müdürlüğü tara· 
fından idare edilmeğe başla· 
nacağı kuvvetle söyleniyor. 

Muhtelif mahsullerimizin vaziyeti 

Busene hertürlü 
meyve boldur 

~~~~-_.--~~~-

mışbr. Devamlı povraz TÜzgarları bağ 
Valimiz, Alaçatı plajında '-' 

mühendislere tetkikler yaptır· ve bostanl<ı.ra fayda verdi 
mıı ve bunun derhal iman Muhtelif mahsullerimizin bu Bu rüzgarlar şimdilik incir 
için emir vermiştir. inşaat seneki vaziyetleri hakkında mahsulü için de faydalıdır. 
ıçın faaliyete geçilmek üzere· alilcadar dairelerden tahkikat Ancak zeytinlerden zayıf olan· 
dir. Bugün mühendisler, plij yaptık. Aldığımız malumatı )ar kuru rüzgardan dökülürler. 
yerinde gene meıgul olacak· aıağlya yazıyoruz: Pamuk ve mısır mahsulleri de 
)ardır. TUiün: bu rüzgarı sevmiyor. 

Karada~ tabancası Bu sene yetişen tütünlerde Meyva bolluGu: 
5 hiçbir hastalık yoktur. Yalnız Bu sene muhtelif meyvalar 

pat/amıf Haziranın beıinden bugüne bol yetişmiştir. 
Gene;' kadın omuzundan kadar devam eden poyraz Badem: 

rüzaan, toprak üzerinde ve B lh b d h I" varahd1r 6 i assa a em ma su u 
ı tütün nebatatanda fazla tebeh· b ı D 

Detirmendere nahiyesinin b çok ol o acaktır. otuş, ve-
hurat~ s.e e. biyet verdiğinden, · ı· - - .. G 

\Yalılar Parti 
mensubları --····· .. ----Bugün Narlıdereye 

· gidecekler 
C. H. P. Yalılar Kamunun• 

bağlı ocaklar Yöııkurul üyrle~i 
ile Kamun Yönkur_ulu üyelerı, 

Haziran ayı toplantılarını bu· 
giin sa~t 17 de Nırrlıdi're 
Parti ocağında yapacaklar ve 
orada ayni zaıııanda köylülf'rle 
samimi hasbıhallerde buluna• 
caklardrr. 

Armutluda 
Satış koope. 
ratifi kuruldu:. 

Armutlu üzüm satış koope
rstıftnin kuruluşu fktısad Ve• 
kaletınce tasdık edılıni~tir. Ko· 
opnattf ge~e·l toplantısı 21 
Haziran Pazartesi güııü vali• 
miz Bay Fazlı Giilecin huzlJ• 
rıle yapılacaktır. Toplantı, Ar• 
mutluda tarım kooperatıfi bi• 
nasında olacakt r. 

GardPnparti 
Hazırhkları bitirildi 

Mual imler birliğinin hazır• 
ladığı büyiik gardenparti, öııÜ-
müzdt'kİ Perşembe gecesi Şe
hir gazinosunda verilecektir· 
Çok itinalı, zengin ve «-ğleıı· 
cdi olarak haıırlanan gardetı• 
parti, mevsimin büyük bir i~· 
tiyacına cevap verecektir. Bı• 
!etler satılmağa başlanmıştır• 

Maamafih ogece, kapıd• 
da bilet verilecektir. 

1 Halkın dilekleri 

Karataş 
hastanesi 
Bn. Dona ne yapnııl 

Karataşta Şehidnusret sok' 
ğında 12 sayılı evde otur'; 
Bn. Azimeden aldığımız b 
mektupta deniliyor ki: 

"Bir hayır müessesi , olar~ 
tanıdığımız Karataş Mute 
hastanesine arkadaşım BaY~ 
Eıninenin gözünü tedavi e~ 
mek için gitmiştik. Hasl ; 
kapasından girince diploOJ•.,. 
olduğu söylenen başheıJ>Ş1 

Bayan Donanın hakaretine -' 

ruz kaldık. Bizi: ' 
- Haydi dışarı çıkın. "4~ 

leket hastanesini görınO ? 
musunuz? Burada işiniz 11;,, 

Diye koğdu, hastane ~ 
hekimi de maalP.sef aynı tlf. 
kasızlığı gösterdi. Ka~ 
hastanesi bir hayır müeSI 
değil midir?. 

Mut lada 
kınnap Fiatleri •• 

Muğladan yazılıyor: if 
Yakın günlere kadar . Pil 

sada kilosu doksan sek•• ı,t 
ruşa satılan tütün kmrısb1faflf 
gün yüz altmış kuruşa ~ 
mıştır. Bu fevkadclikten !~ 

Şişmanlık detilse de, balık 
eti tabir edilen olgunluk, ·Al· 
lah razı olıunf· May Vest ta· 
rafından itibara mazhar kılın· 
mıştır. Fakat birçok kadınlar, 
ıiımanhktan çok korkarlar. 
Malum ya, kadın yaşlandıkça 
tiımanlar, kalçalar sarkar, ger· 
dan sarkar, memeler sarkar, 
basıh ihtiyar kadının çok çir· 
kin ıişmanhtı hasıl olurl 

işte, parası bol ve -belki de 
aklı keskin- kimseler bu şiş· 
manlıta karşı bir sigorta ihdas 
etmişler ve... çok güzel iş 
yapmakta imişler!. 

Bir vazife için parlak bir 
imtihan vermiş olan bir genç 
memur, evlenmemekte ısrar 

ettiği için azledilmiş ve Nas· 
yonal Sosyalist partisinden de 
istifaya mecbur kılıamıştır. 
------
Azgın bir öküz 

Go-mu"'ldu"'r ko"yu"'nde bı"r kaza dk 1 1 rım t gorunuyor. eçen sene son ı ı maş o an tütünler bo-
olmuıtur. Abdullah otlu Gani dur kalmıştır. Geçen seneye lzmir piyasasından güçlükle 5001 
k B A ı · nazaran bu sene tu"tuNn ekı'mı· kilo badem tmin edilebilmişti. 

düşen zürra, tüccara rıı':,,f 
atta bulunduğu zaman, ~ 
palım daha da farlarn~SI eırı' 
!eniyor, şimdiden ;btı~~ 

Hayreti 
lngilterede ikinci ve hatta 

ilçüncü derecede bir ıehirde 
hiçbir hususiyeti olmıyan bir 
amele ölmüt fakat bu amelC9 
nin cenaze merasimine akıl· 
lara hayret verecek kadar çok 
kimse İftirak etmiştir. 

Birçok kimselerin bir mana 
veremedikleri bu şayanı hay• 
ret halin sebebi, amelenin va· 
ıiyetnımcsi. açaldajı " HIDID 

Bir kadının baraak
larını yere döktü 
Buca nahiyesinin B""lenhaıı 

köyünde azgın bir bota. Veli 
karısı Ayşe adında ıenç bir 
kadını ıüımüı ve karnını deı· 
miştir. A11enin barıakları yere 
dökülmüı, yaralı kadın lzmir 
memleket hastanesine getirile• 
rek tedavi altına alınmıştır. 

KUltUr Lisesi 
lzmir Kültür Lisesinin, di· 

ğtr Liselere muadil bulundu

tu. K~ltür . Bakaıılıjmca t.u- . 

ansı n. yşe, gece f'yın ya· Busene bu mahsulün, mühim 
tak sermek üzere yüklükten yüzde 26 fazla olduğu halde kuru ihracat meyvalarımız ara· 

takl · d' · k t ki vilayetin bu seneki tütün re· ya an an mr en ya a ar sında yer alacak dertcede bol 
a asın. 1 ki d ~ K d ~ t koltesinin geçen seneki mik· r a a 151 ara a6 a- olacağı anlaşalmıştı r. 
b d .. k l tarı bulduğu takdirde tecek· 
ancası yere uşere ateş a • v Amele bu/ıranı: 

k · B A kür etmek lazım gelecektir. 
mış ve çı an mermı, n. y· d Busene amele buhranı hafif Bun an sonra yağmur ya· 
şenin sol omuzuna saplanmıf" k 1 k gt-çnıictir. Evelce Davas ve taca o ursa ır yerlerde ekil· y 

tar. Kadın ağır ıurette yara· mit olan tütünlerde uç yap- Dinar havalisinden amele gel· 
lanmıı ve ıehrimiz Memleket rakların fazla mahsul vermesi diği yıllar, amele buhranı baş 
hutabanesine ıetirilerek te- mümkün iıe de bu iibi yağ- gösterirdi. Buser.e Konya ha-
davi altına alınmıştır mur yemiş mahsuller, kalite valisinden fazla amele gelmiş 

Hayvan tetkikata itibarile düşük olur. oiduğu için amele ücretlerinde 
Vilayet baytar müdürü Bay Poyraz rUzglrları fazla yükseli, görülmemiştir. 

Adil Yergök Menemen kazası Poyraz rüzgarlarının bağlara, Mevsimin kurak ritmesi de 
köylerine gitmişti. Köylerdeki bostanlara çok fa dası ol.nuş· bağ ve pamuk tarlalarında 
hayvan vaı.iyetini tetkik ede· tur. Çünkü kura" havada bağ· fazla çapa amelesi istihdamına 
..... ..., ~ .... ,. .., .. birtk11&8'1P. . 

.....,."---''---...""""'~~...ı!;!ı~~w..!;.:.....:.ı..:a:<..:.;.._..;.~'--__;..__~_::.~-~~___;~~~~~-'--~_::_..~~c...::L,,__:_,_:::____.,~~~~~c~~~.~ 

hazırlayınız. Cevabile "-1" 
şıyor. Amele fiatinin ~ ~ 
sek bulunduğu böyle b~if, ~ 
hiçbir lüzum yokken ~ ~ 
şahsın cebini doldu~:eıtij 
mek olan bu fiat Y~ı6d 
binnetice mahsulürnU. 

1 
-1., 

piyasalarda rakipleri~ ;I 
dan okuması imkanın ; 
rum kalacaktır. tdıl' .J 

Kannabın çok 18~? 
zamanda havadan b'., 
iıtiycnlerin keyfine k.ur rtJ" 
memekliğimizi beklıY~ 

Mu»:-..ı 
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Doycland 
• 1 

Cesedlerle yaralıları 
götüriiyor 

Cebelüttarık, 12 (A.A.) -
Doyçland 31 cesedi ve 22 
yaralıyı hamil olduğu haldP. 
gece 'arısı Vilhelmhavene ha
reket etmiştir. Diğer 50 yaralı 
Cebelüttarık hastanesinde kal
mışlardır. 

Amiral Von Fiseher bayrağı 
Adıniıal Seher gemisine nak
letmiştir. 

ANADOLU 
. - -

1 Atatürk,'bütün çiftliklerini 

Bu eser, Birleşik Ameri· 
. kada çok büyük bir alaka 

ile karşılanmış ve yüz binlerce 
nüsha satılmıştır. 

N. Kabsın bugünün siyasi 
ahlakını ve siyaset entrika 
ve ihtiraslarım göstermek için 
yazdığı bu eser, ilk tefrika
dan itibaren merak ve heye· 
can uyandıracaktır. 
Yakında başltyoruzl 

hazineye b.ağışladıladı 
-.. ------~-&~---··.. ._..,.. -
Atatürk. sev'l~1t in .. 

tifJalart'lr M ~clise 
bildirdiler 

8f'lşı 1 inci salıifedeJ -
Oncfan sonra, kahraman 

ordumuzun vatan ve milletin 
her emrine heran amarfe, gıt· 

Y"'t çı-v k, Cf'SUr ve iyi h:ı

kı mlı bir kııvv,.ti tar;tfınıhn 

~elamlarıdım. B•ırıdan dııvdu
~ıım z~vki ayrıca, kayrf Ptme
liyim. Askerimizin oldııkca 
uzun c~hhesi ÖrıÜ'lrten ~eçtik
ten sonra. ancak hiiyük ku· 
mand:ınrn iltizamı üzerine oto· 
mohilime binebilrfirn. 

Onrları sonrn Trahzon yal
mz \ enim gt-çtikim yol üze
rindP: dPğil, o yoJa kavıışan 

bütiin yollar göriinebildikleri 
uzıınluklarınca halk tarafından 
kadın. erkek dolu hir manzara 
ve h,.yecan ve alkış tufanı 

halinde görülmekte idi. Bu 
kadar saygı ve sevS?i ve bağ
lılık ifa<le eden milli ht>yecı:ın 

karşısında, bir n~çiz k;tlbin 
durması, gısne o milli ht>ye
canın verdiği kuvvet s yt>sinde 
ancak mümkün olahilmiştir. 

Trabzon Husosi idaresinin 
bana kıymetli bir hediyesi 
olan köşküme geldim. Orada 
da yalnız bırakmadılar. Her 
türlü yüksek misafirperlik tim
salile karşılaştım. Çok rahat 
ve huzur içinde geceyi ge
çirdim. 

Bugünkü cuma günü Umumi 
Müfettiş Tahsin Uzerin tertip 
ettiği muvaffak programı ta
kıb ettim. Vilayet makamını, 
C. H. Partisi merkezini, umu
mi müfettişlik makamını, Hal
kevini, belediyeyi, kumandan· 
lık makamını, askeri garnizo· 
nu ziyaret ettim. Bu makam
ların her birinde karşılaştığım 
heyı::tler bana, sana, cumhu
riyet hükumetine ve bütün 
Tür milletine ister istemez 
gurur ve azamet, kuvvet ve 
heyecan verecek yüksek kıy

mette ve fazilette idiler. 
Belediye dairesinde kendi 

muhabbetkar arzularile halk 
içine girmiş olan devletler 
konsolosları da bulunuyordu. 
Onları da görmekle ayrıca 
memnun olduğumu zikretme
liyim. Beni tekrar, bir daha 
heyecana düşüren şey kuman
dan tık dairesinden ayrılırken 

halkın heyecan ve tezahürünün 
oradan sonra gittiğim yere ka
dar devam edişidir. 

Son ziyaretgahım Trabzo
nun askeri garnizonu oldu. 
Garnizonda kıymetli kuman· 
danlar tarafından bana takdim 
edilen Trabzon askeri kuvvet· 
lerimizle açık alanda karşı 
karşıya bulundumuz dakikada 
duyduğum zevki tarif edemem. 
O kadar ki derhal askerlik 
duygularım uyandı ve onlara 
bulundukları dar alanda be
nim ve benimi~ beraber bu· 
lunan zatların memnu .iyetlerini 
mucib olacak ufacık bir tatbi
kat yapmaktan kendimi ala· 
madım. 

Orada gördüklerimden çok 
memnun oldum, kamandanlan 
tebrik ettim, fstanbuldaki gö· 
rüşüşü de bildirmiştim. Onun 
gibi, Şarkın bu Önemli ve 
geni~ bölgesinde, yüksek ku· 
mandayı elinde tutan kıymt:tli 
Orgeneral Kiıun Orbaydan 

mızın esasıdır Biz Z•raat Veı 
lcaletind~ takib olunacak v~~ 
ni ııcıııliin ve y'"ni fa1liv ... tlf'lril'\ 
ana h1tl~rınt i7.ah t>ltik. Zi~ 
raat Vı-kaleti dah::t tedhirle~ 
rini tıtraflı aıırette huırlıya·a~ 
bir pro~ram hal:nde Atatijr. 
kün yükı~k tasvibine arzP.de• 
cek ve yiiksek hsvibilc tat" 
bik etme~e çalıs:ıca\ctır. 

Bu ~dtliklni Atatiirk, C. H, 
Partisinin malı olarak saklı .. 
yordu. Şimdi hazineye tt·rkf't• 
mt>si, bu defa çiftliklerin köy• 
lüfer için bir mekt"'b. teşvik 
edici bir vac;ıta halinde kul· 
lanılması devlet elinde amelf 
noktAİ nazardan daha kolay 
ve daha mümkiin olacağını 
ümid etmıosindendir. 

ikincisi C. H Partisinin bu. 
giin memlekette faaliyeti hü· 
kumetten ayrı bir siyasi te
şek kü I olmaktan çıkmış hü· 
kumetle mümteziç milletin ve 
devletin müşterek bir müesse· 
sesi haline girmİ$ olmasından
dır. Bununla Atatürk devleti 
p utisini farketmiyerek partiye 
aid olan, partiye olması dü· 
şüniilmüş olan malların hazi· 
neye iadesinde ayrıca bir ali· 
cenablık göstermiştir ki bu da 
mensub olmakla müftehir ol
duğumuz C. H. Partisinin bü
tün efradı için ancak haz, 
şeref ve sevinç verecektir. 
(Alkışlar) 

Atatürk bize bir defa daha 
kendi huzur ve refahının va
tandaşların refahında olduğu
nu söylüyor. Atatürk bize bir 
defa daha kendi şan ve şe· 

refinin, vatanın şan ve şere· 
findt! ve kudretinde olduğunu 
gösteriyor. 

Arkadaşlar, milletin karşı

sında sizin yüksek hissiyatı

nıza tercüman olarak biz de 
söylüyoruz ki, Atatürk bizim 
en kıymttli hazinemizdir. O
nun şan ve şerefini biz vata
nın kudreti ve şanı ş~refi sa
yıyoruz. (Bravo sesleri, şid
detli alkışlar.) 

- Sonu 6 ıncı sahifede -.. ..... ~ ............... .. 
ve kendisile beraber burada 
bulunan Korgeneral Muzaffer 
Ergüderden ve kendisine filen 
tatbikat yaptırmış olduğum 
Albay Nuri Berközden ve bü· 
tün Şark ordusu Komutan, 
Subay ve eratından çok mem
nun kaldığımı Mareşala bil
dırmenizi ve Mareşalın da 
kendilerini tebrik ve takdir 
e.t~elerini arzu ettiğimi bildi
rırım. 

Şimdi bu dakikada Trab. 
zon Atatürk köşkünde bulu
nurken bütün Şark vilayetleri 
Türk mümessillerile ve heyet
lerile beraber geçirmekte ol
ğumuz samimi hayatın devlet, 
hükumet ve millet iştirakinin 

en yüksek mucizesini görmekte 
olduğumu söylersem, buna ne 
kadar sevineceğinizi ve benim 
bu derin sevincimi bütün mem
leket ve millete senin ağzın· 
dan ne. kadar iyi söylencbile· 
ceğini takdir ederek gözlerin· 
den muhabbetle öperim.,. 

K. Atatürk 
Ankara, 12 (Hususi) -

Atatürkün, seyahat intibaları 
hakkında Başvekilimize ıön· 
derdikleri mektup okunurken 
Mecliste bariz bir sevinç ha· 
vası eıiyordu. Mektubun okun· 
ması bittikten sonra, bir al· 
kı~ tufanı koptu. 
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Soyadı cezaları 

Müruru zamana meydan 
veri im ~yecektir KUskU ile yaralamış 

Kemalpaşa ka7.8sında Ali 
oğlu lbrahim, kendısinden c;.la
cağı olan parnyı istiyen Ab· 
bas oğlu Kahramanı küskü 
ile başından yaralamıştır. lb
rahim, zabıtaca yakalanmıştır. 

-------------
Memleket dışında bulunanlar hak· 
kında da muamele yapılacaktır 
Soyndı almamış ve tescil 

ettirmemiş olanlarla bunda 
ihmali görülen muhtar ve ma
halle mümessilleri cezalandı· 
rılacaktır. 

Türkiyede bulunmayıp da 
soyadı almamış olanların ce
zalarının müruru zamana uğ
ramaması için yapılacak mua· 
mele hakkında Daliye Veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Soyadlarını nufus 
kütiiklerine yazdırmamış olan
ların cezaları. altı ay içinde 
kütükteki kayıtlar üzerinden 
tahakkuk ettirilecektir. Dahi
liye Vekaletinden buna dair 
gelen tamim şudur: 

2525 sayılı soyadı kanunu· 
nun 12 inci maddı:=sinde "Ka
nunun tayin eylediği zaman 
içinde soyadım memurlara 
bildirmiyenlerden beş liradan 
on beş liraya kadar ve bu İş 
için hükumetçe verilecek vazi
fede ihmali görülen muhtarlar 
ve ihtıyar heyetleri azasının 

her birinden ve belediyelerce 
memur edilenlerden on liradan 
elli liraya kadar haf ıf para 
cezası alınır. Bu cezalar ma
halli idare heyetleri kararile 
verilir ve Vali veya Kayma· 
kamların tasdikile kat'ıleşir . ., 
Denilmekte ve soyadı nizam
namesinin 52 inci maddesi 
ise "2/7/936 günlemecine ka
dar soyadım köylerde muhtar
lara ve şehir ve kasabalarda 
mahallelerdeki belediye me
muruna veya mümessillerine 
veya nüfus idarelerine bildir
miyenlerden beş liradan on beş 
liraya kadar ve bu iş için bu 
nizamnamede verilen ve hükii· 
metçe verilecek olan vazifeleri 
yapmakta ihmali görülen muh
tarlar ile ihtiyar heyetleri aza· 
sının her birinden ve beledi
yelerce memur edilenlerden 
on liradan elli liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Bu ceznlar mahalli idare 
heyetleri kararile verilir ve 
Vali veya kaymakamların tas· 
dikile kat'ileşir" diyerek vak
tinde soyadı almıyanlar ce· 
zaya tabi tutulmakta ve nizam
namenin 29 uncu maddesi de 
bu gibilere Vali veya kayma· 
kamlar veya bunların memur 
edeceği kimseler laraf ından 
soyadı seçilip nüfus kütükle
rine ve doğum kağıtlarına 
yazdırılacağını emretmekte ıse 
de bazı mnhallerce nüfusta 
kayıtlı oldukları halde nerede 
bulun<lukları bilinmiyen, öl
müş oldukları halde heniiz 
kayıtları düşüriilmemiş olan ve 
milli hududlar haricinde bu
lunan kimscle gibi akıbeti 
meçhul eşhas hakkında olu
nacak muamele sorulmaktadır. 

Bu gibi kimselere resen soy
adı takılması ve ceza kararı 
verilmesi Lozan muahedena
mesinin mer'ıyct tarihinde mez
kur muahedename ile terketti
ğimiz arazide yerleşmiş buluna
rak yurddaşlığımızı kaybetmiş 
olduklara halde kütüklcrimizdeki 
kayıdları te lkin edilmemiş ve
ya öldükleri kayıdlarına iş
lrnmemiş olan kimselet hak
kında . da muamele yapılma
sını intaç edeceği ve yurddaş· 

nanlardan hüviyet ve mahalli 
ikametleı i meçhul bulunanlar 
hakkında ceza kararı verilmesi 
ise takip ve tahsilindeki im
kansızlık dolayısile cezanın 

müruru zamana uğramasına 

sebep olacağı cihetle soyadı 
nizamnamesinin 29 uncu mad
desinin toptan tatbikinin hü
' iyet ve mahalli ikametleri 
ma!üm bulunanlara hasredile· 
rek diğerleri hakıeında malu
mat alınabildikçe nizamname 
hükmünün tatbiki yoluna gi
dilmesinin muvafık olacağı ve 
esasen soyadı kanununun so
yadı almak için tayin ettiği 
müddet 2/7 /936 tarihinde hi· 
tam bulduğundan bu tarihten 
itibaren altı ay zarfında 
rara bağlanmıyan soyadı 
zaları da kanunda husıısi bir 
hüküm mevcud olması hase
bile umumi hükümler daire· 
sinde muamele yapılmasını is· 
tılzam edeceğinin ve binnetice 
Türk ceza kanununun 102 inci 
maddesinin 6 ıncı bendi mu· 
cibince müruru zaman tahak
kuk eyliyeceğinin de göz önün
de bulundurulması lazımdır. 

Menemen 
Sokak sulaması 

Menemendt"n yazılıyor: 

10 Haziran 937 tarihli ga
zete:ıizin -Anadolu- dördüncü 
~ahifesi 6 ıncı sütununda Bu-
ca belediyesinin yollara kalın 
mazot dökmek suretile halkı 
tozdan kurtarmağa çalıştığını 
okudum. 

Menemeni de herkes bilir. 
istasyondan Menemen cadde
sine kadar olan caddenin 
tozları yalnız halkı değil, ağaç· 
ları biJe kurutmağa başladı. 
Bu işi bizim belediyemiz de 
yapsa ne olur? 

Biz, mazottan vazgeçtik. 
Kuyu suyu ile sulasalar gene 
razıyız. Maalesef bu da yoktur. 

Dük Dö Vindsor 
OUşesle birlikte Villaç 

kasabasma vardı 
Viyana, 12 (Radyo) - Dük 

ve Düşes Vindsor Vıllaç ka
sabasına vasıl olmuşlardır. Bu 
kasaba Val gölü kenarındadır. 
Yeni evliler burada birkaç 
gun kalacaklardır. 

Hırsızhğa teşebbUs 
Karşıyakada Şemikler kö

yünde mekansız takımından 
Hasan oğl u Halil ve arkadr:ışı 
Mehıned , bakkal B. Ahme.iin 
dükkanından hırsızlık yapa
cakları sırada yakalanmışlardır. 

Taarruz 
Kemerde Lale sokağında 

Nuri oğlu Mustafa, umumi 
kadınlardan Ahmed kızı Sai
meye hakaret ve Mıhribanın 
evine taşla taarruz ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Bıçak çekmek 
lkiçeşmelikte Karaman so

kağında Muharrem oğlu Ömer, 
sarhoşluk saikasile Yusef oğlu 
Hayime bıçak çektiğinden ya
kalanmıştır. 

Bıçak taşımak 

Karşıyakada IL>rahimin oğlu 
Kerimde hir bıçak bulunarak 
alınmıştır. 

Kavga 
lkiçeşmelikte Akarcalı B. 

Vehbinin evinde Selim oğlu 
Yusuf, Halim oğlu Raif, Ab
dullah oğlu Mehmed ve Ha· 
san sarhoş olmuşlar ve ara
larında kavga etmişlerdir. Za
l:utaca hepsi de tutulmuşlardır. 

Hakaret 
1 - Keçeciler caddesinde 

Selçuk otelirıde Ali oğlu Us
man; lsmail oğlu Ömer Lütfi 
ile Cemaleddin ' kızı Fatmaya 
hakaret ettiğinden yakalan· 
mıştır. 

2 - Şamlı sokağında Mu· 
harrem kızı Şadiye, bir ço· 
cuk meselesinden Mehmed ka
nsı Matmaya hakaret ettiğin
den yakalanmıştır. 

Mantarcı ilk 
Kemeraltında Hocazadelerin 

üzüm mağazası önünde sabı
kalılardan Cemal ile Kasabalı 
lbrahım, mantarcılık suretile 
Halil oğlu Alinin 35 lira pa
rasını çalarak kaçmışlardır. 
Zabıtaca vak'a failleri ara· 
nıyor. 

Kadm döğUIUr mU? 
Şehidlerde yün mensucat fab
rikasında Salim oğlu Receb, 
Ali kızı Nazmiyeyi bir maki.1c 
meselesinden tokatladığından 
yakalanmıştır. 

Muğla lik maçları 

Muğla - Fellıige takımları bir arada 
Muğla, (Hususi)- Lik maçları için Fethiyeye giden Muğla

M<1rmarisspor kulübleri Fethiyespor takımı ile birer maç yap
m1şlnrdır. Birinci günü Marmaris - Fethiye karşılaşmışdır. Maç 
çok heyecanlı olmamakla beraber, her iki taraf iyi ve nezih_ 
oynamışlar ve netice 1-1 berabere kalmışlardır. 

ikinci günü Mı:ğla Yaylas;'orla Fethiye karşılaşmışlardır. 
Bu maç çok heyecanlı geçmiş ve Muğlalılar çok güzel bir 

ihtilalcilere göre 

Bilbaonun dü mesine 
intizar olunuyormuş 

-----------------
45 asi ta)'yare, iki saat tonlarca 

bomba yağdırmış/ardır 

Bugünkü progra 
lstanbul Radyosu 

Gündüz: Saat 12,30 • 
Halk türküleri, havadis 
plakla musiki parçaları. 

Akşam: Saat 18,30 
oğlu Halkevinden naklen t 
sil, 19,30 konferans (B. 
]im Sırrı tarafından), 20 T 
musiki heyeti tarafından 

kılar, 20,30 B. Ömer 

Salamanka, 12 (Radyo) -
Bugün saat 23,30 da asi kuv-

vetlerin Biskay cephesinde Bil
bao müdafaa hattının ilk kı
sımlarını işgal ettikleri bildi
rilmiştir. Asiler müstahkem 
Ozgoyu, Arabaldan ve San 
Pirro ve San Martinoyu da 
işgal etmek üzeredirler. 

40 Asi tayyare bu taarruza 
havadan yardım etmiştir. Tay· 
yareler iki saat tonlarca bom· 

Bir kaza daha 
Fatma kasıtından 

ağır yaralı 
Mersinlide birinci İrim mev

kiinde oturan Necib oğlu 
Mehmed, tabancasını dolu 
olarak odasında bırakmıştır. 
Karısı Fatma, tabancayı na· 
sılsa )'t!re düşürmüş ve ateş 
aldırarak kasığından ağır su
rette yaralanmıştır. Yaralı ka· 
dın, Memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Tire oda secimi 
' Vekaletçe feshedildı 

Geçenlerde yapılan Tire 
Ticaret odası idare heyeti inti
habatı, lktısad Vekaletince 
feshedilmiştir. Feshin sebebi, 
idare heyetine seçil~n zevattan 
bazılarının sicilli ticarette ka· 
yıllı olmamalarıdır. 

Yeniden intihabat yapıla· 

caktır. 

Teniste 
Ankara galip 

İzmir Tenis kulübünün Arni
ka) maçları dün de devam 
etmiş, çok alakalı ve heye· 
canlı geçmiştir. 

Dünkü çift erkekler müsa
bakasının galibi, Ankaralı Ka
rakaş Mehmedle arkadaşı Ame
rikan Franktır. 

Birinci seti 4 - 6 Ankara, 
ikinci seti 8 - 10 İzmir, üçüncü 
seti 2 - 6, dördüncü seti de 
1 · 6 Ankara kazanmıştır. 

lzmirli oyuncular, Harry Gi
raud ile Gotfray Giraud idi. 

Bugün final vardır. Erik 
Lohnerle Karakaş, Rcmo Al
yoti ile Ankaradan Frank oy
nıyacaklardır. -----
Yamanlar kampı 

Bir heyet bugUn 
Yamanlara gidiyor 

Verem Mücadele Cemiyeti
nin Yamanlar kampı hazır
lıklarının ikmaline çalışılıyor. 
Bugün doktorlardan mürekkt>p 
bir heyet, Yamanlara gidecek, 
kampta yapılmakta olan elek· 
trik ve su tesisatını 9;Özden 
geçirecektir. Bu seneki kampta 
halkın her suretle istirahatinin 
teminine çalışılacaktır. 

Romanya 
Valide kraliçenin sıhhi 
ahvali tehlikeli değildir 
Bükreş, 12 (Radyo)-Paris, 

Viyana ve Zürihtcn hususi ve 
mütehassıs doktorlar davet 
edilmiştir. Bu doktorlar Sinaya 
sarayında hasta bulunan Valide 
kraliçe için bir konsültasyon 
yapacaklardır. Buna rağmen 
kraliçenin sıhhi ahvalinin bü
yük bir endişe arzetmediği de 

ba atmışlardır. Saat 11 de 
süngü hücumu yapılmıştır. 

Saat 17 de asiler ilk hat
lara girm işlerdır. 

Bilbaonun sukutu beklen
mektedir. 

Paris, 12 (Radyo) - Bü
tün gün birçok asi tayyareler 
Bilbao üzerinde bomba at· 
madan dolaşmışlardır. Yalnız 
bazı beyannameler atılmıştır. 

Ş!!hirde panik hüküm sür
mektedir. 

tarafından arapca söylev, 2 
Türk musiki heyeti tarafın 
şark ılar, 21 ,15 stüdyo or 
trası, 22, 15 Ajans ve b 
haberleri, 22,30 seçilmiş 
siki parçaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 te Türkçe 

riyat. Rusya. Amerika 
Arasında bir lıava hattı 

tesis olunuyor.. Paris sergisi 
Vaşington, 12 (A.A.) - Bir ilk defa dUn gece aç 

Sovyet tayyarecisine Amerika bulunduruldu 
ve Kanada üzerinden uçmak Paris, 12 (Radyo) - 1 
müsaadesinin verilmesi müna- sergisi ilk defa olarak g 
sebetile burada zannedildiğine dahi halka açılmıştır. S 
göre, Sovyet Rusya şimali Ku· baştanbaşa tenvir edilmı 
tup yolile ve Rusya ile bağ· Sen nehrinin her iki ta 
lamıya teşebbüs etmektedir. baştanbaşa ve san'atkfır 

Vaşington, 12 (A.A.) - Ha- tenviratle görülmemiş der 
riciye Nezareti, Sovyet Rusya· de bir güzellik arzetmiştir. 
dan San F ransiskoya gitmek Projektörlerle Eyfel kul 
üzere havalanmış olan Sovyet nin renkli tenviratı, re 
tayyarelerinin Amerika arazisi sular ve şelale fevkalade 
üzerinden geçmelerine müsa- muştur. 
ade etmiştir. 

B. Antonesko Küçük itilaf 
Hükumet ıeisleri Sovyet sefirini kabul etti 

Bükreş, 12 (Radyo) - B. toplanıyorlar 
Antonesko, Sovyetlerin Bük- Bükreş, 12 (Radyo) -
reş sefiri B. Ostrofskiyi kabul Milan Hodza, önümüıd 
etmiştir. Bu mülakatta bilhassa salı günü Bükreşe vasıl 
B. Moscicki ve Kolonel Bekin caktır. 
Bükreş seyahati üzerinde mü- Haziranın 17 sinde 
davelei efkarda bulunnlduğu itilaf hükumet reisleri içti 
söylenmektedir. yapılacaktır. 

Mücevherat Marsil- Büyük bir zırhl 
ya •a taşınıyor karaya oturda 

Marsilya, 12 (Radyo)-lme· Nevyork, 12 (A.A.)-32, 
riti vapuru ile Valansiyadan tonilatoluk Tennsse zırh 
Marsilyaya bir milyon Peçe· San Fransisko koyunda kar 
talık mücevherat getirilmiştir. oturmuştur. 11 romorkör ı• 

Bu mücevherat Fransız pi- Jıyı yüzdürwek için beyhıl 
..::y;..a_s_a_ıa_rı_n_d_a_sa_t_ıl_a .. ca_k_t_ır ____ .:..Y_er_e_u:ğraşmışlardır_. __ 

"'41Jı" 

SEFA 
Diş ve baş ağ· 

rıları, grip, nez
le, romatizma, 
kadınların san
cılarına kar ş ı 
derhal bir kaşe 
SEFALIN 
alarak. tecrübe 
ediniz. 
Eczanelerden 1 
lik "'e 12 lik 
am bata i l a r ı n ı 
arayınız. 

iZMİR SATIŞ 
YERi 

TÜRK ECZA 
DEPOSU ve 

FÜTFÜ KRO:\I 
FCZA fl,.posu 

Diş ağrısından 



Kimlt!re kızarım?. 
1 - Çocuk doğurmak, 

hem vazifedir, hem zevkli, 
hem şeref vericidir. Fakat 
marifet, aym zamanda, istikbal 
için iyi bir insan yetiştirebil
meldir. Doğurub doğurtub 
ıokalc ortasında sefil sürüleri 
halinde çocuk bırakanlara 
kızanm. 

2 - Ben gazete okurken 
karş ıdan gözle gazetemi takib 
edene kızarım. Hele ben ga
zetemi cebime indirirlcen, 
"müsaadr: eder misiniz?.,. dı· 
)'e•ek gazetemi istiyene büs· 
bütün kızarım. 

3 - Kahvehane köşesine 
oturup, gözlükleri takıp devlet 
iılerini, şehir, memleket işle· 
rini bilir bilmez, yakasından, 
paçasından çckiştirenlere kı· 
zaram. 

4 - Kendi yaptıklanm 
unutup genç kızların aleyhin
de atıp tutan kocakarılara 
kızarım. 

S - Tenkidi istemiyen, 
lllatbuatı kendisine dalkavuk 
)'apmılc iıtiyen kafalara lu· 
zarım. 

6 - Hiç birşeyden anla
•adığı halde kendisini bilgin 
tösteren allamelere kızanm .. 

7 - Sokakta, vapurda, 
tramvayda ve umumi yerlerde 
burnunu kanşbranlara kızanm. 

8 - Kahvehaneye oturup, 
"yolc kahve ıöyle olmuş, yok 
bardak böyle imiş, yok pen· 
Cereler niçin kapalı, yok tön
beki niçin taze defihnit,, diye 
fars.onu haşhyanlara kızarım. 

9 - insanın sözünü kesip 
kendisini dinletmek istiyen
lere, 

10 - Otobüste boş yer 
bulunurken, kadınların yanına 
Jidib omuzomuza oturmak 
lltiyenlere, 

l 1 - Memurlann, vapurda 
bilet kontrolunda biletleri yol· 
CU elinde zımbalam .. lanna kı
larım. 

12 - Kazanç yok, diyen 
ltngine, 

. 13 - Eskiyi bor gören, ye
~ıye ve aym zamanda yeniyi 
taılc r gören eskiye kızarım. 

14 - Bol bol yemin edip 
~tndi sözüne itimadsızlık tr:l· ' 

n edene, 
IS - Vatandaşlara "bugün 

'tel, yarın gel,, diye atlatan 
:tbernurlara, 

tt 1~ - Sokakların bir gün 
t_ IQız, beş gün pis olmasına, 

. ~ayakablara Yamanlar suyu 
. '1rlerlcen, yt..kara maballele· 
it IQsuzluktan kırılmasına, 

•tıl7 - Bazan kendi akılsız· 
4lı; l!ıa, bazan ukalilığıma, 
'iti ıın da akıllıca yaptığım 

" neticesine kızanm. 
"----__ Çimdik 

~ Davia kupası 
991 Almanlarla Çekos
p lovak1ar kazandı 

~tip rag, 12 (A.A.) - Davis 
~le ası IDaçlannda Çc:koslo· 
"f Ya sıfıra karşı iki sayı ile 
a:°'!8Yyayı yenerek başta 

8 
f!ıııttedir. 
erı · ~Pı ın, 12 (A.A.) - Davis :s:;. nıa9larında Almanya 
~ Yı sıfıra karşı iki sayı 

ewterelc başta gelmektedir. 

ANADOLU 

YENi BiR. MÜNAKAŞA 

Sinemalve ~filımler 

(1 - Virginio Bru~e w Kent Taglor, "Henüz aşk taze ikenn rolünü gara·ırlarlcen), 
(2 - Hanri Fonda ve Annabella "Mukadderat körfezi. /iliminde görülmele lagık 
olarak yaşattıkları aşk par~alarında), (3 - Myrarı Loy ve Jorje Brentlbir /ilimd~ 
yekdilerine sarılmış en bahtiyar bir çift lralintle), (4 - "Bounty asilerin /iliminde 
Klark Ga6el i'e Polonezgalı flalrşi bir dilberin sevişmesi de sinemanın ıalıeserle-~ 
rindendit-.) 

Pisikologlar, son senelerde 
sinemanın terbiyevi rolü üze· 
rinde münakalar yapmaktadır· 
lar; beyaz perdenin bize coğ
rafyayı nasıl öğrettiğini, seyir· 
cilere seyahat zevki aşıladığını 
davaları nı isbat için ileri sür
mektedirler. 

Tarihin eski, fakat çok $8· 

yam dikkat sahneler"ni sine· 
ma kadar bize güzel göste· 
ren bir vasıta yoktur, demek 
her halde mübalega değildir! 
Bunların şimdiki adetler üze· 
rine olan tuirleri pek büyiik
tür. lngiliz kralı Sekizinci 
Hanrinin karyolasına benziyen 
karyolalarda yatan binlerce 

Yeni plAj kıy af etleri 
------------------Bol renk ve bol çiçefe dofru gidiyor 

1-.Janic jlll'rat, emprime pikelerle dalı• cazib ol
maıtrır, 2 - Sinema yıldızları Santa Manikada 8 aglık 
bir kaplan yavrasanan yardımile balık afJlıgorllll', J -
Emilg Lone, bögle balon oynıylll'ak ÇMIİlc endama salıi6 
olmuştur, 4 - Geaç yıldızlardan }an Ugat, banyo kıya· 
/eti üzerine beyaz 6ir manto giger fiti sarışın buklelerini 
dil! bir örme bas/ıkla tatt11rur. 

Bir sinema mecmuası şöyle 
diyor: 
Şüphe yok ki, busene gü· 

neş ve rüzgardan bronz' aş·; 
mış tenlerimize tezad teşkil 
edecek en kanıık ve en alaca 
çiçekli renkler ve desenler 
göreceğiz! 

Evet, plaj alemi şurada üç, 
beş senelik bir maziye ma· 
liktir. Fakat moda aleminin 
nazımı olmuş ve.... ayni za· 
manda en fazla genç görün· 
mek ihtiyacını yaratmıştır!. 
Bütün kadınlar mayo model· 
)erini tetkik ederlerken, en 
hudutsuz ve en geniş bir de· 
ko!tenin veyahut vücudu en 
fazla kıvrımsız gösterecek şe· 
kil aramıyorlar mı? 

tünde güzellik ve caziblik ge· 
lir!. Bir güzeli tenkid en ziya· 
de kıskançlık ve husran ifade 
etmez mi? 

Eğer Diyan mabudunun ba· 
caklarına, Afrodit kalçal.mna 
malik iseniz çok kısa mayo 
giymekte gene tereddüt gös· 
termeyinizl Bu mayo, göz alıcı 

renklerle, adamakıllı çiçekli 
olsun, daha iyidir!. 

Eğer, bacak ve kalçalarınız; 
kadim Yunan ve Roma şekil· 
!erinden hariç ise... Uzun ve 
bol mayolar giymelisinizl Maa· 
mafih bunda.da bol bol renk 
ve çiçek lazımdır. 

yeni evliler vardır! 
Maamafib şu da muhakkak

tır ki, sinemanın t sirleri en 
ziyade aşk ahlakı üzerinedir! 

Verner Brders stüdyolan 
dir~ktörlerinden 8. Sears bir 
nutkunda: 

"Sinema, cihanda şimdiye 
kadar görülmemiş derecede 
evliliği teşvik eden birşeydir. 
Filimlerin bir kısmı milyonlar
ca insanın kalbinde aşk, ya· 
şamak veya sevda ve izdivaç 
hisleri yaratmışlar. 
Bilhassa iktısadi buhranların 
büküm sürdüğü veya izdivaç 
aleyhine cereyanların kuvvet· 
lendiği sıralarda "filim,. evli· 
liğin hamisidir.,. demiştir. 

B. Searsın fikirlerinin doğ· 
ruluğunu veya aksini iddia 
edecek değiliz. Fakat sormak· 
tan da kendimizi alamıyoruz: 

- Sinema sahnesi tabiaten 
evliliği teshil ediyor mu? 

Bu _.uale verilecek cevab, 
genç kızl~r için başka, genç 
delikanlılar içı n gene başka, 
merdiveni kırktan yukarıya 
dayamış olanlar için büsbütün 
başkadır. Bunun için en iyi 
eevab elde etmek için: 

' - Filim aşklarınız üzerine te· 
sir yapmış mıd;r? Nasıl? Ve 
hangi f ilımlerin tesirlerıni gör· 
dünüz? 

Sualleri dahilinde bir anket 
açmak lazımdır. 

Londranın 
en güzel kızı 

---··· ... ·---
Esrarengiz şekilde 

ka:vbolmuştur 
Londrada Diyana Batti ve 

yakınlan tarafından ekseriya 
Didi diye anılan güzel bir 
kız vardır; Bu "Didi., nin 
Londrada az tesadüf olunur 
güzellerden olduğunu burada 
işaret etmek lazımdır. 

Fakat, dostlarının çok say· 
dığı ve sevdiği dilber Didi 
birdenbire kaybolmuş ve gün· 
lerdenberi de hayat veya ölia· 
mü hakkında en küçük bir 
haber alınamamıştır. 

Didi ne oldu?. 
Bu hususta müsbet olarak 

hiçbir şey dermeyan edile· 
memekte, fakat binlerce kor· 
kunç tahminler ileri sürül
mektedir. 

Didi, şen ve şuh, güzel ve 
mesud Londralı kız, son za· 
manlarda azami mesudiyet ve 
sevinç içinde idi, çünkü si· 
nema yıldızı olmak üzere idil 
Bundan başka dilber Didi 
bir kaç güne kadar da Uydi 
Kintya Askuitin oğlu Bay Mi· 
şel Aoküit ile nişanlanmak 
üzere bulunuyordu. 

Kagbo!an kız 

Fakat bu mutlak saadet 
dekorunun arkasında en kor
kunç bir facia oynanıyordu 
ve Didi hergün tehdid mek· 
tubları alıyordu. 12 Mayısta 
Kral Altıncı Jorjun taç giy· 
:diği gün meçhul bir adam 
-

.,,. s 
Macaristan fazla 
silahlanmıyacok 
Viyana, 12 (Radyo) - Çe

koslovakya Hariciye Nazın B. 
Darani beyanatta bulunmq 
ve demiştir ki: 

- Küçük itilaf devletleri 
Macaristanm silahlanmasına 
müsaade etmek kararını ver· 
mişlerdir. 

Maamafih bu haber benüı 
resmen neşredilmemiştir. 

Macaristan hükumeti kili 
derecede tahsisata malik ol· 
madığı için makul bir hadden 
fazla silahlanmıyacaktar. 

Didiyi kucaklıyarak öpmete 
kalkışıyor, mümanaat göster• 
diği için de, hain ve müte· 
caviz adam güzel Didicitin 
güzel yanaklanm ustura ile 
parçalamağa teşebbüs ediyor 
Bereket versin ki, yalmz elini 
paralıyab:liyorl 

Didi yüzü ve gözü kanlar 
içinde, dostlanndan birisinin 
evine iltica ediyor ve: 

- Korkuyorum ki, beni da· 
ha korkunç bir intikam bek· 
liyorl diyor. 

Hadiseye vazıyet edr.n za• 
bıta memurları, mütecavizin 
sarhoş olduğunu görüyor ve 
fazla ehemmiyet vermiyorlar. 

Nihayet bundan on >fÜD 
evel, güzel Didi, bir telrfon 
muhaveresini mütealub eldi· 
venlerini, şapka ve el çanta· 
sını bile unutacak kadar bir 
acele ile bir yere kallap ıi
dıyor. 

Nereye telefon' etmiı idi? 
Kendisini kim ve nereye 

davet et":niş idi? 
Ogün gibi, bugün de bu 

iki meçhulü balletmiı bir 
kimse yoktur. 

Bir rivayete göre Dididen 
nişanlısı bir mektub almııtlr. 
Fak at bu haber henüz teyid 
edilmemiştir. 

Didinin üzerinde ancak 5 
ıterlin olduğu ve S0,000 frank 
kıymetindeki mücevberabnı 
eşyasile birlikte bıraktağı an
laşılmııhr. 

Anlaşılmıyan nokta, dil~r 
Didinin nerede ve ne oldu· 
ğudurl 

"Yaşamak hakkına malikim,, 

Hanrg Fonda ve Sglvia Sidney son /ilimlerinde 
Bu esere "Talihsiz sefiller., pisten çıkan bir Amerikalamn 

demek daha doğru olacaktır. kendisini toplamasının çok güç 
Holivudun çok tuhaf bir adeti olduğunu da ispata uğraımak· 
vardır: Dramatik eserlerden tadır. 
Holivud [sahne vazıları adeta Bir kadın şefkat ve sadaka· 
adeta korkmaktadırlar. Kendi- tile beraber yürüyen bu ma· 
lerine verılen bir dramatik cera o kadar fe-ci bir bal ah
mevıuun kabulü onda dokuz yor ki, zavallı Friç hatta idim 
şüphelidirJ Bunun için çok için elektrik sandalyesine ·bile 
kıymetli olan bu esere "Talih- sevkedilmiştir. Fakat beışey· 
siz sefiller,, d emek çok doğ- den cvel ümid kesildiği bir 
rudur. sırada imdadına af yetifiyor, 

Bu estr B. B. Gena Tovn karısının yardım ve iyiliti 18• 

ve G. Bekerindir. Friç isminde yesinde hayatını kazLrımak için 
birisi sinemada alılik müca· kendisinde yeniden cesaret 
delesi yapma§"a kalkışmış fa- buluyor ve ölüyor! 
icat linç edilmek tehlikesine Hanri Fonda ve Silviya Sid-

Bizden nasihat: Eğer geoç 
iseni... Eğer vücudunuz ve en· 
damınız güzelse... Hiç tf!red· 
düt etmeyiniz... isti yen iste· 
diği kadar tenkid etsin, ne 
ehemmiyeti var? Herıeyia üs· 

Busenenin yaz modas1, yani 
asıl hakiki tabirile busenenin 
plij modası bol renk, bol çi
çek ve güzelliği en ziyade 
cuib kılacak 1ekildirl .. 

maruz kalmıştır. ney bu filimi yaratan ıiki .aine-
,,...Bu adam ayni za.U•ba- ma yıldmdar. 
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Atatürk bütün çiftliklerini hazineye bağışladılar 
Ankara, 12 (A.A.) - Bü· 

yük Millet Meclisinin bugünkü 
Joplantısanda Reisicumhur Ata· 
ıürkün seyahatleri intibnlarına 
dair Başvekil ismet lnönüne 
göndermiş oldukları telgraf 
1}Ürekli alkışlar arasında okun• 
ınuş ve bunu müteakıp alkış· 

far 1ırasında kürsüye gelen 
Başvekil ismet lnönü şu be· 
fanatta bulunmuştur: 

-Atatürkün okuduğumuz tel· 
srafı hepimizi sevindirecek ve 
müftehir edrcek iyi havadis· 
lerle doludur. Ahtürkün her 
seyahati memleket için hayır 

ve fayda kaynağıdır, hükumet 
için ist ıfadelerle doludur. Ata· 
türkün etrafında Trabzon mu· 
hitinde toplanan bütün şark 
vilayetleri halkımızın göster· 
diği muhabbet beraber çalış· 
ma ve azim kudr."! t manzarası 
Trabzonda bütün memlt> kete 
huzurunuzda aksetmiş bulu
nuyor. 

Atatürkün seyahat buyur 
dukları yerde hizmetinden 
memnun oldukları amir ve 
memurlarımıza ve bilhassa ku· 
manda heyetimize, subayları· 

mıza gösterdıği muhabbet ve 
takdiri ferah ve iftıharla te
lakki ettiğ i mizi söylerken bu 
sözlerimin huzurunuzda ve 
memlt>ket muvacehe inde ken· 
dılerine samimi tebrik hisle· 
hislerimize tercüman olmasın• 
isterim. 

Atatürk bilhassa buluduğu 
cemiyetin içinde bedbinlik 
hislerini derhal yıkayan ve 
memlekette çalışmak için kud· 
retli, ileri ve bahtiyar olmak 
için lazım olan neş' e ve kud· 
reti derhal o muhite telkin 
eden bir varlıktır ki , bu has· 
sas cemiyet için ve millet için 
kurucu, yaratıcı ve öğretici 
olarak kendisine başlıbaşına 
ayrı bir kudret vermektedir. 

Arkadaşlar, ~ünyanm bu· 
günkü halinde milletlerin han· 
gi istikamete doğru gittikle· 
rini ve ne çetin mevzularla 
karşılaşacaklarını tahmin et· 
mek, kimsenin iktidarında de
ğildir. 

Amma Türk milleti, işitmelidir 
ki, her millet gibi, Türk mil· 
Jetinin de, yakın ve uzak ati· 
de uğraşacAğı meselelerin 
ehemmiyeti ve azameti tasav· 
vur olunabildiğinden fazladır. 
Bu memleketin dahili ve ha· 
rici siyasette vücude getirme· 
ğe mecbur olduğu eserler, ve 
uğraşacağı meseleler, o kadar 
çetin, geniş ve zordur. Türk 
milleti, bugün biitün dünyada 
başlıbaşına kuvvet ifade 
eden nadir milletlerden biri· 
dir. (Sürekli alkışlar) 

Bütün vatandaşlarımın işit· 
mesini isterim ki, Türk mille
tine bu kuvveti veren amille
rin başında, Türk milletinin 
gösterdiği samimi beraberlik 
telir. Türk millc:tinin Atatürkün 
etrafında bir tek vücud gihi 
her hareket için hazır bulun· 
ması hakikati ve dünyaya ve· 
rilen bu kanaattir ki, onun 
başlıca kudretini teşkil etmek
tedir. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar) 

Atatürke karşı gösterdiği 
sevgi ve bağlılıkla Türk milleti, 
yekpare vücud halinde müte· 
madiyen ilerliyeceği ve hariçte 
kuvvetli, en temiz sulh ve me· 
dcniyet unsuru olduğu kadar, 
en çetin mücadelelere göğsünü 
muvaffakıyetle (Bra~o sesleri. 
ıdd~tli ve sürekli alkış1ar) 

emin olduğunu göstermiş olu· 
yor. (Şiddetli ve sürekli al
kışlaı) 

Arkadaslar, Büyük Şefimiz 
ve mılletimiz beraber olarak, 
bir vücud gibi sevgide ve 
bağlılıkta beraberlik göster· 
mekten bu memleketin kazan· 
dığı kudret, bütün kudretlerin 
bawıda gelir ve birçok mil· 
!etlerin, hasretle ve hayranlık· 
la gıbta ettikleri bir varlıktır. 

(Bravo sesleri, şiddetli ve sü· 
rekli alkışlar) 

Ankara, ~ 2 (A A ) - Bü· 
yük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Rt·isıcunıhur Ata· 
türkün tasarruflarında bulunan 
ç ftıiklerini hazineye ihda bu· 
yurduklarına dair olan tezke· 
resile bu yükst>k ve dt·ğerli 
hareketi şükranla Büyük Mıllet 
Meclisı nın ıtıılaına arzeden aşa· 
ğıdaki Başvekalet tt>zkt>resi 
okunmuş ve Meclis, h~yeti 

umumıyesinin heyt·carılı teza· 
hürat ve sürekli alkışlarile 
karşılanmıştır. 

Büyük Millet Meclisi yük
sek reisliğine; 

Rei5İcumhur Atatürk, tasar· 
ruflarında bulunan ç, ftlıklerini 
hazineye ihda buyurduklarını, 
melfuf tezkere ile tebliğ bu· 
yurmuşlardır. Devletin ziraat 
politikasında ve memleketin 
zirai inkişafında mühim amil 
olacak kıymet ve ehemmiyette 
olan bu a licenabane hareketi, 
şükranla yüksek meclisin ıttıla· 

ına arzederim. 
12 6·937 

Başvekil ismet lnönü 
Başvekalete 

Malum olduğu üzere, ziraat 
ve zirai ıktısad sahasında fenni 
ve ameli tecrübeh•r yapmak 
maksadile muhtelif zamanlarda, 
memleketin muhtelif mıntaka
larında müteaddit çiftlikler 
tesis etmiştim. 13 sene devam 
eden çetin çalışmaları esnasın· 
da faaliyetlerini, bulundukları 

iklimin yetiştirdiği her çeşit 
mah~uıattan başka her nevi 
ziraat sahalarına da teşmil 

eden bu müesseseler ilk sene· 
lerde başlıyan bütün kazanç· 
larmı inkişaflarına serfederek 
büyük küçük müteaddit fab
rika ve imalathaneler tesis 
etmişler bütün ziraat makine 
ve aletlerini yerinde ve faydalı 
~ekilde kullanarak bunların 
hepsini tamir ve mühim kıs· 
mını yeniden imal edecek te
sisat vücude getirmişlerdir. 

Birisi yabancı ve birçok 
hayvan ırkları üzerinde çift ve 
mahsul bakımından yaptıkları 
tetkikler neticesinde bunların 
muhite en elverişli ve verimli 
olanlarını tesbit etmişler, ko· 
operatif teşkili suretile veya 
aynı mahiyette başka suretler· 
le civar köylerle beraber fay· 
dalı şekilde çalışmışlar, bir ta
raftan da iç ve dış piyasalar
la daimi ve sıkı temaslarda 
bulunmak suretile faaliyetleri· 
ni ve istihsallerini bunların 
isteklerine uydurmuşlar ve bu· 
gün her bakımdan verimli, ol· 
gun ve çok kıymetli birer var· 
lık haline gelmışlerdir. 

Çıftlilclerin, yerine göre ara· 
zi ıslah ve tanzim etmek, mu
hitlerini güzelleştirmek, halka 
gezecek, eğlenecek ve dinle
necek sıhhi yerler, hilesiz ve 
nefis gıda maddeleri temin 
eylemek, bazı yerlerde ihti· 
karla fiili ve muvaffakıyetli 
mücadelede bulunmak gibi 
hizmetleri de zikre şayandır. 

va 

muvarfakıyetlerinin temelini 
teşkil eden geniş çalışma ve 
ticari esaslar dahilinde idare 
edildikleri ve memleketin di· 
ğer mıntakalarında da müına· 
sillcri temin edildıği takdırde 

tecrübelerini müsbet İş saha· 
sından alan bu müesıt>selerin 
ziraat u•ulll·rini düzt>ltme, iı.tih· 
salatı arttırma ve köyleri kal· 
kındırma yolunda devletce 
alınacak olaıı tedbirlerin hüs· 
nü iııti hab ve ink şalına çok 
müsaid birer amil ve mesnet 
olacaklarına kani bulunuyorum. 
Ve bu kanaat le tasarrufum 
a ltındaki bu çiftlıklt>ri bütün 
tesisat, hanvaı ı at ve demir· 
başlarıle beraber hazineye 
hediye ediyorum. 

Çif tliklerın arazisi ile tesisat 
ve demirbaşlarını mücmel ola· 
ıak hösteıen bir liste ilişiktir. 
Muktezi kanuni muamelesınin 
yapılmasını dilerım .. 

K. Atatük 

Orman çıftliği - Ankarada 
orman, Yağınurbaba, Balat, 
Macun, Güvercinlık, •Tahar, 
Etımesud, Çakırlar çiftlıkle· 

rinden vücud bulmuş Orman 
çı fttıği .. 

Yalovada; Millet ve Baltacı 
çiftlıkleri, Sılifkcde Tekir ve 
Şövalye çıftlıkleri .. 

Dörtyolda; Portakal bahçesi 
ile Karabasamak ç ftliği .. 

Tarsusta: Piloğlu çıftliği .. 
1 - Bunlarda mevcud arazi; 
A) 592 dönüm çeşidli mey· 

va bahçeleri.: 
B) 700 dönüm fidanlıklar 

bunlarda meyvalı, meyvasız, 

muhtelif yaşlarda ve çeşidler· 
de 650,000 fidan vardır. 

C) 400 dönüm Amerika as· 
ma fıdanlığı.. Burada 560,00 
kök bağ çubuğu vardır. 

D) 220 dönüm bağ. Bura· 
da 88,000 aded bağ amcası 
vardır. 

E) 370 dönüm, çeşidli seb
ze yetiştirmeğe elverişli bahçe. 

F) 220 dönüm 60,600 ağaçlı 
zeytinlik. 

H) 77 dönüm 10,654 ağaçla 
portakallık. 

1) 15 dönüm kuşkonmazhk. 
K) 100 dönüm park ve 

bahçe. 
L) 2650 dönüm çayır ve 

yoncalık. 
M) 1450 dönüm yeni tesis 

edilmiş orman. 
N) 148000 dönüm kabili 

ziraat arazi ve meralar, 154 
bin 729 dönüm arazi. 

2 - Bina ve ttsisat: 
A) 45 adet büyük ve kü

çük idare binası ve ikamet· 
gah "Bütün mefruşat ve de· 
mirbaşlarile beraber,, 

B) 7 aded 150000 baş ko· 
yunluk ağıl. 

C) - 6 aded Aydos ve 
Toros yaylalarında tesis edi· 
len mandralar. 

O) 8 adet at ve sığırlara 

mahsus ahır. 
E) 7 adet umumi ambar· 
F) 4 adet samanlık ve otluk. 
H) 6 adet hangar sundurma. 
1 ) 4 adet lokanta, gazino 

ve eğlence yerleri, Lunapark. 
K) 2 adet çeşitli imalat ya

pan fırın .. 
L) 2 adet çiçek ve tezyinat 

nebata yetiştirmeae mahsus 
ser, 51 bina .. 

3 - Bira fabrikası: 
SenPde 7000 hektolitre çe· 

şitli bira yapacak kabiliyette 
bütün müştemilatile ve bütün 
işletme levazımile ve müteda
vil kıymetlerile beraber. 

B Mm fabrikası: 11eaedo 

7000 litre biraya kafi gelecek 
miktarda mal imaline kabili· 
yetli, bütün müştemilatı vP. iş· 
letme levaıımile beraber .• 

C) Buz fabrikası: Günde 4 
ton buz yapma kabılıyetinde 

bütün müştemilatı ve işletme 
levazımile beıaber. 

O) Soda ve gazoz fabrika~ı: 
Günde 3000 şişe soda ve ga· 
zoz yapma kabiliyetinde, bü· 
tün müştt-mılatı ve mütedavil 
kıymdlerile beraber. 

E) Deri fabrikası: Senede 
14000 çeşitli deri imaline el· 
Vt rişli, bütün müştemilat ve 
mütedavül kıymetlerile beraber. 

F) Zıraat aldlt:ri ve demir 
fabrikası. 

H) Biri Ankarada, diğeri 

Yalovada olmak üzere iki 
modern süt fahrikası .. Ht'r ikisi 
günde ayrı ayrı 15000 lıtre 

pasturize süt ve bin kilo te· 
rt>yağı işlemek kabiliyt'tinde· 
dir. Bunlar da bütün müşte· 

milat ve işletme levazımı ve 
tedavül klymetlerile beraber .. 

f) Bıri Ankarada diğeri Ya· 
lovada iki vasi yoğurt ima· 
latlıancsi .. 

K) Şarab imalathanesi: Yıl· 
da 8U,000 litre şarab imaline 
elverişli bütün müştemilat ve 
tedavül kıymetlerile beraber .. 

L) lkı ta 111 1 elektrikle işler 
bir değirmen, b itün müştemi· 
latı ve mütedavil kıyınetlcrile 

beraher .. 
M) lstanbulda bulunan bir 

çeltik fabrikasının yüzde kırk 

hissesi .• 
N) Biri orman çiftliğinin, 

biri T~kir çiftliğinin olmak 
üzere her biri on beşer bin 
kilo kaşar, bin teneke beyaz 
peynir, altı yüz teneke tuzlu, 
yağ yapmağa elverişli iki ima· 
lathane.. Bütün levazımile be· 
raber .. 

4 - Umumi tesisat: 
A) Biri Ankarada diğeri 

Yalvada kurulu iki tavuk 
çiftliği.. 

B) Yatovadaki çiftliklerde 
iki hususi iskele ve liman te· 
si satı. 

C) Üçü Ankarada ve ikisi 
lstanbulda beş satış mağaza· 
sanın bütün tesisat ve demir· 
başları. 

O) Orman çiftliğinde hususi 
molamana tesisatı, kanalizas· 
yon, telefon tesisatı, elektrik 
tesisatı, küçük beton köprü· 
ler, hususi yollar, içme suyu 
tevziat şubesi, Yalova çift· 
tiklerinde hususi su tesisatı, 
telefon tesisatı, elektrik tesi· 
satı, küçük beton köprüler ve 
yollar.. Silifke çiftliğinde hu
susi sulama tesisatı, beton 
köprüler .. 

E) Orman çiftliğinde kurulu 
çiftlik müzesi ve mikyasta 
hayvanat bahçesi tesisatı, bun· 
ların işletme levazımı ve bü
tün demir başlan .. 

5 - Canlı, umumi de
mirbaş: 

A) 13100 baş koyun, kıvır· 
cık, Merinos, Karagül, Kara· 
man ırklarile bunların me· 
lezleri .. 

B) 443 baş sığır .. HoHanda, 
Krım, Jersey, Goransey, Ha
leb, yerli ırklarile bunların 
melezleri eski üretilen orman 
ve tekir cinsleri. 

C) 69 Baş lngiliz, Arap, 
Macar, Yerli ve bunların me· 
lezleri koşum ve binek atlan. 
58 çoba 1 merkebi. 

O) 2450 baş Tavuk, Legorn, 
Rodoyland ve yerli ırklar. 

6-UIWIN caa"' demairb~ 

A) 16 adet Traktör, 13 
harman ve biçer döver maki
nesi .. Ve bi lcümle 2iraat işle· 

rini görmekte bulunan ziraat 
alat ve edt'vatın tamamı, . 

B) 35 tonluk bir adet de· 
niz motörü, Yalova çi ftl iğ ı nde. 
C) ht'f adet, çiftl iklerin nak· 

liye işlt"rırıde çalıştırılan kam· 
yon VE> kamyonet. 

D) Jlci adet çıftliklerin umu· 
mi St'rvı slerinde çalıştırılan bi· 
nek otomobili. 

E) 19 adt>t, çiftliklerin umu· 
mi servisleriııdt: çalıştırılan bi· 
nek ve yük arabası. 

Atatürk i;i:an
bula dönüvorlar 

fstanbul, 12 (Hususi) -
Atatürk, Trnbzonda bütün 
halk mümessilleri ve Trabzon· 
da bulunan Şark vi ayetleri 
val il~ri ve belediye reislerile 
göriiştüklerinden ve Erzurum 

yo'u ht>nÜz ikmal edilmed iğinden, 

seyahatlerıııi temd ıd etmiyerek 
lstanbula dönmt>ğe karar ver· 

mişlerdir. 

DörıüştP, Büyük Şefirrizin 

Samsunu da şerefleııdirmeleri 
muhtemeldir. ----

lstanbul macı 
' - Başı 1 nci sahi/ede -

yine tazyika baş la Jılar, Güneş 
kalesi ö ııündt!n ayrılmaz ol· 
dular. Bu aralık, Güneşliler, 

18 çizgisinde topu elle tut· 
tuklarından hakem penanltı 

verdi. Fakat Adnan, penaltıyı 

atamadı ve net ice üzerinde 
büyiik tesir yapacak olan bir 
fırsatı öldürJü. 

Doğırnspor bundan sonra 
tazyikinde d~vam etti, fakat 
gol çıkaramadı. Yarın, Gala· 
tasarayla oyıııyacaktır. 

Ankara macı • 
Rabit takımı galib 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Avusturyanın Rabit takımile 
Ankara Gençlerbirliği arasın· 

da yap ı lan maçta, Rabit takı
mı 8-5 Genç\erbirliğini yendi:. 

Tahlisiye genel direktörlü
ğünden: 

Evvele .. ta libine ihalesi yap ı ld ğı halde taahhüdün yerine 
gdi rilınemesiııdeıı dolayı :nukavelesi fesh ve teminatı irad 
kaydedılen bir adet motörlü can sandalı eskı şattlar dairesin· 
de ve 14 HaLirar. 937 tarıhinden itiharen 45 gün müddetle 
mlltcahhıt naın ve ht•s.tbına açık eksiltmeye konulmuştur. 30 
Temmuz 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te Gala· 
tada Ml!rkeı Rıhtım hanında tahlisıye umum müdürlüğü satın 
olma komisyonunda ihalesi yapılacak olan mezkür can san· 
da' ının muhammen bedeli 19250 lıra ve muvakkat teminatı 

1444 liradır. Can sandalına ait resim ve şartrıameler parasız 

olarak sözü gt>çen komisyondan alınacağı ilan olunur. 18bZ,_ 
~ ...._._. ............ .. 

Askeri fabrikalar umum mu-
dürlüğünden: 
6720 ton Lavamarin kömürii 

Tahmin edilen bed~li 87360 lira olan yukarda miktarı y•· 
zıh Lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa· 
tın alma komisyonunca 5 Temmuz 937 pazartesi günü saat 
16 da kap"lh zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 37 kll' 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 5618 lirayı havi teklif me~tuplarını. m~z~iir günd~ 
saat 15 şe kadar komisyona vermelerı ve kendılerınınde 24: 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle meıkil; 
gün ve saatte komisyon:\ müracaatları. 13 16 18 20 & - .. 
Askeri fabrikalar umum m11-
dürlüğünden: .. 
1266 ton Lavamarin kömüriJ 

Tahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarda mik!ar! ~: 
zılı Lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürluğu ,t 
tın alma komisyonunca 5 Temmuz 937 pazartesi günü 581~ 
15 te kapalı zarfta ihale edilecektir. Şartname parasız 01•;34 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1 ,st 
lira 35 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde 5 

51, 

14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 .. ~ 
yılı kanunım 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur f,4 
ve saatte komisyona müracaatları. 13 16 18 20 1 • -- . ~ 
Askeri fabrikalar umum 111iJ 
dürlüğünden; 

200 ton 114 lök Oleolll 
200 '' 105 Jik '' •e 

. ·kt•rı 
Tahmin edilen bedel 28000 lira olan yukarda rnı .. sıt•11 

cinsi yazılı malzeme askeri fabı ikalar umum müdürlüğll 15 te 
alma komisyonunca 4 Ağustos 937 çarşamba günü ssstş .,ııl' 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kurll J 
kabilinde komisyondan verilir. . tt:~I 

Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı h3~1, \le0 mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komis)'orı:'.J aıı', 
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 veıııisYoıı 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte k0

18sS "" 
müracaatları. 13 15 17 19 . ~il~ 

Zayi şehadetname 
Manisc. miilga idadi mülki· 

sinden 926 senesinde ald ığım 
şahadctnamcmi kaybettim. Baş· 
ka bir euretiai ilacaauadaa 

ı111J'1 

kaybolan şahadc:t~8";,~urı"['ıl 
mü olmadığını ılao. ıeri .. ~ıı· 

lzmir. Lim.s1o h1~9t G"r 
me ıdresı t 

8 ıııe!1'J" 
rüğü ambar · N1'.!j 
&anadaaA"-' 

tı 
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1'NE O.l{ALM İN A 
··--''· 

lf izm etçi kız muhafızdan "'aldığı pa- ....,.,~: 
taları ceketine doldurup' sırtına attı ;"""' .. ,~~-... --:ı 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş 
ağrıları, Artritizm 

ve Dlı 

j • • ~ ' 

.• • ,f • • • •• • • '... '• • ~ • . ,' -- -· 

lzmir harici askeri satın alma ilanları - Bana dayak atmaklığınız, 
benim mukavemetim ve daha 
bazı cezalar araştırınaklığınız, 
§nphesiz, uzun bir zaman ge· 
tirecektir dt:ğil mi muhterem 
kurnandan? 

- Belki... Fakat bundan 
ltıaksadın nedir bakayım? 

- O vakte kadar, av da 
~lirıizden kaçacaktır. Bazı şey· 
er vardır ki, onlar derhal o 
•aniye içinde halledilmelidir. 
l Şehir muhafızı, sivri saka· 
1nı oğuşturdu: 

- S en, filezof mantığı ya· 
Pıyorsun galibı:ıl.. 

- Hayır muhterem kuman
~arı, ~adece bir insan mantığı 
~c konuşuyorum. Ayni zaman
• şu ciheti nazarı dikkatinize 
'rıedcceğim ki, bu işlerle uğ· 
~Şırhn vakit geçer. Meçhul 
Orsan kaçar ve Doka haz

tcııı:ri de bundan haberdar 
01ursa, memnun kcılır mısınız? 
k Şehir muhafızı, kaşlarını 
~ldırarak ona doğru yürüdü. 

ayretle ona bakıyordu: 
b· - Bak, bak yaramaza .. Sen 
• 

1ırnetçi değil, akıl hocası 
lıııi11 . b ... sın e ... 

Genç kız güldü: 
~ - Hayır efendimiz, hayırl.. 
esela ben bunu, doğrud'ln 
~huya Doka hazretlerine de 
~brr verebilirdim değil mi?. 

- Evet.. 
h· - Hall>uki sizin çok ıyı 
\ ır kumandan olduğunuzu işi
ttek doğruca size geldim. 
.. Muhafız, kendini tutamadı, 

hldü: 

b' - Aferin, doğrusu ya, sen 
~'tden çok baskın imişsin .. 
t~ki, dediğin parayı vcrece-
'lll. Amma, bir şartla ..• 

....._ Ne gibi?. 

....._ Vesaiki göstereceksin .. 
~ ....._ Hiç şüphesiz .. Fakat size 

ıl İnanayım? 
~ ....._ Askerce yemin ederim. 
~ tefim şahidimdir, parayı 
"ter ğ" ,,e ım .. 
i.ı ........ Tamam, mutabıkız, zatı ,.,". 1Ze inamyorum. 
~Genç kız, bunu müteakıb, 
tı:thul Korsanı nasıl tamdı-
11.ı ı, <>nun Anti ile nasıl bu
~·~Uğunu en ince noktalarına 
~ ilt anlattıktan sonra, çan
~·~ tobunun bir aralığından 

tdı· 

t11 ' işte ·dedi- çanta.. Mek-
~ ta onun içindedir. ı 

)• burnandan, çantadaki arma
İti d ak~ı. Müthiş bir sevinç 
)ı;ı~ e ıdi, fakat belli etmi-

u. Sonra mektubu açtı. 
~ l'amaml 

~•rt?e mırıldandı. ismi bu 
dtth erle başlıyan sokakları 
•lrrı ~I Ve gizlice göz hapsine 
~c~ lazımdı. Denizde de 

~~ta genç kıza döndü: 
tim ~ana bak kızım, verdi
h1.ı soz, sözdür. Şimdi sana, 
d,h~a~~yı vereceğim. Fakat 

1-f • it Şartım var. 
1zrrıet · k ~'>'a çı ızın da sevincine 
rı Yoktu· ....... B . 

uyurunl ....... B 
tık t k u mesele hakkında ar-1\ e ... 

tılıy oz sarfetmiyeceksin. 
~aprn or musun, bu ihbarı sen 
~bıt ış 0lmıyacaksın.. Bunu, 
~~ kendiliğinden keşfet-

-Maksadımzı anladım muh
terem kumandan.. Şimdi de 
lütfunuzu bekliyorum. 

Kumandan hiç düşünmeden, 
duvara yaklaştı, gizli bir nok· 
taya dokundu. Duvarda bir 
kasa kapağı açıldı. Kumandan 
elini soktu, üç kese çıkardı. 

Al kızım, tamam ıstediğin 
kadRr. 

Hizmetçi kız parayı kapın· 
ca bir yarı deli gibi oldu. 
Rüyasında bile böyle bir ser· 
vete kavuşabileceğini görme· 
mişti. Şu hayat, ne yaman 
şeydi? Bir tesadiifle, zengin 
ohıyordu işte!.. Caketini çı· 

kardı, çok ağır olan keseleri 
içine koydu ve sırtın& aldı .. 
Sanki elinden kapıyorlarmış 

gibi, çıktı, gıtti. 

Şı:hir muhafızı yalnız ka· 
lınca, bir takla atmamak için 
kendini zor tuttu. Ellerini oğuş
turdu, beyaz, dık bıyıklarını 
düzeltti: 

- Bırincisi -diye mırıldandı
şu ilk defa tevkif ettiğimiz 
herıfi çıkaralım .. Yediği dayak 
kafidir. ikincisi de korsa:-lı 
yakalamalı ve zavallı Matioyu 
zındandan kurtarmalı ..• 

• "' . 
Do~anm bindıği sanda) ar· 

tık, Yunanlı prenses lriniııin 
sarayının rıhtım merdivenine 
yanaşmıştı. Doğan sıçradı. Ce
binde, birkaç gümüş frank 
kalmıştı, bir tanesini sandalcı· 
ya fırlattı ve sarayın arka ka
pısından bahçeye daldı. Bir 
hizmetçi kızla karşılaştı. Kız, 
karşısındakini süzdü ve sordu: 

- Ne istiyorsunuz?. 
Kız, ltatyan lisanı ile konu· 

şuyordu. Doğan, mükemmel 
bir Yunanca ile cevab verdi: 

- Prenses iriniyi görmek 
isterim üç gün evci Yunanis
tandan geldim. Kendilerine 
bazı haberler getirdim .• 

- Peki, gelin, salonda bek· 
leyin .. 

Mermer, geniş merdivenler· 
den g~çtiler. !>ağ tarafta ze
mini billur gibi parlıyan ve 
açık pencerelerinden bol ışılr
lar dökülen bir salona girdi· 
ler. Kız, ona bir sandalye iş9.· 
ret etti ve çekildi. Yarım da
kika sonra tekrar geldi: 

- Buyurun ·dedi- Prenses 
sizi bekliyor .. 

Venedik Dokasınm sevdiği 
muhteşt!m Yunanlı kadın, ken
di odasmın kapısında bekli
yordu.. Sırtında, vücudunun 
bütün güzelliklerini ayrı ayrı 
tebarüz ettiren tül kadar ince 
bir elbise vardı.. Göğüsleri, 

tamamen açıktı.. Doğanı gö· 
rünce, ona doğru yürüdü. Çıp
lak kolunu uzattı. Yunanca: 

- Hoş geldin Doğan Beyi 
Dedi ve kıpkırmızı dudak· 

ları, latif, haris bir tebessümle 
açıldı .. 
-Hoş bulduk güzel irini.. Bu
rada benden şüphelenecek 

kimsecikler yok yal. 
- Hayır, hayır!.. Yalnız 

ikimiziz. Anlıyor musun, sade
ce iki kişi.. Sarayın ilst katına, 
ancak o ıördüğün hizmetçi 
çıkabilir •• 

Ve irini bunları söylerken 
Doğanın kolunu sıktı, Doğc.n 

~ııaı çeviıdi \fe süldij; 

- irini, gene çapkınlığın 
üsHinde ..• Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 1806 

s~at Genç kadın, simsiyah göz· 
lf'rini, Doğanın dudaklarına 

dikti: 

Cinsi Mıktan Mahalli Umum tah· Muva!<kat Münalcasa Tarih Güıı 

Yulaf 
Yulaf ve• 

Kilo 
484000 Burna va 

min tutarı teminah şekli 
Lira Lira 

24200 1715 Kapalı 28/6/937 Paıartt'şİ 11 - Ben aksini iddia etmiyo· 
rum ... Bu kıyafetle de güzelsin 
Do~an ... 

Hulasa, t ı bkı kardeşin, Sa
fiye Sultana benzivorsun ... 

ya arpa 148000 Ôdf'miş 6400 480 K~palı 28/6/937 Pazartesi 1~ 

16 Arpa 100000 Gaziemir 4500 338 Açık 28/6/937 Pazarte&ı 
1 -Yukarıda miktar ve mahalli yı:ızılı yulaf veya arpa hizalarında yazılı saatlamıda olmak 

- Sonu va' - iizere kapttlı zttrf usulile 28/6937 pazartesi günü münakıtsaları yap ı lacaktır. 

•w•sı..-•=-=-=44..::ıımm_.-- •----
Alaşehir No-

2 - Umum tııhmin tutarlarile muvakkat t<>minet mikdarları hizalar.oda yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her giin komisyonda görülebilir. 

terliğinden; 
4 - fstl"klilf'rİn 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vc-sikalarla teminatı 

muvakkate makbuz veya banka mektupları ile muayyen vaktınden bır saat evel teklif 
mektuplarını Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna vermeltri. 13 17 22 25 

19, No. b üzüm satış koo
pf'ratifi aml mukavelenamf'si 
12 Mayıs 937 tarihinde 1002 
No. ile dairemde tasdik edil
miştir. Talep üzerine keyfiyet 
Anıtdolu gazetesile ilan olu-

Burnava Tiimen Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mıktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat Münaka- Tarih Gün Saat 

Kilo tutarı teminat sa Şt!kli 
L. K. L. K. 

Sığır eti 
Sığır eti 
Yaş sebze 
Yaş srbze 
Yaş st>bze 
Kuru ot 
Kuru ot 

14400 
72000 
15975 

Ôdt>miş 2880 00 216 00 Açık 

Kapalı 
Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Kapalı 

24/6/937 Perşembe 10 
Gaziemir 14400 00 1080 00 24/6/937 Perşe:nbe 11 

nur. B·ırn va 
Ödemiş 

741 00 56 00 
469 00 36 00 

24/6/937 Perşembe 15 
24/6/937 Per~embe 15,30 Alaşehir Noteri Ahmet 

Erkal resmi mührü 
ve ımzası 

9894 
32000 
66000 

115000 
340000 
261000 

Gaziemir 1183 00 89 00 24/6/937 Perşembe 16 

Manisa Asliye Hukuk Ha-

Gaziemir 
Ödemiş 
Burnava 

1980 00 149 00 
3450 00 259 00 

10200 00 765 00 

25/6/937 Cuma 10 
25/6/937 Cuma 10,30 
25/61937 Cuma 11 

Burnava 3915 00 294 00 
kimliğinden: Kuru ot 

r Saman Manisanın lyaskebir M. ölü 
Açık 

Açık 

Açık 

25/6/937 Cuma 15 

hafız Hüsnü karısı Mahmut kızı Saman 50000 
89000 

Gaziemir 750 00 57 00 'J.5/6/937 Cuma 15,30 

Ayşenin tebliğata salih idaresi Saman Ödemiş 1235 00 93 00 25/6/937 Cuma 16 
Linyit maden 

bulunamadığından ikinci ika- kömürü 275000 Gaziemir 2750 00 207 00 Açık 26 6/937 Cumartesi 10 
mctgahını Hukuk Usul muha- ı _ Yukarıda cins, miktar ve mahalli yazılı 12 kalem erzak hizalarında yazılı şekil ve ta-
kemeleri kanununun 141 ve rihlerde olmak üzere münakasaya konulmuştur. 
müteakip maddelerine tevfikan 2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
Manisa Hukuk mahkemesine 3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
bildirmesi aksi halde srıyabın- 4 - İsteklilerin 2490 say lı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 
da muamele yapılacağı 853 muvakkate makbuz veya banka mektupları ile muayyen vaktinde ve kapalı zarf usu 
No. dosya ifadt!sile ilan olu- lile yapılacaklar için de teklif mektuplarını vaktınden bir saat evvel Burnavadaki 
nur. 1~90 Askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 9 13 17 22 1807 

J zmir Komutanlığı ilanları Deniz Levazım satm alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 41562 lira 15 kuruş olan 395830 kilo ekmek 23 Ha· 

lzmir Mst. Mv. K. !>at. Al. Ko. Rs. den: 
1 Beher metresine biçilen ederi (300) kuruş olan (150) 

2 
bin metre kaputluk kunıaş kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartna1nesini (2250) kuruşa almak ve örneklerini gör
mek istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. St. 
Al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat parası 21750 liradır. 

ziran 937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

4 - ihalesi 15/6/937 sah günü saat 11 de Ankara 
v. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 3117 lira 16 kuruş olup şartnameıi 
208 kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa· 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 

M. m. başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlıkte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel M. m. v. sat. al. komis-
yonuna vermeleri. 30-1-5· 13 (1664) 

lzmir Mst. M. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme ile 3900 

2 
kilo sadey~ğı satın alınacaktır. 
İhalesi 30 Haziran 937 çarşamba günü saat 16 da 
Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Sadeyağının beher kilosu 90 kuruştan tutarı 3510 lira 
olup muvakkat teminat parası 263 lira 25 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. da görü
lebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte muvakkat teminat makbuzlarını ihale 
gün ve saatmda Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 13 19 23 27 1878 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 37470 

kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 30 Haziran 9:i7 çarşamba günü saat 16 da 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
3 - Sadeyağın beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira tutarı 

olup muvakkat teminat parası 2529 lira 23 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şeraiti İzmir Mst. Mv. sat. al. ko d11 görü· 

lebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odacıında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale saahndan 
en az bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 13 19 23 27 1879 

8 13 18 22 3155/1779 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Sökedeki süvarı alayı hayvanlarının senelik ihtiyacı 

için 375000 kilo yulaf kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Münakasası 29 /6/ 937 salı günü saat 11 de yapıla
caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 18750 lira olup muvakkat te
minatı 1407 li;adır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonunda görülebilir. 
5 - lsteklılerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz 
veya banka mektuplarile mayyen vakıttan bir saat 
evvel teklif mektuplarını Burnavadalci askeri satınalma 
komisyonuna vermeleri. 13 17 22 26 1857 

Izmir Memleket Hastanesi 
Baştabibliğinden: 

lzmir Mmeleket ve Eşrefaşa hastanelerinin bir yıllık ihtiya· 
cını karşılacak olan (45000) kilo ve (18000) lira muhammen 
bedelli koyun ve kuzu eti kapalı zarf usulile ve 12/6/937 
tarihinden 117 /937 tarihine kadar 20 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. istekli olanların şeraiti münakasayı görmek iste· 
yenlerin her gün Ankara ve istanbul sıhhat müdürlüklerine 
ve İzmir Memleket hastanesi Baş hekimliğine müracaatları ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin münakasamn icrasından evvel 
bedeli muhammeni olan % 7,5 nisbetinde (1350) lira temi~atı 
muvakkatasım H. Muhasebe Müdürlüğüne yatırmağa veyahut 
bir banka mektubu veyahutta tahvilatını bir zarf derununa 
bir zarf derununa da teklifnamesini ve bu iki zarfı bir zarf 
içine konularak ve üstü mühürlenerek zarfın üzerine adresile 
hangi iş için münakasaya iştirak edccej'İnin de derci ve ihale 
günü olan 1/7 /937 tarihine rastlayan Paıarteıi ailnü saat 10 
dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. ll 18 22 26 1870 



Sayfa 8 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası = 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASININ 

"JUNO,, vapuru 10 Hazi· -
rana doğru bekleniyor. Yükü· -
nü tahliyeden sonra BURGAS = 
VARNA ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. ---SVENSKA ORIENT LI· 

NIEN KUMPANYASININ = 
"AASNE,, vapuru 14/Hazi· 

ANADOT..U 

111111111111111111J11111J1J11111J111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ucuz,., taze ve temiz ilaç çeşidleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

H ©l m ~ ö O\!hüı ~ifil~ t Ç©ı 1FD «;@ı il"' -
-

• an es -
randa bekleniyor. ROTTER- = nde buf UDUJ' • =: 

~:~N ~I~~ ~~ ~ Gİi ~~Ya~~~ = ı 11111111111fi111111111111111111il111111il111111111111111111111111 il u l l l l l l l il il l il il il l l il lll l lll l l l il 111illil1111111111111111111111111111111111 lllll lll ili 
yük alacaktır. ---

SERViS MARITIM RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlcrile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha 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. V 
DerZEE& 

DEUTSCHE LEVNTE Ll-
NIE. G.m.b. H. 

HAMBURG. 

13 Haziran 93'7 

HU·HU! Si EKLER ENİ 
KEJY KliLDJRDILAR ! 

O erken 
~~\ kalkınca 

-;; · sini rlidi 

BLAK-FLAK 
Amerikan en 

mükennnel 
" sinek ilaçidir. 

Depo: 
Edvar Conson Halefi , 
2~i.Kordon No 88 

İzmir. 

er yerde sat1ıır 

Kimgevi fle bakteriyoloji raporları lıaiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mu - . 
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri 

A iLDi 
lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazin01 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, isşe 
V"' ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Rnşit Tahsinin " Urla Ms· 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suyurı8 

ezher cıhet rüçhan<lır. " buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında miit' 

,,ARKADIA.. vapuru 12 
Haziranda beklenilmektedir. 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük kabul eder. UUL 

' min satra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, .safra, kuJ11 
ve taşlarında, müzmin ınkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeke' 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mt'.saııe yollara itiıb·· 
gıbı bünyevi hastaııklarda seri ve şıtahbahş olduğu tecrilb' 
ue sabılur. 

11CHIOS,, vapuru Haziran
nihayetincfe beklenilmektedir. 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. j 

1 , 

AMERiKAN EXPORT LI- ı 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 0 •v•er Ve "LJMDAl,, Umu. PHt::L
1
Ps BROS & CO INC. 

CORPORATlON • RLAND " vapuru 24 
PlREden AKTARMALI ş·· k A mi Deniz Acenta.. Haziranda beklenmekte NEV-

SERI SEFERLER . . e aSl /ığı ltd. YORK limanı için yük ala· 

"EXETER,, vapuru 18 Ha- VapurluAnıtecdentası Hellenic Lines caktır. l 
ziranda PIREden h~reketle "UTS RE,, vapuru 20 Tem· 
BOSTON ve NEVYORKa Birinci kordon Rccs binası Limited muz beklenilmekte NEVYORK 
iidecektir. Tel. 2443 limanı için yük alacaktır. 

•EXCAMBION,. vapuru 2 THE ELLERMAN Ll- "CERMANIA., vapuru 10 Vapurların isimleri, gelme 
Temmuzda PİREden hareket NES LTD. Haziran beklenilmekte ROT- tarihleri ve navlun tarifeleri 
ederek BOSTON ve NEV- 11DRAGO,, vapuru 15 Ha- TERDAM, HAMBMRG ve hakkında bir taahhüde girişi-
ORK için yolcu ve yük ka· zirnnda LIVERPOOL ve SW- ANVERS limanları için yük lemez. 
bul eder. ANSEADAN gelerek yük çı· alacaktır. Birinci kordonda "UMDAL,, 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve ÇeştJle 
otobu.sh:rmın hepsı ıçmelere uğre:makta olduklarından h~rs~ 
vcsaıt wevcullur. ~ 

. _______________________ __, 

"EXOCHORDA" vapuru karacaktır. ''HOLLANDIA., vapuru 28 UMUMi DENiZ ACENTA· 
16 Temmuzda PlREden hare::· "GRODNO,, vapuru 15 Haziranda beklenilmekte ROT· LiGi LTD. vapuru acentalı· / 
ket ederek, BOSTON ve NEV- Hazirnda LONDRA, ve HULL TERDAM, HAMBURG ve ğına müracaat edilmesi rica -
YORK için yolcu ve yük ka· den gelerek yük çıkaracaktır. ANVERS limanları için yük olunur. Muğla belediye riyasetindeılı\ 
bul edecektir. "GRODNO,, vapuru 30 alacaktır. Riz binasında No. 166 k f b K V r 

Seyahat müddeti: PHELPS LINE Telefon : 3171 Elektiri a rikası için çift dik silindirli 88 ile 100 . pıe 
Haziranda gelerek LONDRA arasında 220/380 volt 50 periyotluk bir alfernatörle a~LI tiP 

PiRE • BOSTON l6 gün ve HULL için yük alacaktır. 6'r.=;::;;Cıt?:tm&ılil:21::~m111iZJli:=s:E .. ,_ml'"8~•--•·•, edilmiş normal 100 ile 120 beygir arasında takatı haıı tıP 
PiRE • NEVYORK 18 gün DE.UTSHE. LEVANTE v elektirik bir adet Dizel sistemi motorla bir de tablo 58 

AMERICAN EXPORT LINES LINIE g a alınacaktır. ,~ 
THE EXPORT STEAMSHJP ,,SOFIA,, 10 Haziranda • Temmuzun 9 uncu cuma günü saat 16 da ihalesi yaP11 ~,rı 

CORPORATION HAMBURG, BREMEN ve üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Teklıf mektuP b~I 
11EXIRIA,, vapuru 24 Ha- ANVERSten gelerek yük çı· e n ihale günü saat 12 ye kadar Muğla belediye reisliğind~. ~~,ı 

ziranda limanımızda beklenil- karacaktır. edilir. Fazla izahat istiyenlerin Muğla belediyesine m0 'jsB; 
mektt:dir. NEVYORK için yük Tarih ve navlunlardaki de- Namile maruf ılıcaları 6-Haz.iran.937 etmeleri ilan olunur. 8 13 18 23 __!.-.,,, 
kabul eder. ğişikliklerden acenta mcs'u· .. .. d · "b h f b k 4~ 

SERVICE_M_A_R_l_TIME RO- livet kabul etmez. pazar gunun en ıtı aren mu terem Aske A a ri alar umum JIJ" 
UMAIN. B...,CAREST müşterilerine kapdarını açmıştır. •• ıu••g" 00.nden.• 

• DUROSTOR,, vapuru 27 muza doğru beklenilmekte· ' Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra 
Haziranda beklenilmektedir. dir. BELGRAD, NOVJZAD, köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu- lOO T hh A d 
KOSTENCE, SULINA, KA· BUDAPEŞTE BRATISLAVA nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza- OD Uta ar VrUPP 
LAS için yük kabul eder. LlNZ ve V[YANA için yük hntı 7.aid görür ve muhterem müşterilt;,riın.1n teşriflerini "" 
KALAStan aktarma şnrtile DEN NORSKE MIDEL- beklerim. MUDURIYET •• pamugu ... de 

eS"' ' 
umum TUNA limanları için HAVSLINJE llJ llllllllllllllllllllllllllllıı . D k ,ılllfllllllllllllllUlllllllll Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve şartrn01,A5~ef

1 

yük kabul eder. o 5 L o O tor _ değişiklik )&pılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu A~ıJ; 
JOHNSTON W ARREN "BOSPHORUS,, vapuru 22 = A 1 T fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 edile" 

LINES LTD. Haziranda beklenilmektedir. _ . • ema onay _ tos 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla iha.1e,011d' 
L I V E R P O O L PiRE, SIÇIL y A, DiYEP ve cektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde kont•5Y 

''AVIEMOKE,, vapuru 27 VEÇ - Bakteriyolog 11e bulaşıcı, salgın lıastalıkları - .1. c~ 
Haziranda beklenilmektedir. ~ç~Ryük ki:bu~~~~r. limanları =-- Birinci Sınıf Mutahassısı = ve~~~iplerin muvakkat teminat olan 400 lirayı hnvi teklif~ıefl 
LIVERPUL ve ANVERSten ( V saire) .,er"' J( 

G S 
Vapurların isimleri gelme ı- erem ve :: tuplarıııı mezkur günde ~aat 14 de kadar komisyona .. ...,ııd , 

hamule getirecektir. BUR A Dasmalıanc i ta yonu karşısındaki OiLck sokak ha~ında 30 8ayıla = k ~ u "' ;.'' 
VARNA' KOSTENCE' Su• tarihleri ve navlun tarifeleri - ev ve mun)ellcbonc inde sahalı sanı 8 den ak•nm saat 6 va :: ve kendilerinin de 2490 sayılı anunun 2 ve 3 uoC Jl1il 
LINA, KALAS ve IBRA1L ha kında bir taahhüde girişi- j = kadar ha•ıalarını kabul ecJcr " ~ ~ lcrindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyon~ 791 
için yük-kabı.ti eder. lemn. Telefon No. 2007 2008 llllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 411511111111 caatları. 11 13 15 17 bgb' 

Soc · R~yale HONGROISE ha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. 0 kadar zararaızdır ki gebelere, kalpı 
DANUBE MARITIME 

--·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rekkri~ha~aofunfurob~~k~rfurb~u~~~ee•rk~ 


