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Vaziyet endişe verecek 
derecede müşkildir 

Telefon: 2776 • 

Bashaliaııımız .. Gidiyorlar 
Başvekilimiz, dün lstanbula muvasalat etti Rusyada tevkif at 

General ismet lnönü yakında Şark B. Stalin al~yhin~ ~ui-
' kasd tertip edllmış 

vilayetlerine tetkike gidiyorlar Suikas~a teşebbiısed~n zabit,ya-
kalctııarak tevkif edilmiştir 

Başvekilimiz Dolmabahçe sarayında Atatürke mülaki o·('IJluş 
Büyük Millet Meclisinin tazimatını arzeylemiştir 

İstanbul, 15 (Hususi mu
habirimizden) - Başvekil 
G. ismet lnönü ve Harici-'§ 
ge Vekili B. Tevfik Rüştü. 
Aras, bu sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. 

Camlıarreisimiz ve Başve
kil imiz, buradan Yeşilköge 
geçmişler w tayyaresile 
Ankaraga dönen ıJn. Sabi
ha Gökçeni uiurlamışlardır. 

General ismet lnönü, 
Büyük Şefe Meclisteki te
zahüratı anlatmış ve mem
leket işleri hakkında iza
hat vermiştir. 

lstanbul valisi ÜstündaJ, 
ordu müfettişlerinden Ge
neral Ali Said, Korgeneral 
Ali Fuad oe .diier gene
ral /er, vilayet ve belediye 
muavinleri, emniyet direk-
törü Başvekili 'karşılamış-
lardır. ·• 

' •• 

Tayyare lab. 

ı 

Başvekil istasyonda Da
hil ige Vekili B. Şükrü Ka
ya, Riqaseticumhur Umumi 
Katibi, lstanbul valisi, or
du müfettişlerinden G. Ali 
Said, G. Ali Fuad ve diğer 
ıeneral ler, vilayet ve bele· 
diye muavinleri, emniyet 
rnüdürii ve halk taraf mdan 

lstanbul, 16 ( A.A.) -
Başvekil Generel ismet in· 
önü ve Hariciye Vekili B. 
Dr. Aras bu sahalı saat 
9,45 te hususi trenle An· 
karadan şehrimize gelmiş· 
/erdir. 

rikamız yakında 
faaliyete geçecek., 

---•-41• .... ·---
İstanbul, 15 ( Hususi ) -

Bag Stalin ve Mareşal Voroşilof 
....------ Varşova, 15 (Radyo) - lloa-

Dük dö Vindsor kovadan alınan · haberlere göre, 
Kremlin mubafızla~ndan hir zahit 

Divrikte tesis edilmekte olan 

karşı lanmısfır. 
Da'lıilige Vekili B. Şükrü 

Kaga, Rigaseticumlıur Ge
nel S.lcreteri ve başgatJeri, 

tayyare fabrikamııın inşaatı 

bir hayli ilerlemiştir. Fabrika lstanbula gelerek Bü tarafından Stalin~~bir suikasd le· 
şebbüsü yapılmı~ ·~ak.at bu zabit 

lstanbul, 15 (Hususi mu
habirimizden) Bugün 
fehrimize gelen Başvekil 
G. ismet lnönü fJe Harici-
1/e Vekili B. Rüştü Aras, 
Dolmabahçe sarayına gide· 
"ek Reisicıımlıur Atatüı ke 
Q,.zı tazimat eylemişlerdir. 

Baıvekil, B. M. Meclisi
itin tazimatını Atatürke 
bildirmişlerdir. 

yakında ikmal ~dilecek ve yükadada oturacak •• 
faaliyete geçecektır • .;_;: 

\... ~ 

lnönü vapuru kül 
olmakta kurtuldu 

~ apur yedekte İstanbula getirile
rek havuzda tamir edilecektir 

G. ismet lnönünün garın ıı. 
(buıün) Ankaraya dönmesi General ismet lnönü fetanbul, 15 (Huauei) - Bodrum limanında bulunduğu sırada am· 

l R h A barlı1t1ndan yangın çıkan İnönü vapuru kurtarılmış ve ateı, gemiyi ta· 
"1.ıılıtemeldir. G. ismet n- eisicum ur tatürk, bera-

mamen kül etmeden ıöndürülmüıtür. Vapur, karaya oturmnı vaziyette· 
Ö11ü, oradan Elaziz yolu berlerinde Başvekil Gene- dir. Yedekte fstanbula getirilerek tamir edilecek. 
İle Şarka gidecekler Şark ral ismet lnönü olduiıı ----
"ilayetlerinde tetkik sega- halde bugün öğleden sonra Fransada mali vaziyet 
ltQti yapacaklardır. Floryaya giderek bir müd- .A • • 

~stanbul, 15 (Hususi) - det istirahat etmişlerdir~" Hükumet Bank do Frans 
Kral Karol Varşovaya gidiyor tan On milyar frank 

Çekoslovakya Başvekili avans istedi Dük dö Vind•o, 

k 1 
• İstanbul, l!i [Hususi] - Sabık Bü reşe ge d 1 - İngiliz Kralı Dük dö Vindsorun, Maliye Nazırı B. Vensa, projeler hemen zevcesi Dil§e8 ile birlikte şehrimize 

-----------------~ t d•k d•l f hl•k h kk k d• gelecekleri tahakkuk etmiştir. C\.ral tarafından kabul edilen Bay Hodza as 1 e 1 mezse e 1 e mu a a ' ıyor Vindeor Düküniio ııusuei kati· 

it B D B k l ·1 J Ö .. : sız hükumetinin mP.clise arze· bi, sabık kralın ikameti için Büyük· limen aş ve ış a an arı e ae g ruştu - S··nu 4 ncu- sahı'1e.Je- d d b. ıt· k k' ı "" ı• uı a a a ır oş ıra nmııtır. 
B. l\lilan lloıb:.ı bu kısa gö· ------::--""'--=-=~-==---=====;:====-_::_-~_..:..__ 

ıı B. Milan Hodza 
lo•~ <İkreş, 15 (Hadyo) - Çekos
llllJt ya Başvekili H. Milan Hodza 
~ 'flfe gelmiı ve Romanya kabi
t"da erkanı ve bazı ser irler tara· 

11 karıılanmıştır. 
... _ :a. Milan Bodıe ilk ia olarıtk 
~.,. • • ' y 

cleft • gıtınıı ve sarayın ziyaret 
erıne i .. 

'°ıar, B IDJı~ı yaad.ı~mıı, bundau 
~ •ıvekıl B. Iataresko ile 

flttur. 

rüşmeden sonra l..r:ı] tur:ıfından 59,000 liralık vergi deve mi olmuş? 
kııbul edilmiş \'P yt'tıH'~c alıkonul· 

mu~ı.~: ak~aın llari~iye ~ar.ırı B. Afyon tüccarı B. Kün 
Anıonesko ile Lir mülakat yapan B D • 
Çekoılonkya Huşn·kili ~crefine ve • avıçon 
akşam :U. Taınrı•l!ko tarafından as· 
keri uH'hıtfildc hir zipfı•t ,;eri]. 
ıniştir. 

1\lü:ı:ukere vı• mülakntlar yann 
da devam edeı·ek ve per,enıbe gü· 
nü Tuna üzerinıle bir t~ıwzzüh v .. 
Yugoslavya Başvekili B. ::;toyadino· 
vi'> ile mülakat ppacaktır. 

Kral Karol Var.şovaya 
gidiyor 

Bükreş, 15 (Radyo) - Ünü· 
müzdeki hafta içinde Kral Kırol, 
Veliahd Prens Mi§el ile birlikte 
Varşovaya gidecek ve Lehistan 
Cumhurreiai B. Mocickiyc, iadei 
ziyarette bulunacaktır. 

Bükreş, 15 IA.A.J - Çekoslo· 
vakya Başvekili B. Hodze hu sabah 
buraya gelmiş ve istal!yon<ln Başve• 
kil B. Tataresko, hükuoırt r.rkıinı, 

Bükreşteki Çekoelevakya ve Yu· 
goslnya elçileri ve Roman mebu
aan ve Ayan meclisleri reisleri tara· 
fıodaıı iltikba1 edilarittir. 

' · ·-=-'·~ 
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B. Blum 
Paris, 15 (Radyo) - Bu 

sabah kabine Cumburreisinin 

riyasetinde ve Elizc sarayında 
toplanmıştır. 

Bu içtimada Maliye Nazırı 
V cnsa Oriyol Cumburrcisine 

yeni mali layihaları imza· 

latmıştır. Bu layihalar meclis

te Pertembe günü tedkik edi· 

lecektir. 

Roma, 15 (Radyo)- Fren· 

_____ , ____ _ 
Vergi borçlarını 6demeden Avrupaya 
giden iki Musevi tüccar yüzünden iki 

memur töhmet alt111dadır 
Bundan ev el lzmirde faali· 

yette bulunan iki şerik vardı. 
Bunlar afyon ticareti yapan 

B. Kün ve şeriki B. Daviçon 

idi. Afyon işinden mühim ka
zançlar temin eden bu iki 

ortaktan B. Daviçon, ilk za

manlar Kün ticarethanesinde 

bir memur iken, bu ticarette· 

ki mehareti müesseseyi kazan· 

dırmış ve B. Kün onu kendi· 

sine ortak edinmiştir. Bir müd· 

det beraber yaşadıktan ve 

ticaret işinde haylı para ka· 

zandıktan sonra bir gün or· 

taklardan B. Kön. Avrupayı 

gitmiş ve o vakitten beri iz

mire gelmemiştir. Künden 

son B. Daviçon da uzun müd· 

det afyon ticareti yapmış, çok 

para kazanmış ve bir gün iz· 

mirdeki ticarethanesini kapat· 
mış, pasaport alarak Avrupa· 

ya gitmiştir. Fakat bu tüccar· 

lann, afyon işlerinden mühim 

miktarda para kazandıkları 
evciden tesbit edilmiş olduğu 
için namlarına 59 bin liralık 
kazanç vergisi tıuholunmuştur. 
Bu vergi tahsil edilmeden iki 

ortağa pasaport verildiği ve 

- Sonn 6 ıncı ıalai/ede -

1 '. • tevkif olunmuştur . • , 

Uzak Şarkta k1ırışıklıklar 
çıkmış 

\ arşova, l 5 (Radyo) - Sc,n 
haberlere göre, Ruıyada yeDiden 
400 ki~i tevkif edilmiftir. 

Talinden gelen diğer bir ••· 
be~ göre, l :r:ak Şıırkta 'kan~hl..· 
lar olmuş ve Kabarofıkta 800 at· 

ker ve zabit tnkif edilmif, bunla
nn muhakemesi için fevkalade bir 
mahkeme hazırlanmı~tır. 

Bunlar arasında Generallerdrn 
Vcndueki, Kodoba ve Çeker vardtr. 

Askeri diktatora mı? 
Paris, 15 (Rıedyo) - Siyasi 

mehaf il, Sovyet Rusyadaki dahili 
ahvali büyük bir dikkat ve alaka 
ile takib etmektedir. 

Hariciye .Nezareti ve Fransız 
erkanıharbiyei umumiyesi, Sovyet 
Rusyada askeri bir diktatora ku· 
rulmak üzere oldugu kanaatinde
dirler. 

- Sonu 3 ncü sahi/ede -
---~---~-----

/ ngi l tere 
Kontrol gemilerinde 
bitaraf mUşahidler bu

lunmasma taraftar 

Lord Eden 
Londra, 15 (A.A.) - B. Edea 

anm kamarasında İspanya kou. 
roluua iştirak eden gemilerde bila• 
raf mü,abidler bulunmasına taraf. ıl 
tar olduğunu ve fak:ıt harb gemi· 
leri yerine silablandırı1mış karako
ların konulmaH meselesi hakkında 
hiçbir mah1matı olmadığını ve ade. 
mi müdahale komitcainin oimdiki 
kontrol eisteminin mükemmel hale 
konulması meselesini ihtimamla 
tetkik edecegini bildirmiflir. 



SayFa 2 ANADOLU 

• 
Iı kanunu ve kadın 

Cumhuriyetin kudretli eli, uzıın bir araotırmadan sonra, cemiyetimi· valimiz Bay 
ze yeni bir kanun daha verdi ki, o da iş kanunudur. Dünden itibaren 
tatbikine başlanan bu kanun, iş sahibi ne işçi arasında içtimai, ik.tıııadi, Fazlı Güleç 
hukuki, ruhi ve ameli hir elibirliğin, bir dilzeo ve münaaebetin kurulma· --• ... ·---
eını temin etmektedir. Karakteri ve milli göreneği, terbiyesi itibarile DUn akşam Bergamaya 
clünyauın hiçbir işçisine benzemiyen Türk İ§Çİ8.İ, bu kanunun getirdiği gitti 
hak ve saadetleri idrak ederek, evcili gün cumhuriyet meydanında bü· Valimiz B. Fazlı Güleç, dün 
ıün hissiyatını, bütün fikirlerini anlattı. akşam Bergama kazasına git· 

Dizıle işçi, bir nizam ve intizam un urudur. Bizde İşfi, cemiyetin 
auyiı ve menfaatlerini, hiçbir içtimai akide ile kanştırmaz. Devletine, miştir. Orada kazaya aid muh· 
milletine sevgi i ve knnunlarma hürmet ve itimadı o kadar bilyüktür.. telif işleri teftiş ederek hu ak
}'akat itiraf edelim ki, Türk işçisi, buna mukabil adilane ve insanca pm fzmire dönecektir. 
hir hakka sahih olmakta, asırlaıca ve o niııbeue mahrum kalmııtır. Ka· 
nuoımz, müeyyidesiz, tefkiliiteız, hastalanınca yüzüne bakılmayan, ihtiyar· 
]ayınca kolundan tutıılub atılan, günde 14· l 8 eııat çalıttmlan, gündeliği 

patronun keyfince tayfo olunae, çoluk çocuğuna bakılmıyao, bir ieçi yığını .. 
Her abnda en hilyük i.leri ba~aran cumhuriyeı, Lüyilk bir kıymet ve 

sermaye olarak Türk İ§çisinin işini, hakkını ve alınterini de nihayet 
yere düşmekten kurtarmış bulunuyor .. 

Bu meyanda iş sahalarını dolıluran sayısı çok kalabalık Türk kız· 

lan \'C kadmlan namıııa derin hir heyecan ve zevk duyuyorum .. 
1zmirde kış günleri, eabahın alaca karanhğındıın çok evci İ§C gidip 

akşam ı~ıklar yandıktan aonra eve dönen, fabrika, imal5.thane kapılann· 
da bekle en, ra gele bir ustnnın keyfi ile itilip kakılan ve ıokağa atı· 

lan, hamile kalınca ancak işçiler birliğinin bir yardımına kalan, hastala· 
nınca keza, reşekkülılen başka kendieiııe hiçbir el uzanmıyan, yanu unu 
sokaklarda bırakarak işe giden Türk kadını, Türk anat1ı, yani iıçi Tilrk 
kadını dıı erkek arkadnsı gibi huı;ün şerefi, baklan, muayyen it aaati, 
ficreıi ile aramıza kan mış oluyor. 

Cumhuriyet ne a il saadettir, ne bilyük niıncllir. 

Fare istil8sıl 
Cenubi Oranda son gün

lerde müthiş bir fare istilası 
vardır. 

Bu fareler vakıa beyaz fare
lerdir; fakat malum olan be
yaz farelerden üç defa daha 
büyük ve tipi henüz meç· 
huldür. 

Oranlılar bu davetsiz misa
firlerin üzerine sürülerle kedi 
sevketmişlerdir. Bu harbin ne
ticesini karilerimize şimdiden 

verebiliriz: 
Kedilerin mutlak zaferi! 

Tuhaf bir otell 
1898 Senesinde •Otersi,, 

adında bir İngiliz yelken ge
misi Peruda Arike limanına 
yanaşmış fakat büyük bir zel
zele ile deniz suları kabarmış, 
yelkenliyi de alarak kara içe
rilerine doğru sürüklemiştir. 

Hareketiarz bittikten ve su
lar çekildikten sonra, lngiliz 
kaptan gemisini denizde değil, 
fakat büyük bir orman yakı
nında bulmuştur. 

Geminin tekrar yüzdürülme
sinin pek masraflı olacağı an· 
laşılmış ve lngiliz de mesken 
ihtiyacının artmasından isti
fade ederek yelkenlisini otel 
olarak kullanmıştır. 

Gemici lngiliz o zamandan
beri bu oteli işletmekte ve 
mükemmel para kazanmak· 
tadır. 

Duman olan milyarlar! 
Fransada bir senede sigara, 

sigaret ve bunlara mümasil 
tütün mamulatı için sarfolunan 
para 4 milyar 46 milyon frank
tır. Yalnız Fransız rejisi senede 
18 milyar 82 milyon sigara 
ve sigaret yapmaktadır. 

Görülüyor ki, yalnız Fran· 
sada bir senede 4 milyar 46 
milyon frank duman olmak
tadır. 

aydutlarla mücadele için 
Amerikada şehir haydutları 

aleyhine mücadele için bir ce· 
miyet teşekkül etmiştir. Bu 
cemiyetin müessisi Nevyork 
valisi B. Guardyadır. 

Cemiyetin işe başlaması için 
200,000 dolara ihtiyaç vardır. 

Saime Sidi 

Bu paranın şimdiyelkadar 95 
bin doları toplanmıştır. Veri
len iane çeklerinin sonuncusu 
Lindbergindir. Memleketinden 
çok uzakta bulunan tayyareci 
Lindberg, haydutların oğluna 
karşı yaptıkları cinayeti unut
mamış görünmektedir. 

MUhim bir işi 
lngiliz donanmasında efrada 

günde bir bardak sıcak Rum 
denilen içkiye müsaıtde var
dır. Bu bir bardak Ruma 
dörtte üç nisbetinde su kat
mak da zaruridir. Fakat nefer· 
lerin şikayetleri üzerine Bah
riye Lortluğu bundan böyle 
bir, iki nisbetinde su katılma· 
sını kabul etmiştir. 

Ne mühim iş ki, Avrupa 
gazetelerini ve nihayet bizim 
gazeteyi de işgal etmiştirl 

Sarhoşları 
Bir rivayete göre, İr:gilte

rede birçok şehirler, sarhoşla
rının azlığile meşhurdurlar! Bu 
hususta bir rekor tesisi bittabi 
mühim umurdan birisi demek
tir. Şu halqe, Plimut şehrinde 
sarhoş binde 0,413 dür. Bu 
nisbet 1936 senesinindir ve 
o senenin rekorudur. Fakat 
1937 de Bunnunt şehri bu 
rekoru almıştır. Çünkü sene· 
nin ilk dört ayında sarhoş 
nisbeti binde 0,23 dür! 

Tazminat verilecek 
Kuşadası kazasının Güzel

çamlı ve Burgaz köylerinde 
şarbon aşısından ölen keçi ve 
koyunlar için sahiplerine Zi· 
raat Vekaletince tazminat ve
rilecektir. Bunun için lazım 

gelen tahakkuk evrakının a-ön· 
derilmesi istenmiştir. 

ikmale kalanlar 
ilkokulların son sınıf tale· 

belerinden busene mezun olan
ların notları, dün okullarda 
okunmuş, ikmale kalan tale· 
beye tebligatta bulunulmuştur. 

Rami nahiyesi 
lstanbulda Rami köyünde 

bu adla bir nahiye kurulduğu 
hakkında Dahiliye Vekaletin· 
den vilayete bir tamim gel
miştir. 

Dünkü imtihana 
girenler __ ................. __ _ 

Türkçe grubundan 
imtihan4 edildiler 
Gazi Orta Muallim mektebi 

ve Terbiye Enstitüsüne bu 
sene alınacak olan Türkçe, 
Edebiyat, Pedagoji, Tarih-Coğ
rafya, Tabii ilimler, Riyazi 
ilimler, Resim - iş ve Beden 
terbiyesi şubeleri için dünden 
itibı.ren Dumlupınar ilkokulun
da imtihanlara başlanmıştır. 
Dün öğleden • e\'el ve sonra 
Türkçe grubu imtihanı vardı. 

Busene Gazi Terbiye Ens· 
titüsile Orta Muallim mekte
bine fzmirden girmek istiyen· 
ler elli kadardır. Diğer grub
lara girmek istiyenlerin imti
hanlarına gene Dumlupınar 
okulunda devam edilecektir. 

/fçi kadın 
ve çocuklar 

Geceleri çahşacaklar 
Dün mevkii tatbika giren 

iş kanunu ahkamı mucibince, 
16 dan aşağı yaştaki kız ve 
erkek çocuklarla daha büyük 
kadın işçilerin geceleri sana· 
yie ait işlerde çalışmaları mem
nudur. 

ÖA-rendiğimize göre, lktısat 
Vekaleti, bir sene müddetle 
kadınların ve çocuklann ge
celeri de çalışmalarına müsa
ade vermiştir. 

işçilerin teşekkUrU 
Dünkü mitingden sonra işçi

ler namına idare heyetleri aza
larından müteşekkil bir heyet, 
iş bürosuna giderek dördüncü 
bölge amiri B. Farisi ziyaret 
etmişler ve iş kanununun iş
lenmesinde büyük hizmeti gö
rülen iş dairesi reisi B. Enis 
Behice taşekkürlerinin bildi
rilmesini rica eylemişlerdir. 

B. Fariıi, iş kanununun tat
bikatı etrafında heyet azaları
na izahat vermiş ve kendile
rine şekerlemeler ikram et
miştir. 

Utrecht beynelmilel 
panayırı 

Lahey Türkofis şubesinden 
alınan bir mektupta 7 Eylul 
1937 de 11 Utrecht., de açıla· 
cak olan beynelmilel panayıra 
iştirakimizin iki memleket ara
sındaki ticaret münasebetlerine 
bilhassa ehemmiyet verildiği 
bu sırada çok faydalı olacağı 
bildirilmiştir. Bu sergiye işti· 
rakimiz halinde mühim bazı 
radyo ve elektrik fabrikaları
nın müessis ve genel müdür· 
leri tarafından L bazı mali yar
dımlar görmek te mümkün ola
caktır. Hükumetimiz sergiye 
resmen iştirak edemiyecektir. 
Fakat mıntaka dahilindeki 
alikadarların kollektif bir şe· 
kilde iştirakleri imkanının 
araştınlması Türkofis umumi 
merkezinden İzmir Ticaret ve 
Sanayi Oduına bildirilmiıtii. 

Çok mühim bir karar 

5 milyon lira sermayeli 
bir~ ihracat şirketi 

• 
lzmirin bellibaşlı ihracat evleri 

birleşmeğe karar verdiler 
İzmirdeki Türk ihracatçılar

dan mühim bir kısmının bir-

lt:şerek beş milyon lira ser· 
mayeli büyük bir ihracat şir-

lc:eti kurmak üzere oldukları 
memnuniyetle haber alınmıştır. 

Bundan evel lzmirdelc:i ec
nebi ihracatçılar, bir araya 

gelerek muhtelif masraflarını 
azaltmak imalathane, ışçı 

masraflarında tasarruf temin 
etmek maksadile bir şirket 

tesis etmişler imalat işlerini 

hep birlikte yapmağa başla-

mışlardır. ihracattan elde ede
cekleri karı aralarında taksim 

eden ecnebi ihracat tacirleri, 
bazı hususi mahreçleri ıçın 

Berberler 
kooperatifi 

•• 
Esnafın ihtiyaçla
rını temin edeeek .. 

lzmir Berberler cemiyeti her 
sene lzmirdeki fakir esnaf ve 
işçi çocuklarından yüzlercesini 
sünnet ettirir, giydirirdi. Bu 
hayırlı işi şimdi C.H.P. hima-
yesindeki işçi ve Esnaf kurum
ları birliği üzerine almış ol· 
duğu için Berberler cemiyeti 
çok hayırlı ve başka bir İşe 
teşebbüs etmiştir. Bu teşeb-
büsile meslektaşlarına iyi bir 
hizmette bulunmuş olacaktır. 

Teşebbüsün başmda Ber
berler cemiyeti reisi B. Kazım 
Akkaplan bulunmaktadır. Ce· 
miyet idare heyeti, esnafın 
mesleki ihtiyaçlarını kolayca 
temin için bir kooperatif kura· 
caktır. 

Kooperatifin sermayesi, ce· 
miyette bulunan bir miktar 
para ile cemiyetin hersene 
tertip ettiği eski eğlence gün
lerinde kullanılan külliyetli mik
tarda kazan, tencere, tepsi 
vesaire gibi bakır takımları 
vesair demirbaş eşya ve akar 
olarak kullanılan iki dükkan 
olacaktır. Bu dükkanlar satı
larak eJde edilecek para ser· 
mayeye yatıralacakhr. Bunların 
satışı için bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Satış işi, Ticaret 
ve Sanayi odasının muraka· 
besi altında yapılacaktır. 

lzmir ve K. adası 
limanlarında 

Mesai saati haricinde 
memur çahştlrılacak 
hctısad V ckaletinden vilayete 

gelen bir mektupta İzmir ve 
Kuşadası limanlanna uğrıyan 
vapurların seyrü hareketlerine 
mani olmamak ve iş hacmini 
kısmamak iç'n mesai saatleri 
haricinde menşe şehadetna· 
mesi vermek için Ticaret oda
lannda mesai saatleri haricin
de muvakkaten birer memur 
bulundurulması: bildirilmiştir. 

Mezuniyetler 

Adliye memurlarının yıllık 
mezuniyetleri için hazırlanan 
mektuplar, vilayet makamına 
verilmiştir. izinler, bugünlerde 
çıkacaktır. . · 

gene hususi şekilde ış yapı

yorlardı. 

Gerek ihracatçı tacirlerin 
bu birleşme vaziyetleri, gerek 
imalathaneler ve işçi masraf
larının fazlalığı, Türk ihracat
çılarını da böyle bir birleş· 
meğe sevketmiş ve müzake· 
reler neticesinde beş milyon 
lira sermayeli bir ihracat şir· 
ketinin teşkili kararlaştınl-
mıştır. 

Bu şirketin, mühim serma
yeli oluşundan büyük işler ya
pacağı tabii görülmektedir. 
Memnuniyetle haber aldığımı
za göre, bu şirkette f zmirin 
bellibaşlı mühim Türk ibra· 
catçıları dahil olmaktadır. 

Bursalı fabrika
tor geldi 

Beraberinde Ziya 
iamincle biri de var 

Baytar B. Azizin 14 yaşın
daki çocuğunun kendisine aid 
olduğunu iddia etmekte bulu
nan Bursalı fabrikator Bay 
Mehmed dün şehrimize dön
müş ve derhal Bucaya git· 
miştir. Fabrikator Borsada 
kaldığı müddetçe Hüseyin ve 
çocuğu kaçıranlarla görüşmüş, 
izahat almıştır. Ancak topla· 
dığı malfimatm ne derece müs
bet olduğu meçhuldür. 

Bermutad iddiasında musır 
bulunan fabrikator, kendisini 
muhabirimize evvela Refik 
diye takdim eden, sonra da 
isminin Ziya olduğu anlaşılan 
bir zatı da beraberinde ge
tirmiştir. 

Yerli kumaşlara 
(/ngiliz malı) dam
gası vur•n hilekar-

lar var 
Bazı tacirlerin, sattıkları 

yerli kumaşlar üzerine kızgın 
ütü ile (lngiliz malı) oldukla
rına dair damga bastıkları gö
rülmüştür. Buna dair İktısad 
Vekaletinden şehrimizdeki ala· 
kadarlara bir tamim gelmiş 

ve bu hususta ehemmiyetle na· 
zarı dikkate alınması lazımge· 
len noktalar hakkında şu iza
hat verilmiştir: 

"Alameti farika nizamname
sine göre, markaları taldid 
edilen kimselerin derhal mah· 
kemeye müracaat etmeleri la
zımdır. Ancak bu kumaşların 
yerli olduğu tahakkuk ederse 
halkı iğfal ve hukuku ammeyi 
ızrar mahiyetinde bir suç ol
masına binaen haklarında da
va ikame olunmak üzere bu 
gibiler derhal Müddeiumumi· 
liğe verilecektir.,, 

B. Kemal Okuldaş 

Kemalpaşa, Salihli, Urla ve 
Çeşme satış kooperatifleri mü· 
fettişliğine tayin edilen An
kara ziraat bankası umum mü
dürlüğü istihbarat şefi B. Ke
mal Okuldaş, şehrimize gelmiş, 
yeni. vazifeaine başlamıştır. . . 
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•• 
Terfi eden muallim

ler kimlerdir ? 
Manisa, (Hususi} - Üç yıl· 

lık kıdem müddeti içinde işle
rini iyi başararak birer duece 
maaşları artırılan ilimiz olk 
okul öğretmenlerinin : terfi 
listesi Kültür Bakanlığından 
gelmiştir. Bildiriyorum: 

Merkez Gazi Okulundan 
Zehra Güngör, Şaver Ôzkal, 
Hikmet Ülkü, Merkez Murat 
Germenden Sekine Ülkü, Or· 
han Dikmen, Sabriye, Merkez 
istiklalden Sıtkı Ôlken, Mer
kez "8., EylUlden Hatice Ôz
soy, Hidayet Ôz, Merkez Sa· 
karyadan Adalet Binciler. 

Nuriyeden: Emin Demirel, 
Karaoğlanlıdan Hasbiye Sur· 
gun, Muradiyeden Halit Bayın
dırlı, Ahmet Surgun. 

Akhisardan Şevket Uyan, 
Niyazi Durur, Mesrure Değir· 
menci, Nuri Tekin, Kırkağaç· 
tan Nezihe Orbay, lsmail 
Türkeri, Yahya Okan, Soma
dan Hasan Erdemir, Neyyire, 
Şerafettin Öz, Turgutludan 
Hasibe Külay, Zekiye Etige, 
Tahsin Akgül, Hacer Ôzalkan, 
Mehmet Hulusi, Mehmet, Sa· 
lihliden Nebile Saydam, Rüştü 
Çam, Muhterem Önder, Mus· 
tafa Sabit, Sacit Kızılkan, Ali 
Eren, Alaşehirden Nurettin 
Eren, Kazım Kaymaz, Kamil, 
Mustafa, Hüseyin, Kuladan 
Kazım Ege, Cafer Erel, M. 
Şevket, Cevdet, Nadire Önder, 
Demirciden Kemal Ôzkaya, 
Celal Atalay, Eşmeden Ahmet 
Ôzcan, Gördesden M. Nuri, 
Ahmet Karaçay, Ahmet Rem· 
zi Türker. 

Kadıköy 
GençlerbirliOinin faaliyeti 

Kadıköy, ( Hususi} - Tu· 
ranlı nahiyesine bağlı olan 
köyümüzde geçen sene teşek· 
kül eden Gençlerbirliği kulü· 
bü, hummalı bir faaliyet gös· 
termektedir. Kulübün temsil 
kolu, bu yıl ikisi Kınık nahi· 
yesi ve Ayaz köyünde ikisi de 
burada olmak üzere dört mü· 
samere vermiştir. Temsillerde 
muvaffakıyet gösteren gençler 
her yerde takdir edilmekte· 

dirler. 

Y. Spor 
Gediz şampiyonu 

Manisa, (Hususi) - Bu Pa· 
zar Manisada Lik maçlarınıfl 
ikinci haftası idi. Salihli ,,e 
Sakarya takımlara büyük bir 
kalabalık önünde oynadılar· 
Oyun saat on altıyı beş geçe 
hakem B. Kadri idaresinde 
başladı. Oyun çok seri cere: 

'ki yan ediyor ve akınlar her 1 

taraf müdaf aasmda kesiliyor; 
fakat bu devrede Salihli oisbı 
bir hakimiyet gösteriyord~· 
Çekilen şütler Sakarya kalecı· 
sinin güzel tutuşlarile bir ne· 
tice vermiyordu. . 

ilk devre bu şekilde bitl•· 
ikinci devrede oyun baş~~ 
nihayete kadar Salihlinin bıı, 
kimiyeti altında ve SakarY. 

etli· 
nısıf sahasında cereyan ·di· 
Fakat Sakarya çok şanslı 1 

ne· 
Neticede oyun sıfır sıfır• 
ticelendi. . . Yıl· 

Bugünkü maçın netıcesı ediı 
dmmsporun bu sene G tJ 

bölgesi Lik şa':!lpiyonluğ~:r. 
kazanmasına sebep ohnuŞ 51. 
Gelecek hafta Yıldırım "e SıJ 
karya karşılaşacaklard~r. lt.ı~ 
maçın neticesi şamp•Y0" y•· 
üzerinde bir tesir yıpP11 

caktır. 
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ondra siyasalları, Fransadaki vazi
yeti dikkatle takib ediyorlar 

Yunus Emre 
Her kitabı, bilhassa vita· 

minli her kitabı daima ve tek· 
rar okumağı severim. Çünkü 
kitabın, insan kafasıııa hitabı, 

birinci, ikinci ve liçüncü defa· 
larında muhakkak değişir .. f lk 
okumadı, ruhun tabi olduğu 

bir heyecan vardır. Teferruatta 
değil, ehil üzerinde zor durur. 

~~~---------~~~ 
rDeyli Telgraf) gazetesi, Fransada mali vazi-

yetin, herne pahasına olursa olsun ıslah 
edilmesi lazımgeldiğini yazıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Bu aralık Fransada göriilen değişiklikler Londrada alaka ile takib O, yalnız ve yalnız heyeti umu· 
edilmektedir. Daili Telgraf ve Morning Post gazeteleri Fransadaki hadiselere tahsis ettikleri miyenin armonisine tabidir. 
başmal.calelerinde en gilç işlerin içinden B. Blumun meharetle çıktığını itiraf etmektedirler. Müsamahakar, tenkidden tam 
Bununla beraber bu iki gazete şimdiki vaziyete nihayet verilmesi laz1mgeldiği kanaatinded;rler. ve idrakten uzak bir okuma .. 

Morning Post Başvekil B. Leon Blumun emniyeti iade etmeğe, iktısadi teşebbüslere giriş- ikinci okuma, hiç olmazsa, 
ıne zihniyetini yeniden tesis etmeğe ve büdee açığını normal bir seviyeye indirmeğe muvaffak bir kış einasında bazı ağaçla· 
olamadığı takdirde vaziyetinin ergeç sarsılacağını kaydetmektedir. rın çiçek açmasını andırır .. 

Daili Telgraf ise Fransadaki partilerin maliyenin her ne bahasına olursa olsun intizama Üçüncüsünde ise, bahar vardır: 
girmesi lazımgeldiğini anlamaları İcab ettiğini yazmaktadır. Rengi, muhtelif çiçekleri, 

----------.. •~·...-...-• kokuları, rüzgarı, a-üneşleri ile 

ffı •d• T•• k F t• t bir bahar .. amı ıye ur • ransız ıcare an- Ve kafa, istese bile, bütün 

Dubrovnikte laşması du·· n ı·mzalandı ıakaydi ve ıaübaliliğini terket· 
miştir. Dikkat ve şuur ayağa 

l b ·ıı . . r· - kalkar, keza tenkid de hakkını a ı erımız şereTı- v . h _, ·ı ·k · l k el · · d d , .. ·· v • r ·ıd· .l enı muo eae ı e ı ı mem e et arasın a. ıstır at e er, ro unu oynamaga 
ne zıyaTet verı ı k. . A .. b . k. f J k . başlar.Bürhan Toprağını "Yunus 
B l d 15 (AA) T .. k ı tıcarı munase at ın ışa eaece tır E ... k. . d f k e gra , . . - ur mre,, sını ı ıncı e a o ur· 

harb gemisi Hamıdiye, Yu· Ankara, 15 (Hususi muha- Vekaletleri ileri gelenleri ile ken de ben böyle düşünüyor· 
R"oslavya donanmasını ziyaret birimizden) - Bir müddet· Merkez bankası müdiran ve dum .. 
ctınek üzere pazar günü Dub· tenberi devam etmekte olan şefleri hazır bulunmuşlardır. "Yunus Emre., yi göklere 
tovnike gelmiştir. Hamidiyenin Türk· Fransız ticaret muahe· Ankara, 15 (A.A.) - Tür· çıkarmakta haklı olan ve onu 
süvarisi Belgrad sefaret müs· desi müzakeleri tam bir an- kiye Cumhuriyeti ile Fransa araştırmakla Yunusun cidden 
teşarı ile Dubrovnik deniz !aşma ile neticelenmiş ve ha- Cumhuriyeti mümessilleri ara· vefalı bir san' at aşkı taşıyan 
mektebi kumandanı, merkez zırlanan muahedename bugün ı,ında Ankarada cereyan et· Burhan Toprak, ona aid mu-
kumandanı ve sivil makamat Türkiye namına lktısat Veka· mekte olan yeni Ticaret ve kaddeme de, bize Yunusun 
llıümessillt!ri tarafından karşı- Jeti Müsteşarı B. Faik Kurd· Kf iring anlaşması müzakere· mahviyetinden, Filozofisinde:ı, 
lanmıştır. oğlu, Fransa namına da hey· leri iki taraf için de memnu· kendi ruhi ve mizaci kudretin· 

Türk zabitlerinin şerefine eti murahhasa reisi B. Desriye niyeti mucib bir şekilde bit· den çok uzak bir dille, o ka· 
bir ziyafet verilmiştir. tarafından imzalanmıştır. miş ve bugün imzalanmıştır. dar sert, o kadar ölçüsüz ve 
Kapotaj bayramı Yeni muahedename, her iki Anlaşmalar 1 Temmuzdan halsiz konuşuyor ki, bu kala· 

S h d memleket arasındaki ticari itibaren meriyete girecektir. balık fikirler arasında " Mazi 
a il memleketlerimiz e t 

kutlulanacak münasebatı inkişaf ettirecek İş dairesi ve stikbal ., namına bir kı}'· 
Istanbul, 15 (Hususi) _ 1 maddeleri muhtevi bulunmak· K d . I t"I k met ve bir mefhum tanıyanla· 

l' tadır. 1 Temmuz 937 de a rosu gemş e ı ece rın yol bulup çıkmasına imkan 
emmuzda bütün sahil mem· f h ı 15 ( H A) l k meriyete girecek olan ticaret stan ,u , ususı - tasavvur edemezsiniz. 

e ellerimizde kapotaj bayramı fk d V k"l · b · k muahedesi, bir sene müddetle tısa e a etme mer ut ış Bu kısımda, fikirler kadar 
Utlulanacaktır. d · k d T d muteber olacak ve tarafeyn aıresi a rosu, emmuz a kelimeler de kahn, törpüsüz, 

Etu .. d bı•ttı• iki ay evel muahedeyi feshe- genişletilecek ve Türkiye 14 kayıtsız ve mütecavizdir. Edebi 
istanbul, 15 ( Hususi ) deceklerini bildirmedikleri mıntakaya ayrılacaktır. müsahabe ve tedkiklerin ken· 

Nafıa Vekaleti Fen Heyeti, takdirde kendiliğinden bir Bu suretle yurdun her tara· di lisanı, yani zaruri ve tabii 
Diyarbekirden uzatılarak Bağ· sene daha temdid edilmiş ola· fında kanunun tatbiki işile iş olan ifadesi, nedense, Bürhan 
dada gidecek Cizre hattının caktır. daireleri meşgul olacaklardır. Toprak tarafından tamamile 
65 

kilometrelik kısmının etü- Bugün, Fransız ticaret hey· Galatasaray feda edilmiştir. Sanki mukad-
dünü bitirmiştir. eti şerefine Marmara köşkün· Gençlerbirliğile anlaşacak demeyi yazarken gıcırdattığı 
~· Tekaüd edilecek de bir öğle ziyafeti verilmiş; lstanbul, 15 ( Hususi) _ dişlerinin arasına bir yığın 
ıraat bankası memurları ziyafette İktısat ve Maliye Galatasaray kulübü ile Anka· küfür gelmiş ve onları, müm· 
y lstanbul, 15 (Hususi) - - ranın Gençlerbirliği kulübü kün olduğu kadar bir itidalle 

eni Ziraat bankası kanunu Çin Nazırları arasında bir anlaşma yapıl· sahifelere aksettirmiştir. 
mucibince tekaüd edilecek B H• l h d• / maktadır. Bu anlaşmıya göre, Bürhan, topyekun, bütün 
memurların tesbitine başlan· • ıt ere e ıye er Divan şairlerini inkar ediyor. aza kaydı müşterek olacak ve 
:ıştır. Emektar memurlar, verdiler muhtelit maçlarda beraber ça· Halbuki "Divan,, tarzı edebisi 
evlet memurları gibi tekaüd Berlin, 15 (Radyo) _ Bay lışacaklardır. ile her divan edebiyatı ·sima· 

?naaşı alacaklardır. Hitler bugün Çin sefiri ve Çin sını bir çerçeve içinde müta-
/dam Bahriye ve Maliye Nazırlarını Komünistler lea etmek hatalı olsa gerek· 

.. Ankara, 15 (Hususi)-Ökü· kabul etmiştir. Çinliler Bay Fransada hSdlseler çıkar· tir ve böyle bir şey, san'at 
~Unü çaldığından şüphe ede· Hitlere hediyeler getirmiş· mak istiyorlarmış namına ne fırsattır, ne de 
~ek, Keskinli Ali ile hamile lerdir. Paris, 15 (Radyo) - Jur doğru .. 
ttarısını feci bir surette öldü- M b l f gazetesi bugün yazdığı bir Bürhan Toprağa göre, edebi 

e us arın te t iş d k k k" T k y E 
k
ten katil Ömer, bu sabah An· yazı a, omitcrnin Blum a· ·ainat Ür iyede unus mre 
•da~a1 d_a .Samanpazarında idam Programı hazırlandı binesinin sukutu ihtimali kar· ile başlamıştır, hatta onunla 
" İstanbul, 15 (Hususi) - C. d F d k ·· · hA b't · · Y E ·· ...,ı tn1ştır. şısın a ransa a omunıst a· ı mıştır. unus mre uze· 
1""""--------•-•••ı H. Partisi, Melusların 25 tef· diseleri ~ıkarmak emrini aldı· rindeki ittifakımız, bir kara ANADOLU tiş mıntakasında yapacakları ğını iddia etmektedir. Harbi· sevda gibi etrafı hiç görme· 

Günlük siy;sal gazete 
Sahip ve başyazganı 

u liaydar Rüşdü ÖKTEM 
llltımi nefriyat \'e yazı işleri 

lllüd h ~ J uru : Hamdi Nüzhet Çaııçar 
dareh . -

anesı: 

~lllir İkinci Be) ter sokağı 
1' • lialk Partisi binası içinde 

"'
1
elgrar: lzmir - .A..~ADOLU 

~e et 
on: 2776 •• Posta kutusu 405 

l>ııı ABONE ŞERAiTi . 
ı~ı 1200, altı aylığı 700, üç 

)> 11.h Ylığı 500 kurueıur. 
anbı nıemleket1cr için senelik 

8 one ficreti 27 liradır 
Cııı_ Ueı yerde 5 kuruştur 

'f.Q(i -
geçnıi§ nfishalar 25 kuru§tur. 

~ADotu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

gezi hakkında bir program ye Nazırı B. Daladiye komÜ· mekliğimiz derecesinde ileri 
hazırlamıştır. Teftişlerde bu- nistlerin bu planlarına vakıf· 

1 
gidince, hükümlerimizde yavaş 

lunacak Mebuslar tesbit edil· tır. İcabeden tedbirleri şım· yavaş aldanmağa başlıyacağı· 
miştir. diden ittihaz etmiştir. mızı da bilmeliyiz. 

, • Divan edebiyatının kırk iki· 

Şehl·r gazı·nosunda liklerle bombardıman edilme· 

8 BAY AN ile Şef d' orkestr 
Doktor J .. ROZENFELD'in 

Tahtı idaresinde 
Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik Viyanan1n en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

mcsi, san'at namına ne kadar 
irtica sayılmazsa, bunun aksini 
yapmak ta san'atta bir yenilik, 
bir hareket olamaz. Onların 
arasında hiç, hiç birini beğen· 
miyecek miyiz?. 

Halbuki Bürhan Toprak 
Fuzuliyi bile yakasından tutup 
kaldırıma vurmakta tereddüt 
etmemiştir. Ne uzak, ne yakın 
bir şair; ancak ve ancak bir 
Yunuı Emre vardır. 

Fa1'at lfiice, Yurrus Emrenin 

layfa 8 

Japonya, deniz progra .. 
mını değiştirmiyecek 

Milli müdafaa için Japon milletinin yeni 
fedakarlıklara mecbur kalacağı söyleniyor 

.._ ~ 

Japon donanmasi 
Tokyo, 15 (A.A.) - Bütün caktır. 

matbuat, Finanı Bakanının gelecek Yekunu 3 milyar 200 milyon 
büdçeyi tesbitte maruz kalacağı yene bali! olacak olan biJdçeden 

fmüşkülatı teharib: ettirmektedir. 

Gazcıeler hu zorlukların 1\faliye 
l azırını milli endüstriyi istemiye· 
rek tiddetli bit konırola tabi tut• 
mıya mecbur edeceğini bildiri· 
yorlar. 

Halk yurdun emniyeti için 
yeni fedakarlıklara muvafakat ınec• 
huriyetinde kalacak, ordu da mem• 
leket ekonomisinin kaL\liyet hu· 
duıllan içinde kalmak için bazı 
isteklerinden vazgeçmiyc razı ola· 

orduya 900 milyon ve bahriyeye 
de 800 milyon aynlacağı tahmin 
edilmektedir. 

Milli müdafaa tahsisatının art• 
mMı 1937 ye nisbetle 300 milyon 
kadar olacaktır. 

Deniz mahfellerinin evelce teshil 
edilmiş-olan deoi7. programını tadil 
etmiyccekleri, zira deniz ailılh· 

lanma yanşrnın henüz diğer dev· 
letler ara51nda haşlamamış olduğu 

bildiriliyor. 

Macar hükUmeti 
Von Nöyratın Peşteyi ziyareti 
münasebetile bir tebliğ neşretti 
Budapeşte, 15 ( A.A. ) -

Macar Ajansı bildiriyor: 
B. Fon Nöyratın Macaris· 

tandaki ikameti sonunda aşa· 
ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

"Alman Hariciye Nazırı Ba· 
ron Fon Nöyrat 11 Haziran· 
dan 14 Hazirana kadar Ma· 
car hükumetine resmi ziya· 
rette bulunmuştur. Macaristan 
ile Almanya arasında sadıkane 
ve dostane münasebetleri ya
bancı memleketler önünde 
teyid ve isbat eden bu ziya
ret münasebetile Alman Ha
riciye Nazırı Baron Fon Nöy· 
rat, Macar Başvekili Bay Da· 

ranyi ve Dış Bakanı Kanya ile 
müteaddit mülakatlarda bu· 
lunmuştur. 

Karşılıklı bir itimad fikri 
içinde sevk ve idare edilen bu 
görüşmeler esnasında Alman 
ve Macar devlet adamları bü· 
tün Avrupa siyaseti mesele
lerini ezcümle doğrudan doğ· 
ruya Almanya ile Macaristanı 
alakadar eden meseleleri tel· 
kik etmişlerdir. 

iki devletin bir blok ihda· 
sına matuf her türlü teşebbüsü 
reddettikleri ve gelecekte de 
şimdiye kadar takib edilen yol· 
da yürüyerek barış eserine 
hizmet edecekleri hususunda 
iki memleket arasında tam 
bir mutabakat mevcud olduğu 
~~~~~---~~~~~-

var olması gibi, başka şairle-
rimiz de gelip geçmiştir. Bir 
kıymeti tebarüz ettirirken, di
ğer kıymetlere haklarını ver· 
memek, veya onların kıymet
lerini çürütmeğe kalkmak, bü
tün tesellileri, bütün vazifeleri 
yıkmak demektir. Ayni zaman· 
da, san'at namına, gene san'atı 
vurmak demektir ki, edebi 
araştırmalarda ve tedkiklerde, 
bizim ihtiyacımız ve rolümüz 
hiç te bu değildir ve olma· 

malıdır. ** 

hususi bir memnuniyetle mü· 
şahede ve tesbit edilmiştir. 
Bu yol şudur: 

Menfaatleri tevzine çalışmak 
ve kat'i uzlaşmayı başarmak. 

Bundan başka bu görüşme· 
ler iki hükumetin görüşlerinin 
müzakere edilen diğer mese· 

leler hakkında tamamen ayni 
olduğunu ve iki hükumetin 
muslihane gayelerine erişmek 
için Almanya ile Macaristan 
arasında değişmez bir surette 
mevcut olan dostant! münase· 
batı daha ziyade inkişaf ettir
meği kat'i surette arzu etmekte 
olduklarını müşahede. ve tes· 
bite vesile olmuştur . ., 

B. Stalin aleyhine 
suikasd teşebbüsü 

Başı 7 inci sahi/ede -
İngiliz gazetelerinin 

mütaleaları 
Jn .. iliz gazeteleri de Jfoe\'adaki c • 

hıi.dieeleri aynı dikkat ve allika ile 
tnkib etmekte \'e bu vaziyetin 1936 
scnesindenhcri gittikçe inkişaf eden 
bir hadise olduğunu kaydetmek· 
teJirler. 

Bununla beraber Mosko\'a me· 
haf ili, Sov) et Rusya ordusunda 
heyecan ve ihtil:ıl olduğu hakkın· 
daki şayiaları kat'i surelte tekr.;b 
etmckteclir. 

Yeni tevkif at yapılmış 
Berlin hazetcleri ise, ) eni den 

ou iki sanayi müdürünün le\·kif ini 
haber venocktedirlcr. Bunlar ara• 
sımla Lf 1;ak Şark maden kömürü 
ha' zası wii<lürü Alauo iyef, Çerko· 
koviç, Biyanak.o••iç ve Adayoviç 
\ardır. 

Gemiyi zabtetmişler 
Tokyo, 15 (A.A.) - Kam· 

catkadaki Sovyet makarnalı 
Şimal Japonyası balıkçılık 
enstitüsüne ait bir mektep 
gemisini nizamsız surette Sov· 
yet sularına geçtiğinden do· 
layı .müsadere ve tayfasına 

tevkif etmişlerdir. 
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Kömür havzasında yenilikler 

Taşın i r·, 
nasıl idare 

bir eld n 
d·ıecek 

ANADOLU 

Hükumet bank dö Frans 
Sarkıntılık etmiş tan on milyar frank 

16 Haziran 9J>' 

Ege bölgesinde 

Hidro elektrik 
santralı 

Dün ak§am Karşıyaka tre· • t d • Beş yıllık endüstri kalkın· 
Kömijr havzamızdaki istih- lem kuracağı müessese tara- ninde çirkin bir hadise olmuş; avans IS e 1, ma planına göre muhtelif yer-

~ftli artırmak ve çalışma işle· fından idare edilecektir, sarhoş bir halde bulunan Ma- -..---------- lerde yapılacak büyük elektrik 

rini düzenlemek yolunda dev- Bn müessese kömür havza· nisalı Hüseyin oğlu Rııa is· Maliye Nazırı B. Vensa, projeler hemen santrallarından birinin de Ege 
Jetin aldığı tedbirlerin en mü- sındaki boşaltma te kilatında minde biri; trende bulunan bölgesinde kurulması karar~ 
himlerinden biri olan Ereğli çalıştırılan ve işçi birliğinde yolculardan Ömer oğlu 17 tasdik edilmezse tehlike muhakkak, diyor taşmıştı Yapılacak santral hid-
~irketinden alınan liman, de- kayıdlı bulunan kayıkları satm yaşında Muzaffere sarkıntılık - Başı 1 nci sahifede - milyar frank istediği söyle· ror elektrik santralı olacaktır. 
miryolu ve madenlerin, Kozlu alacaktır. etmeğe başlamışdır. Tren Bay· deceği yeni mali layihalar, nıyor. Bu mühim iş için müteaddit 
ve Kilimli demiryoll rının iş- Kayıklarını satmak istiyen- raklıya gelmce hadiseden za- hazineyi müşkülattan kurtar- Paris, 14 (A.A.) - Bugün fen heyetleri Gediz, Büyük ve 
letilmesi ve Havzadaki deniz ler, bu kanunun yürürlilğe gir- bıta haberdar edilmiş ve Rıza mak üzare 5 milyar franklık öğleden sonra mühim bir ka• Küçük Menderes, Akçay ~ın· 
işlerinin inhisar altına alın- diği tarihten 30 gün içinde burada trenden endirilerek bir istikraza aiddir. bine toplantısı yapılacaktır, takalarmda tedkiklere başla· 
ması hakkındaki kanun pro· istida ile Zonguldak valiliğine yakalanmıştır. Bu para, mali ve iktısadi Bu toplantıda mali vaziyet mıştır. Fen heyetlerinin ted· 
fesi yürürlüğe girmek üzeredir. başvurarak bu isteklerini bil· Hakaret ıslahat ile de alakadardır. tetkik edilecek ve hazinenin kikleri Nazilli ve Çal havaliT 

Rasyonel bir tarzda işlemesi direceklerdir. Birçok şahıslar Kağıthane caddesinde Nuh Kabinenin Radikal Nazır- yükünü hafifletmek için der- sine kadar uzatılmış ve Çal 
için kömür havzasına verile· tarafından tasarruf edilen ka· oğlu Mustafa, dişlerini tedavi !arı, B. Oriyolun bu layihala- hal varidat bulmak üzere Au· civarında bir dağda büyük bir 
cek istikametin ilk adımını yık için verilecek istidanm bil- ettirmek meselesinden dişçi rı tamamen taraftar değil· riol tarafından hazırlanan bü- şelaleden istifade çareleri dü· 
teşkil eylemek üzere Ereğli tün hisse sahipleri veya ve· kalfası Hüsnü oğlu Mehmet dir. Bu sebeble layihaların yük mali proie gözden geçi· şünülmektedir. Bu şelalenin 
şirketi ile yapılan anlaşma killeri tarafından imzalanması ile kav~a etmiş ve hakarette müzakeresi gürültülü olacaktır. rilecektir. suyu boldur. Elektrik santra· 

mucibince hükumete geçen yahut her hisse sahibinin ay· bulunduğundan tutulmuştur. Londra, 15 (Radyo) - Pa· Tahrir heyetinin büyük bir lının kurulması için ayrıca 
demiryol, liman ve madenlere rıca arzuhal vermesi lazım- Karı - Koca kavgası risten bildiriliyor: k 1 b b d Ek baraı· yapılmasına lüzum kal· 

ısmı i e u ayın aşın a o 
aid haklar, menfaatler. mülk- gelmektedir. Alsancak karakol sokağında Fransa Başbakanı B. Leon D p k madan c:elilenin yanıbaşında ö aris gazetesini ter eden ., 
ler ve tesisler Eti Bankın ku· Bir komisyon kurulacak: oturan Mehmet oğlu Haydar Blum, parlamentoya vermiş Hendi De Kerillis tarafından elektrik santralı kurulduğu 
racağı müesseseye devredilmiş Zonguldak vilayetinde vali· ile karısı Nadire kavga etmiş- olduğu bütün mali projelerin yeni çıkarılan ve sağ cenahın takdirde baraj için gereken 
bulunmaktadır. nin reisliği altinda biri kömür ler ve biribirlerini dövmü~- tasdikini istiyecektir. organı olan Epogue gazete- büyük masraf tasarruf edimiş 

Şimdiye kadar hükumet ta· havzası fen heyetine dahil ferdir. Söyleddiğine göre, B. Le· sinde Marsel Hutin yeni mali olacaktır. Ancak şelalenin yaz 
rafmdan işletilmekte olan Koz· mühendisler arasında Havza Buğday tarlasında on Blum kabinesi, 2 Teşrin· projeler hakkında aşağıdaki mevsimindeki su mikdarı ma• 
lu ve Kilimli demiryollarının direktörlüğu tarfından seçile- yangın evele kadar iktidar mevkiinde malumatı vermektedir: lum değildir. 
meşgul olacag" ı meuzular ara· cek bı"r mu"hendı's ve Zongul· S Ih ·ı B ki kalabilmek için on milyon Şimdi fen heyeti bunu da a ane ı e ayra ı arasın· d b' k Başvekil B. Blum ile B. Le· 
sında, Ereg" li şirketinden dev- dak beledı'ye azasından olmak d b 1 R sterlin derecesin e ır isti raz tesbit edecek ve netice iyi a u unan ve omanya gaz d d beyrie nrasında vukubulan bir 
ren verilen Zonguldak-Üzül- u"zere beledı"ye encu"menı' tara· k d KA ·1 yapmak ihtiyacın 8 ır. çıktığı takdirde santral bu umpanyası mü ürü amı mülakat neticesinde Fransız 
mez ve Çatalağlı-Gelik hatla· fmdan seçilecek iki zat ile K 1 b d Paris, 15 (Radyo) - Baş· şellalenin yanında yapılacaktır. 

rispine ait o an uğ ay tar· b k B L BI f k bankası devlete avans ver-
rı da kurulan bu müesseseye Zonguldak liman reisinden a an · eon um, re a a· Ekonomi Bakanlığınca memur 

!asında yangın çıkmış, kır t' d M ı· N B V mek imkanlarını tedkik et· devredilmek üzere Etibanka mürekkeb olmak üzere bir ın e a ıye azın · ensa edilen başka bir heyet Ege 
bekçisi ve arabacıların yardı- O · l ld ... h ld b .. mektedir. Avans olarak veri-

verilmesi kömür nakil vasıta· komisyon kurulacaktır. rıyo 0 ugu a e ugun bölgesinin elektrik olan şehir· 
!arının ve tesisatının bir elde mile iki dönüm kadar bir yer parlamento Maliye encüme· lecek meblağ 4 milyar frank- !erinde bugünkü elektrik sar· 

Komisyouca verilecek karara yandıktan sonra söndürülmüş- · · · 'k' t tır. Bu miktar mezkur mali 
toplattırılması bakımından iş razı olmıyan taraf tebliğ tari· nıne gıtmış ve ı ı saa meş· fiyatile yarınki muhtemel elek· 
bölümü kaidelerine uygun ol· hinden itibaren onbeş gün tür. gul olmuştur. projeler neticesinde devletin trik sarfiyatını tetkik etmek· 
mak "ıtı'bar·ıle faydalı go"ru"l- Yapılan tahkikat neticesin· Paris, 15 (Radyo)- Fransa hazinesine girecek olan mun- tedı'r. 

içinde Zonguldak Asliye mah- d J · K k h l t ... k 
.. t'" e yangının, zmır · arşıya a Maliye Nazırı B. Vensa Oriyol, zam ası a a aşagı yu arı te- Heyetı·n lzmı'rde yaptığı tet· 

muş ur. kemesi ne başvurabilecektir. · d b " k 1 p 1 A t ·ı · 1 kabül et· mektedı'r. 
Gerek ~reğli şirketinden sa- Mahkeme kararı kıymet bakı- trenın en sıçrıyan ır ıvı . ar amen oya ven mış o an kiklere göre, lzmirin şimdiki 

tın alınan \·e gerek bu kanun cımdan çıktığı anlaşılmıştır. bütün mali projelerin derhal Paris, 14 (A.A.) - Fransız vaziyette senelik elektrik sar· 
mından tetkik edecek ve üç 

ile Etibankın kuracağı mües· ay içinde kararını verecektir. Romanya tasdikini istemiştir. baskasının iskonto faizi yüzkde fiyatı 4 milyon kilovattır. Beş 
seseye devri düşünülen işlerin Mahkemenin verecği kararın Paris, 15 (Radyo) - Radi- 4 den yüzde 6 buçuğa çı a· on sene sonra bu miktarın 
yürütülebilmesi ve kayıkların temyizi kabil olmıyacaktır. Sovyetlere karşı kal ve Radikal Sosyalist par- rılmıştır. birkaç misli artacağı umul· 
satın alınması için sermayeye 1 tileri, bir arada toplanmışlar Paris, 15 (A.A.) - Nazır· maktadır. Çünkü elektrik köy· 

şçi birliğinde vücude geti· AJ ·ı k 
ihtiyaç olduğundan, bu para, manva l e ve Fransanın mali vaziyetini lar Meclisi bu sabah toplan· lere varıncıya kadar girece 

rilmiş olan ve bugün elde ..,, M 1 ı 
Etibank sermayesine mahsu- b l ? tedkik eylemişlerdir. mıştır. ec is B. Aurio tara· ve büyük fabrikalar kendi te· 

bulunkn taşıma, doldurma ve ,· eşı~vor mu f d t kl'f 1 ı· t d l k ben ödenmek üzere Maliye ..,, • Paris, 15 (Radyo)- Maliye ın an e ı o unan ma ı e - sisatlarile elde ettikleri e e • 
boşaltma işlerile alakalı tesis- b' ı · 'tt'f k ·1 '- b ı t 'k k'l h · t d hıt Bakanlığı büdçesine konul· Berlin gazeteleri Alman Ha· Nazın B. Vensa Oriyol, mat- ır erı 1 1 a 1 e "a u e · trı ı ovatını arıç en a 

muştur. ler ve vasıtaları Etibankın ku· riciye Nazırının Belgrad, Sofya buat mümessillerini kabul et· miştir. ucuza bulabilecekler ve tabia· 

Kanunun esasları ·. racağı müessese satın alacak- miş ve mali proı· elerin bir an Hükumet parlamentodan tile elektrik ceryanını hariçteıı ve Budapeşte seyahatlerinden 
K ı tır. Müessese bu suretle kıy- F evel tasdikinde büyük ihtiyaç mali işlerin ıslahını temin ve alacaklardır. anunun esas arına göre bahsederken ransanm yalnız 

E B k k meli takdir olunan tesisler ve oldug"' unu beyan eylemiştir. franga ve umumi krediye kar· Hidro - elektrik santralı ko· ti an m uracağı müesse· B }"' dd d ğ"l B"k t d k k k' 
t b d 1• · · · b" }'"' · e gra a e 1 ' u reş e e kd rulduktan sonra ele tri ı· 

senin Ekonomi bakanlığınsa vası anın e e mı ışçı ır ıgı mag"' lup oldug" unu işaret edi- Aksi ta irde Fransa için şı yapılan taarruzları menet· d r 
ödiyecektir, tehlike muhakkaktır. mek için lazım olan bütün lovatının yüz paraya kadn 

tesbit edilecek formüle uygun ---- yorlar. Gazetelerin yazdığına ineceği tahmin olunmakta ır· 
olarak tanzim edeceği senelik 8. Metaksas K B. Vensa Oriyol, Fransada tedbirleri kararnamelerle itti-

göre, Romanya kralı arol, M l Bl b g 
bilanço, kar ve zarar hesap· hıdemah umumiye masrafları- haz etmek hususunda kendi- reşa om er . 

Epir seyahatinden Polonya ile mutabık kalarak, "d el< 
lan bank umumi heyetince nın, yüzde elli nisbetinde ço· sine kısa bir müddet mezuni· Yakında Peşteye gı ec 

memnun Almanyanın Sovyetlere karşı ( AA ) _.. 
kabul ve tasdik edildikten ğaldığını söylemiş ve bundan, yet vermesini istiyecektir. Budapeştc, 15 . • 
sonra neşir ve ilan edilecek- Atina, 15 (Radyo) - Yu· olan siyasetine iştirake karar şimdiki hükumetin mesul ol- Hükumetin kanun layihaları Alman Harbiye Nazırı Mıı· 
tir. 10 Nisan 929 tarihli ni· nan Başvekili B. Metaksas bu vermiştir. madığını ilave evlemiştir. bugün öğleden sonra Mebu· reşal Fon Blomberg Macarisi 
zamname ile hududu tayin akşam üzeri Epir seyahatin· Diğer taraftan, Alman ga- B. Vensa Oriyol, speküla- san Meclisine tevdi olunacak- tan Müdafaa Nazırı Cenerıı 

d'I · ı z ld k ı· den tayyare ile dönmüştür. zeteleri Doyçland kruvazörü- ı · d 1 H"kA b 1 A · ı Roderin davetine icabetle ya· 
e ı mış o an ongu a ıma· tör erın muzır propagan a arı tır. u umet un arın acı en kında Budapeşteye gelecektir· 
nındaki bütün taşıma, doldur· B. Metaksas gazetecilere: nün bombardımanı üzerine yüzünden halen Fransa bari- müzakere edilmeksini taleh 
ma ve boşaltma işleri, Gülüç - Epirdeki vaziyetten mem- hasıl olan vaziyetin teskini cinde külliyetli paralar bulun· edecektir. Mebusan Meclisinin İtalya kralı 
çayı ile Filyos çayı arasındaki nunum. Herşey yerinde ve için milletler arasında yapılan duğunu, bu paraların, altmış hükumet projelerini süratle Abonayı kabul etti •. 
mıntakada yapılacak bütün halkın vatanperverliği her tür- görüşmelerde lngilterenin, tek· milyon franktan fazla oldu- kabul etmesi ve bu projelerin Roma, 15 (Radyo) - ltalr: 
kömür nakil, boşaltma ve dol- lü siayişin üstündedir. Herkes rar Almanyaya yaklaşmak için ğunu kaydeylemiştir. perşmbe günü Ayan meclisinde kralı Viktor Emanuel bugtl 
durma işleri inhisar altına işi ve gücile meşguldur. De- Fransadan ayrıldığını yazı· Fransız hükumetinin Bank müzakere olunması ümit edil· Habeşistan başpapazı AboI1
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alınmıştır. Bu inhisar, Etiban- miştir. yarlar. dö Fransdan avans olarak 10 mektedir. Sirili kabul etmiştir. #' 
............................................................................................................................ am .. 11111'7: 

1 Ciizli Cihangir 1 
-1- Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

Sıılhun teessüs ettiği sıra
da harp şurasına ne 

lüzum vardı? 

Kayıb aleminden 
bir ihtar! 

Nihayet, herşey durulmuş, 
beşeriyet alemi sükun bulur 
gibi olmuştu. Anbean patlak 
vermek üzere bulunan umumi 
bir harp kabusu ve korkusu 
artık kalmamış demekti. 

Bundan birkaç gün evel, 
çok kuvvetli ve blıyük bir 
devlet olan A rdenya devleti 
ile gene aynı derecede büyük 
\'\: kuVV'clU bTa'ri fururt)'a Ve 

Sargonya devletleri arasında 
güzel bir uzlaşma elde edilmiş 
ve hatta imzalanmıştı. 

Devrin en büyük ve nazarı 
dikkati calib hadisesi olan 
bu uzlaşmanın imzalanması da 
büyük bir hadise demekti. Bu 
münasebetle uzlaşanlardan iki 
devletin donanmaları Ardenya· 
yı ziyarete gelmiş bulunu
yordu. 

Bu üç en büyük devletin 
çok kuvvetli donanmaları, her 
sınıf ve en mütekamil harp 
sefinelerinden mürekkebti. En 
büyük ve deniz devlerini an
\:lıl"Qn ha harp 'g'e'ım'ltrlı 'b~· 

yük zirhlılar, sen ve kuvvetli sebeb olmuştu. Bu şenlikler bir saat uzakta bulunan Ar· nezdinde ani fakat fevkat9de 
kruvazörler, büyük tayyare arasında harp oyunlarının ve denya payitahtında, kabine bir harp şfirası kurulmas111' 

gemileri, tahtelbahirler ve marifetlerinin en başta yer reısı resmi fakat muayyen sebeb olmuştu. 
muhribler, hastane gemileri aldığını izaha hacet yoktur. kimselere mahsus bir ziyafete Bu ne demekti? 
bir arada, muhteşem ve.... Esasen Ardenya hükumeti, donanma kumandanlarını ve Genç ve sevimli bir ba~r~ 
korkunç bir manzara husule limana yakın olan üç büyük erkanını davet etmişti. yeli olan deniz erkanı harb•) 
getirmişti. tayyare karargahına bütün Endişe veren bir davet reisi: -

Uzaktan bakanlar, bu muh- tayyare kuvvetlerini toplamış Aynı günün akşam üzeri - Başvekil bizi burDY? 
teşem ve muazzam donanma- bulunuyordu. Takib, hücum, Ardenya başvekili, el altından niçin topladı, biliyor musuoııı 
1 b b d ı · milli müdafaa bakanını ve Diye sordu arın heyeti mecmuasını garib om a, yar ım tayyare erı, · . ~ 
bir şehir, birçok zırhlı kulesi, misafir donanmalar ve uzlaşma kara, deniz ve hava erkanı Diğerleri söz söyliyenuı b~~ 

f b. b h harbiye reislerini nezdine da· züne merak ve alaka ile .,e 
Pek çok korkunç bactlı, toplu şere ine ın ir ava ve mu- b'1 vet etti. tılar; deniz erkanı har 

1 

ve tayyareli bir şehir sanırdı. harebe oyunları yaptılar. Davetliler, hemen icabet 

Denizin geniş bir &abası, böy- En son keşfiyat üzerine ettikleri başvekilin bu daveti· 
le acib ve garib ve bu kadar yapılmış olan binlerce tayya- nin sebebini bilmiyorlardı. 
da korkunç bir şekil almıştı. renin biitün gün yaptığı hava Hatta böyle bir davete mana 
Misafir donanmalar, Ardenya ve harp oyunları cidden ha- da veremiyorlardı, çünkü ra-
donanmasından ·melhuz bir rikulade idi. kib veya düşman devletlerle 
tehlikeden kaçınıyorlaı mış gibi- bir uzlaşma imzalandığını ve 
ayrı bir holde idiler. bu suretle emin bir sulh dev· 

P,onanıpal~pn bu 1jyarclj, resinjn aç(ldığını biliyorlardı. 
Ar'd .. n'yl .'.l büy.ü'k ş1c'nTik1cr~ H'atıJıı'ki 'u Cfavet:, 'ltalv'eKiltn 

reısı: jt' 
Başvekil, ziyafete {ti; 

mezden evel kıyafetimizi te 
edecek! 

Dedi. ,~ 
Bu sözlere, di.2-erleri aıı;ıJ' 

soğuk bir tebessüm ile . 111~ 
kabe ettiler, çünkü hiçbiri51 

şaka edecek hali yoktu· 
- 3orm 'Clar _,. 

b 
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~[ e b. t e b le r de : 

t<ız öğretmen okulu 
Itesim sergisi-hakikaten çok 
llluvaff ak olmuş bir eserdir 

Se,.giderı bir köşe ve mektebin resim muallimi Celdl Uzel 
b İznıir Kız Öğretmen okulu canlı model karşısında detay-
b~ sene on beş gün süren ve lar atılarak 10-15 dakikada 
t ıtçok talebe velisile ilkmek· yapılmışlardır. 
ep muallim ve talebelerinin Serginin en entressan köşe· 
taRb t· · k .. ı b' e mı azanan guze ır sine geldik: Afişler .. Güzel bir 
Sergi " d · d · M k b' vucu e getır ı. e te- yazı ile yazılm1ş etiket bize 
i'kn ~it kat salonlan pedago- izah ediyor: Bu resimlerde 
i; bır tasnif ve ince bir zevk yazı ve kompozisyon tekniği 
be tanzim edilmiş resimlerle mühim yer tutar. Modern afiş· 
1 e~enınişti. Mektebin amatör- lerde şekil ahengi ile kısa ve 
~te tahsis edilen atölyesinde canlı ifade aranır. 
t r"affakıyetle vücude getirilmiş Talebe arasında müsabaka-
ö: ebe eserleri arasında ı esim 
b~ketrnenleri Celal Uzelin de 
1_

1
r. aç tablosu göze çarpmak

"' ld' ı. 
k Sergiyi geziyoruz: Etiketler 
ı~e l .. . E l lab· Yo gosterıyor. n eve 

t •at resimlerile karşılaşıyo· 
~~ R · l - · h d ~ıl · esım erı ıza e en ya-
fC'ı~r~ okuyoruz: Realist görüş, 
k 0ırafik demek değildir. Ta
ş~ht~ göre yapılan resimlerde 
~ut görüş ve duyuşun bü
~ rolü vardır. Onun ıçın 
~tttı realist resim yoktur, em· 
~Y~nist resim vardır. 

ı~r· :sınıler yavaş yavaş şekil
l'ııa~,1 değiştiriyor, tezyini bir 
Dek1Yet alıyorlar, okuyoruz: 
Yok <>tasyonun tabiatla alakası 
~b·tur. En yüksek tezyini eser 
~ec ıat izlerini unutturacak de-

r ~IJ~de stilize edilmiş eserdir. 
.. b~d ern dekorasyon, kübizm 

eh tıt. Desende en mühim qs • 
t~~kt rıtm ve kompozisyon, 

K ~.armoni ve kontrastlardır. 
,,. ~i, y rıf bir kutu kapağı dese· 
~- '~tılea~tık, abajur, perde de:i )~ca. rı .karşısında zevkle, he· 
l' Y~le nla duruyoruz. Ve muhay-

~~ıı tesirnlerinde şu izahab 
r· Y~}~tuz: Dekorasyon, hika · 

Yi ~ 1 •ııı, rüya, melodi bir ne-
1 •es· ~~..ı 1tnlerdendir. Bu resim· 
' \{e 

(9 q]~ıtı· ~ranan realite değil iç 
ifl •i~ı '~ır. San'atta bu nevı re· 

~· (!tı ~ıı '~llıd·n karşılığı ekspı esyo· s lt, 
tİ ~iit~tıtf Ve çocuk yaşlarına 
de ttsiırııtasnif edilmiş olan bu 
rıll ~t~i~ er bizi zorla kendilerine 

~~~e;.t. En saf ve en samimi 
~lqıtk bu nevi resimlerde 

Pıl~I\ • Muhayyeleye göre ya
~llttteIPottreJer, daprenatör 

116 
v~.tec.ekrle. mukayese imkanını 

1 ~ış, 1' ~ır tarzda teşhir edil-
ıı .~t~!Qt a.bıat ve imajinasyon 

~t~h. 1 
bariz bir surette göze 

iti ı. ı Ot Ş · d. f h ~"epl · ı"ll ı ırça ve mü-
r-şlıy0 e yapılmış resimler 
~t~ / 1 okuyoruz: Çizmeden, 

git' ~1 cııllı e Y~pılır. Silmek imka
:ftİ~ ~a;~~ıgl için dikkat ve 

h~.:tırır. Bu resimler 

;, ~evi köşesi 
,,,~ ~~t ıı~~tı:· tı~--...1--
jf)İ~ ~~ 8bqtıe} ~aat 17 de Halk 

~~ <:!, 
8 

erı ve kurslar, 18,30 
ll\t t osyal yardım komite· 

f.Jp'tintıl'an va'fd1r. 

ya konulan resim sergisi ilan· 
ları, seyahat, konser, müzik 
afişleri içerisin de bir artist 
eseri derecesinde kuvvetli 
olanları var.. Resimler yeni 
bir şekil ve sima alıyor.. Be· 
yaz kış manzaralarile karşıla
şıyoruz. Yukarıdaki yazı bize 
anlatıyor. Kurşun kalemi fon 
üzerine lastikle yapılmışlardır. 
ifadedeki safiyeti teknikteki 
sadelik vücude getirmiştir. Bu 
bir nevi pürizmdir. 

Istampa işleri, şablon işleri 
sergide ayn yer almışlar .. 
1500 den fazla talebe resmi 
karşısında göğsümüz iftiharla 
kabarıyor. Genç muallim nam· 
zedlerine verilen san' at kültürü 
anlıyoruz ki yarının mektebine, 
mektebcilik san'atına geniş 
mikyasta müessir olacaktır. 
Bu terbiye aynı zamanda genç 
ruhlarda san'at zevk ve ince· 
liğini uyandıracak, güzellik 
aşkını yurdun en uzak köşe· 
lerine kadar yayacaktır. Çalı
şanları, yaratanları tebrik 
ederiz. *** 

MAHKEMELERDE 

Bıcaklardaki kan , 
lekeleri 

Değirmendağı mahallesinde 
manifaturacı B. Muammeri 
öldürmek ve belediye tahsil
darı B. Ragıbı yaralamakla 
maznun balıkçı Giritli Yaşarın 
muhakemesine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de-
vam edilmiştir. Hadise yerin· 
de ve maznun Yaşarın evinde 
bulunan iki bıçak, üzerlerin· 
deki kan lekelerinin insan kanı 

olup olmadığı tesbit edilmek 
üzere tahlil için İstanbul adli 
tıb işleri meclisine gönderil· 
mişti. Adli tıb işleri mecli· 
sinden gelen raporda her iki 
bıçak üzerinde kan eseri mev· 
cut olmakla beraber, çok az 
miktarda olduğu için bunun 
insan kam mı, hayvan kanı mı 
olduğu anlaşılamadığı bildiril
miştir. 

Muhakeme, son safhaya gel
diğinden müddeiumuminin id
diasını serdetmesi için başka 
l:>ir 'giin~ · ıtır·ak'ıfmrştrt. 

· · ~fld~ lhtil81ciler, Bilbaonun ke .. Alman;~j;,; tay,.~. 
Bunlar kimler? nar mahallelerine bay• r~~.,m/s ~!'J:!flarRes. 

rak dikmişler mi meh<\fil; fransız orpuşunım Vapurtla, Uç tanımadığım 
zat, karşıma oturdular,. Baş .. 
ladılar konuşmağa, bozuk bir 
şive ile Türkçe konuşuyorlar
dı. Bir Musevi konuşmasını 
hatırlatıyorlardı. Bir aralık 

seslerini yavaşlattılar. Fakat 
onların konuşmalarını işiti
yordum: 

lspanyolca idi .. 
İçlerinden biri, cebinden bir 

gazete çıkardı. Baktım: Paris 
Soir. İzmirde bizim kadar sa
tış yapan bu Fransız gazete
sinin bazı haberlerini arkadaş
larına okudu. Tam bu sırada, 
yanlarına başka bir zat geldi, 
selamlaştılar: 

- Boncorno • dediler - Co
mestate? 

Muhatabları, bir ltalyandı. 
Senpoliti bari, milo, cirto diye 
diye çatır çatır İtalyanca ko
nuşuyorlardı. 

Şaşakaldım: 
Bu adamlar, neydi, hangi 

milletten, hangi tebaadandı 
bunlar? Bana bunları tanıta

cak olanlara şimdiden peşinen 
şükranlarımı sunarım. 

* * * Bir arkadaşının koluna gir-
mişti. Akşam karanlığı da 
basmıştı. O, yürürken sende· 
liyor ve arkadaşı da onun 
temposuna uyarak, ara sıra 
yalpalar çıkarıyordu. 

Konuşuyordu o: 
- Yeni bir eserim var. 

Fakat şimdilik neşretmiyece
ğim. O kadar çok şeyler, mas
karalıklar görüyorum ki, on· 
ların arasında, benim eserimin 
çıkmasına tahammül edemiye· 
ceğim geliyor gibi... Şey, bili
yor musun ya, yeni şiirlerim 

var. Ne dersin, kitab halinde 
toparlasam onları.. Maamafih, 
bana da cep takvimi şairi diye
cekler diye korkuyorum. Ge
çenlerde, sözüm yabana, bizim 
bir münakkidimizin yazısını 
okudum, dur bakayım; neydi 
o, hatırlıyamadım.. Vay kafa 
vay, hafıza namına birşey yok 
içinde.. Evet, hatırhyamadım, 
vazgeç.. Fakat bana öyle ge· 
liyor ki, bizde edebiyat yok .. 
Ne dersin var mı acaba? Val
lahi ben farkında değilim am· 
ma, sen, var, dersen o başka .. 

Bak, aklıma geldi işte: 
Neydi o şiir yahu? Nedi

mın mı, Haşimin mi, kimin· 
di o? 

Diğeri dayanamadı: 

- Ne şiir, kimin, hangi 
şiiri yahu? 

Diğeri onu omuzundan tu· 
tup, şöyle: 

-Hay budala be!. ilk mısramı 
okusaydın belki hatırlardım 
ben de .. Fakat sen hatırlama
yınca ben ne yapayım? 

Okurlarım, ne dersiniz, böy
le tiplere ne dersiniz siz? 

Çimdik 

Turgutlu belediye reisi 
Turgutlu, 11 ( Hususi ) -

Belediye Reisimiz Bay Cevdet 
Öktem, Valimiz doktor Bay 
LütH Kırdardan aldığ1 direk· 
tifler üzerine, şehrimizin elek
trik ve buna mümasil veka
letçe takip mecburiyeti bulu
nan mühim işleri hal ve intaç 
etmek üzere Ankaraya gitmiş
tir. On gün kadar kalacaktır. 

Tashih 
Turgutlu anneler birliği baş

kanlığına Bayan Fevziye Sa
yın seçilmiştir. Sehven gaze· 
temizde Müzeyyen Sayın ya
ı-ı1m'l~r. Uüteltirlltı. 

·-·-· Bilbao halkı, /ngiliz donanmasının hima. 
yesindehi gemilerle Santandere nakledildi 

Hicret eden Milisler 
Berlin. 15 (A.A.) - Alman vesaiti kullanarak mani olma-

siyasi mahfelleri fspanya de- nızı rica ediyoruz. 
niz kontrolu hakkında Lon· Nazırlar daimi toplantı 
drada dört devlet arasında halinde 
hasıl olan anlaşmadan mem· Bayonne, 15 ( A.A. ) -
nundurlar. Berlinde bu anlaş· Bask hükumetinin matbuat 
manın lbiza hadisesinden son· bürosunun bildirdiğine göre, 
ra Almanya tarafından ileri Nazırlar Aguirrein riyasetinde 
sürülen metalibatı tatmin et- daimi olarak topJanmaktadır-
tiği bildirilmektedir. lar. Nazırlar heyeti şehrin son 

Siyasi mahfeller, anlaşma- müdafaasını hazırlamak üzere 
nm taarruz halinde dört dev· Bilbaoda kalmağa ittifakla ka-
Ietin müşterek icraatını zaman rar vermişlerdir. 
altına aldığını kaydetmekte ve Bilbao teslim edilecek mi? 
istişareler akim kaldığı tak- Londra, 15 (A.A.) - Eve-
dirde de her devletin muka- ning Standat gazetesi muha· 
belei bilmisle hakları olaca- birinin bildirdiğine göre, Baş· 
ğını tebarüz ettirmektedirler. vekil Agııirrein bir memuru 

Milislerin bir muvaf/akıgeli Pazartesi gecesi general Fran· 
Madrid, 15 (A.A.) - Casa konun karargahına gitmiştir. 

Del Campo mmtakasında Mi· Bu memur, Bilbaonun teslimi 
lisler Casa De Labor ile Cor- için Bask hükumetince ileri 
recilla ve Casa Del Guardayı sürülen başlıca şartları bildir-
kuvvetli bir topçu ateşi hazır miştir. Bu teklif iki tarafa 
lığından sonra işgal etmişler- mensup rahipler arasında evel-
dir. Hükumetçilerin tankları, ce gizliden gizliye yapılan 

tanklara karşı asiler tarafından müzakerelerin neticesidir. 
kullanılmakta olan toplara ve Muhabir. general Franko-
humbaralara rağmen bu iler- nun şehrin bilakaydü şart tes· 
leme hareketini temin etmiştir. timini istediğini iddia etmek-

Dört asi tayyare tedir. General, bütün muharip 
düşürüldü milisleri affedeceğini vadetmiş, 

Madrid, 15 (A.A.) - Ara· fakat siyasi şeflerin askeri 
vaca su hazinesi tahrib ve mahkemeye sevkedilmeleri nok· 
asilerin mevzileri şiddetle tasında ısrar etmiştir. Bu so-
bombardıman edilmiştir. nuncu şartın ilk müzakereler 

Aragon cephesi: asilerin 30 esnasında reddedildiği söylen· 
tayyaresi ile hükumetcilerin mektedir. 
birçok tayyareleri arasında İhtilalciler şehre girdiler .. 
bir muharebe olmuştur. Düş- Bilbao cephesi, 15 (A.A.) -
mamn 7 tayyaresi düşürülmüş Radyo Nationalin dün akşam 
ve hükumetçilerin 4 tayyaresi saat 22,20 de bildirildiğine 
de düşman tarafından iskat göre, general Davi!a kuman
edilmiştir. dasındaki kıtaat süratle ilerle-

Siviller şehirden çıkarılıyor meğe devam etmektedir. Fran-
Bilbao, 15 (A.A) - Bask ko bayrağı daha şimdiden 

Dahiliye Nezareti tarafından Bilbaoda birkaç evin üstünde 
neşredilen bir tebliğde Bilbao- dalgalanmaktadır. Bilbaonun 
da bulunan iki bin kadın, ço· banliyosu olan Begonada mu-
cuk ve ihtiyarın Santandere rebeler cereyan etmektedir. 
nakledildiğini bildirmektedir. Begonanın her an düşmesine 
Mülteciler karadan kamyonlar- intizar edilmektedir. 
la ve denizden balıkçı ve yük Madrid de tahliye ediliyor 
gemileri mayn tarak dubaları Madrid, 15 (A.A.) - Gene-
vesaire gibi muhtelif gemiler- ral Miaja, sivil ahaliye Madri-
dt:n mürekkep büyük bir filo din derhal tahliye edilmesini 
vasıtasile sevkedilmektedir. emretmiştir. General bütün 
B. Edene gönderilen nota siyasi teşekkülierle amele te· 

Bask ba~vekili tarafından şekküllerini tahliye işlerine yar· 
Edene gönderilen notada şöy· dıma davet etmiştir. 
le denilmektedir: 12 asi tayyaresi hükumet 

Bask hükumeti düşmanın merkezinin üstünden uçarak 
kuvvetli topçu bataryaları ve beyannameler atmışlardır. 
çok miktarda tayyareler vası· Madride son taarruz 
tasile Bilbao şehrini tahrib hazırlamyor 
etmek istediğini öğrenmiştir. Salamanka. 15 ( A.A. ) -
İspanyada dahili harbin insa· Franko tayyareleri Sierra Gu· 
nileştirilmesi hareketinin başın- adarrama cephesinde uçarak 
da bulunmuş olmanız .. dolayısile hükumetçilere ait mevzilerin 
sizden ahalinin muharib olmı- üstüne beyannameler atmış-
yan kısmı şehri tahliye edin· lardır. Bu beyannamelerde ez· 
ceye kadar Bilbaonun tahribine cümle şöyle denilmektedir: 
.~{niZd'~'k1 · p\lfün diplaniatik 11 Nasyonaliıtler Ma'dri:d 'C'ep· 

Almanyadan on Y"'nker~ tay'!' 
yaresi sabn aldığı hak~mq~ki 
şayiaların tamamen asıls~z ol! 
duğunu bildirmiştir, 

Fransız tayyQreçi. 
leri Saygonda 

Paris, 15 (Radyo) - Say~ 
gondan alınan habere göre, 
tayyareci Pore ve Mikeleti 
Tokyodan ~aygona vapurl~ 
gelmişlerdir. Tayyareciler Say~ 
gondan Parise gene TPyyarn 
ile döneceklerdir, 

Dünya 
Petrol kongresi açıldı 

Paris, 15 (A.A.) - 1500 
delegenin iştirııkHe 14 Hazİ• 
randan 19 Hazirana kadar 
Pariste toplanacak olan 11 inci 
dünya petrol kongresi açıl· 
mıştır. 

Cumhur Başkanı B. Lebrun 
öğleden sonraki celsede hazır 
bulunmuştur. 

Kongre 300 den fazla ra
por tedkik edecektir. 

besinde birçok kıt'alar tahşid 
etmişlerdir. Son taarruz yak· 
taşmıştır. Madrid o zaman 
Malaga gibi birkaç giın içinde 
düşecektir. Taarruz emri ve· 
rilir verilmez binlerce insan \'e 
muhtelif çaplarda toplar Mad
rid cephesinin bütün nokta· 
Jarında harelrete geçecektir. 
Nasyonalist İspanyanın kadın· 
ları, Madrid ahalisi ıçın 
çok miktarda elbiseler hazır
lamışlardır. Bu elbiseler yi· 
yecek yüklü kamyonlarla bir· 
likte hükumet merkezine sevk 
edileceklerdir. Bize kollarınızı 
açar ve dost gibi karşılarsanız 
size yardım ederiz." 

Paris, 15 (Radyo) - Dün 
gece, sabaha kadar Bilbaodan 
(Satander) e eşya taşınmıştır. 
Gelen haberler, Bilbaodan 
yirmi bin kişinin hicret etti· 
ğini, lngiliz ve Fransız konso· 
loslarının, kaçanlar arasında 
bulunduklarını bildirmektedir. 

Valdns da toplantı var 
Valans, 15 (Radyo) - Çar· 

şamba veya Perşembe günü 
siyasi mümessillerin burada 
bir toplantı yapacakları bildi
rilmektedir. 

Londra, Berlin, Paris, Mos
kova ve Roma sefirleri ile 
diğer sefirler ve bütün mas· 
lahatgüzarlar bu toplantıya 

iştirak edeceklerdir. Sefirlerin 
bir kısmı Valansa gelmişlerdir. 
Bask hükume 'i şehri mii· 

da/aaga karar verdi .. 
Bask hükumeti her ne pa

hasına olursa olsun Bilbaoyu 
müdafaa etmeğe ittıfakla karar 
vermiştir. Sivil ahalinin en 
kısa bir müddet zarfında tah· 
liye edileceğine söz verir. Bu 
maksatla Bilbaoya müşavirler 
göndermenizi veya garba doğ
ru yapılacak olan tahliyenin 
kontrol edilmesi için konso· 
1os1ardan birine emir verme· 
nizi rica ederiz. 

Bilbao, 15 (A.A.) -Bilbao 
civarındaki muharebeler şid· 
detle devam etmektedir. Bask
lar da büyük hir faaliyete geç
mişlerdir. Bask topçuları asi 
mevzilerini şiddetle bombar· 
dıman etmektedirler. Sivil ahali 
sükunetini muhafaza etmekte
dir. Bütün şehir müdafaa ha· 
zırlığt ile. me~ğ.WdW:.. --- -·-·· 



eclisi yeni ka .. 
rar ar verdi. 

Şamdaki bazı Arab gazeteleri bizi 
haklı görüyorlar. 

Şam - Antakya ve isken· 
derun hadiseleri üzerine vata
niler ve Suriye vezirler mec
lisi ayn ayrı içtimalar yapa• 
rnk bir takım kararlar ar3sın
da hala Cenevre kararlarına 
mukavemet edecek bir takım 
tekliflerde bulunmayı konuş
muşlardır. 

Yeni nizamın tatbikinin te• 
hiri evelce Şam meclisine ta
yin edilmiş olan Antakya me· 
buslarmın Sancak mümessili 
olarak gene Şam meclisinde 
ipka edilmesini Antakya mın
takasına Şamdan muallim gön· 
derilmesi ve Şam mektepleri· 
nin Antakya Arap gençlerine 
açık bulundurulması bunların 
başlıcalarıdır. 

Bundan başka 
anayasa mucibince 
intihabı da nazarı 

Hatayda 
yapılacak 

itibara al· 

mıyorlar. Vatanilerin adamla
rının Hatayda tahrikat yap
ması mE'rkezin bu hareketleri
ne dayanmaktadır. 

Ancak Fransızların asayişi 
muhafaza için Antakya işlenni 
eline alması intikal devresinin 
bu gibi tahrikattan masun geç
mesi için bir zıman ümidini 
verır. 

Suriye gazeteleri Antakyada 
ve köylerinde vukua gelen 
hadiseleri olduğu gibi ve taf
silatile yazarak Hatay Türkle
rinin Hatay istiklalini tes'it 
için gösterdiği sevinci bir ta· 
kım Arapların çok gördüğü 
ve bu yüzden bir mukatele 
olduğunu itiraf etmektedirler. 

Fransa askeri idaresi cu· 
martesi günündenberi el koy· 
muştur, · 

59,000 liralık vergi deve mi olmuş? 

Afyon tüccarı Bay Kön 
ve Bay Daviçon 

-Başı 1 inci ~ahi/ede -
ikisinin de lzmirden uzaklaş· 
tıklan neden sonra farkedil
miş ve lzmire dönmedikleri 
görülünce bu mühim vergi 
borcunun nasıl tahsil edileceği 
noktasından araştırmalara baş
lanmıştır. 

lzmir pasaport işlerini teftiş 
eden emniyet müfettişleri, ev· 
vela B. Künün, tahkikatsız pa· 
saport beyannamesi üzerine 
kendisine pasaport verildiğini 
vergice ilişiği kesilmek üzere 
pasaport beyannamesinin Ma
liye tahsil şubesine gönderil· 
mediğini tesbit ederek bunu 
yapan zabıta amiri hakkında 
tahkikat evrakı tanzim etmiş
lerdir. 

Yapılan tetkiklerde pasaport 
beyannamesini vergice ilişiği 
krsilmek üzere Maliye tahsil 
şubesine göndermiyen zabıta 
amirinin o vakit lzmirde mer· 
kez memuru olarak vazife gö
ren ve şimdi Çankırı Emniyet 
memuru bulunan Yaşar Alba
raz olduğu tesbit edilmişti. 
Dahiliye Vekaleti müdiran en
cümeni, B. Yaşar Albaraza 
aid tahkikat evrakı üzerinde 
tetkiklerde bulunduktan sonra 
hadisenin idari ceza ile geçiş
tirilecek kadar ehemmiyetsiz 
olmadığı neticesine varmış ve 
bu memur hakkında lzmir vi
layet idare heyetince karar 
verilmek üzere evrakı, vilayete 
iade etmiştir. 

Vilayet idare heyeti, bugün· 
lerde bu evrakı tedkik ederek 
B. Yaşar Albaraz hakkında 
bir karar verecektir. 

Diğer bir mesele de, B. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

Haziran 3 Rebiülaba.r 7 - Haziran -
~ 16 ~ 
7 7 

Çarşamba 
fü·kat Ezan Vasat Evkat T'.Zıın Vasa 

Güneş 9,27 4-::Ü~am 12 19,li 
öf le 5,53 12,10 yatsı l,50 22,06 
· · di 8,48 16,06im k 7.21 2,4 

Oaviçonun lzmirden Avrupaya 
gidişi meselesidir. lzmirin ma
ruf Afyon tüccarlarından sayı· 
lan B. Daviçon da B. Künden 

senelerce sonra pasaport çı

k artarak İzmirden ayrılmış ve 

bir daha gelmemiştir. B. Da
viçon lzmirden ayrılalı dört 
sene kadar oluyor. Söylendi
ğine göre bu şerikler, namla
rına tarhedilen 59,000 liralık 

kazanç vergisini müruru zama· 
na uğratmak maksasile lzmir
den ayrılmışlardır. Müruru 
zaman müddeti olan beş sene 

geçince tekrar fzmire gelecek
lermiş. 

B. Daviçonun pasaport be
yannamesinin tedkikinde, ma· 
liye şubesine gönderildiği an
laşılmıştır. O vakit yeni ma· 
liye şubesi tahakkuk memuru 
B. Halil tarafmdan pasaport 
beyannamesine "vergice ilişiği 
yoktur n kaydı yazılmak sure· 
tile beyannamenin iade edil
diği anlaşılmıştır. B. Daviço
nun vergice ilişiği olmadığını 
beyannameye yazmak suretlle 
59,000 lira gibi mühim bir 
verginin tahsil edilmemesine 
sebebiyet veren bu memur 
hakkında şimdi maliyece tah
kikat yapılmaktadır. 

B. Halil, şimdi Aydında 

Varidat müdürüdür. Ciheti 
Maliyece yapılmakta olan bu 
mühim vergi tahkikatının ya-
kında sona ereceği haber 
alınmıştır. 

Fuhuşla mücadele 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdür· 
lüğünde toplanmış ve bazı 
genç kadınların fuhuş haya
tından çekilmek için yaptıkları 
müracaatlar üzerine dileklerini 
kabule karar vermiştir. 

Şiddetli sıcaklar 
Paris, 15 (Radyo) - Bü

tün Fransada şiddetli sıcak 
hüküm sürmektedir. Hararet 
gölgede Nimde 34, Marsilya· 
da 33 tür. Pertiyan, Tolon ve 
Niste şi~detli ve bayıltıcı bir 
ınıc-a'k Vıttdtr. 

ANADOLU 

Maldl gaziler Mariya Ulyanova 

Atatürke şükran his. 
lerini bildirdiler .. 

Aobra, 15 (A.A.) - MnlGl 
gazilere aid kanunun geçen cunıar· 
tcıi sünü Büyfik Millet Meclisinde 
kabulü müna ebetilc mezkur cemi· 
yet genel merkezi tarafından Dü· 
yük Şef Atatürke çekilen telgraf 
sureti aıağıdadır: 

Biz, maluller hakkm<laki hü· 
yiik lüıuflannın eseri olnn lf'rfilıi· 

mize aid kanun bugan Büyük Mil· 
Jet Meclisinde kabul olundu. 

Bütün malullerin Ulu Öndere 
Türklüğün ve Türk tarihinin en 
bü)'ük ve en cefalcı1r evladına, en 
asil ve en kahraman Bııebuğuna 
Büyük Atatürke ebedi minnet ve 
boğlılıklarıoı arzetmek. bahtiyarlığı 
duyğumuz bütün sıındctlerin ÜS· 

tüodedir. 

Büyük eserlerinin istikUI ve cum· 
huriyetin pervn@ız ve Lüyük bir 
inanla daima arkanız<lım kooan ko· 
ruyuculan arasında ve en ön softa 
bulunmak ıeref i bizler için tüken· 
meı: bir bnlıtiyarlık iken bizleri 
hususi ve yüksek altikalnrının min· 
net ve §Ük.1"an saadetlerine boğdıınuz. 

Bütün maluller n:ımınn tatlm 
ve ıükran ve bitmez bir tnhae<1ürle 
tekrar tekrar cllerinizılen öperken 
her birinin üstünde titrediğiniz asil 
milletimizin saadetinin bir kat da· 
ha artmasını dileriz, Büyük ve 
};;bedi Atatürk. 

Malul gaziler eemineti genel 
merkezi adına 

avukat A ım Ersan 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tt:lefon : 3479 

lzmir belediyesinden: 
Beher metro murabbaı on 

liradan bin sekiz yüz altmış 

lira bedeli muhammenle 12 
sayılı adanın yüz seksen altı 
metro murabbaındaki 11 sayılı 
arsası baş katiplikteki şartna

me veçhile 22-6·937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz kırk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gun ve saatta encümene geli· 
nır. 4 8 12 16 1754 

Dün bUyUk merasimle 
gömUldU 

Moskova, 15 (Radyo) -
Leninin hemşiresi Bn. Mariya 
Ulyanovanm cenaze merasimi 
bugün olmuştur. 

Hükumet erkanı tamamen 
cenaze merasiminde hazır bu· 
lunmuşlardır. B. Stalin, mera· 
simde bulunamamıştır. 

Leninin kız kardeşi Marya 
lllinişna Ulyanova 1878 de 
Simbrakde doğmuştur. Daha 
çocukken Leninin tesiri altında 
kalan Ulyanova, genç kız ça
ğında inkılab hareketine ilti
hak etmiş, 1899 da ilk defa 
olarak Moskovada tevkif edil
miş ve o zamandan sonra 
Çarlık polisi kendisini rahat 
bırakmamış, birkaç defa tev· 
kif olunmuştur. 

Ulyanova, 1917 martından 
1929 a kadar Sovyetler Birliği 
komünist partisinin organı olan 
Pravda gazetesinde büyük bir 
gayretle çalışmış, 1925 ten 
1934 e kadar merkez kontrol 
komisyonu azalığında bulun· 
muş. 1933 de işçi ve köylüyü 
okutmak sahasında feragatli 
çalışmasından dolayı Lenin ııişa
nile taltif edilmiştir. 
...... iommı1 .. mm•mmı:!11mım 

Veysel hamamı 
acıldı 

' Birbuçuk senedenberi kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakla Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edıl
mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
miJ mobilyası da yeniden te-
darik olunarak saygılı müşte
rilerimizin hertürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede-
ceklerin herhalde memnun ka
lacakları birinci def ada belli 
olacaktır. Fiatler de son de· 
rece ucuzdur. -· .FOTO 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kaymakam 

Nihadbey caddesi No. 20 
, • • • •• ' - • • # ... .. .·. .... .. . • .. 

TÜRK ANONiM S/GORT A SOSYETESi 
YANGIN - NAKLiYAT - HAYAT 

• • • 
Sümerbank ve Emlak ve Eytam 

Bankasının kurumudur 
••• 

EGE GENEL ACENTELIGi 

SUmerbank lzmir Yerli mallar pazarı 
Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36-4 IZMIR 

Telgraf adresi: T I fon: ( Dire~törlük 3308 
GÜVEN IZMIR e e Servıs 2285 

• • (1 • ~ • • 

.. . . ' - . .. 
Askeri fabrikalar umum mü

dürlüğünden: 
6720 ton Lavamarin kömürü 

Tahmin edilen bed~li 87360 lira olan yukarda miktarı ya
zılı Lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa-
tın alma komisyonunca 5 Temmuz 937 pazartesi günü saat 
16 da kapılı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 37 ku
ruş mukabilinde komisyonda:ı verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 5618 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur gtindc 
saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 
s.'lyılı kaııunun 2 ve 3 üncii, maddelerindeki vesail<le mezkur 
gün ·.;c sa' Ytc k

1orrli tdrıa m1ilr c'a·aLio:rı. 1.1 16 fa 2o f853 

, 

Baş ağrısı büyük bir 
ıztıraptır. 

' 

D~rhal bir kaşe SE-: 
FALIN alarak kurtulunuz. 

Grip, yaz nezlesi, ro
matizma ve kadınların 

sancılarını ani olarak ge
çırır. 

1 lik ve 12 lik amba
lajlarını arayınız. 

IZMIR : Satış Yeri 
TÜRK ECZA deposu ve 
LÜTFÜ KROM ECZA 

deposu 

16 IJazir.ın 0;37 

Li 

.. 

Asker" fabrika a umu 
dürlüğünden: 
3000 Ton Lavamarin kö 

Tahmin edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda miktr.rı )~ 
zılı Lavamarin kömürü Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 5

1 tın alma komisyonunca 6-Temmuz-1937 salı günü saat 15 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş 01 , 

kabilinde komisyondan verılir. Taliplerin muvakkat ternİ11: 
olan 2925 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 5~ 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle mezkur f 
ve saatte komisyona müracaatları. 16 18 20 22 1888 

A 

Büyü 
ace 

I' 

Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 143' ~ 
Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 

yegane Emlak acentası dır. , 
Emlaklerinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz he 

şekilde ilanları ücretsiz yapılır . 
Ankara iltinat AcentaJl!"? ~ 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz ff'~ ~ 
Yüzlerce senedenberi sıhhate f aydast /ef ~q 
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içrrıe ~~ l ~ A 

~I 

fzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı .ot?lii} ~ 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü ıstıra 
V"' ihtiyaçları temin edilmiştir. 1 

Urla Ma ga a ·ç et• 
Doktor mfidcrris merhum Bay Raşit Tahsinin .. ~1~1 " 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel ~D sifl ~ 
ezher cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; rnuzrJ109 ~, 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklıır1; 

0
, \ 

min safra kesesi ve safra yollan iltihaplarında,. 58 'c ~~ 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakrıs l~fl 1 

hastalıklarında, bağırsak, şirit, sıılucan, mesane Y0 ttcf 
gibi büııyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu 
ile sabittir. ve ('I • 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urladııll ~ 
otobüslerinin hepsi içmelere uğramakta oldukların 
\ie'Jait m'eVduttur. 
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Numara - 35 
ANADOLU 

lYazan: M. Ayhan lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Miktar Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Lira Lira 
Kuru ot 
Kuru ot 
Yulaf 
Yulaf 

50000 Aydın 1500 113 Açık 117/937 Perşembe 10 

..,, ~·~-

,,~----------------------------
50000 Tire 1500 113 Açık 1/7 / 937 Perşembe 11 

l>oğan, Yunanlı prensese, 1bu odada 
90000 Aydın 4050 304 Açık 1/7 / 937 Perşembe 15 
80000 Tire 3600 270 Açık 1/7 / 937 Perşembe 16 

oturmıyalım. dedi' 
1 Yukarıda cins miktar ve mahalli yazıh yemler hizalarında yazılı 

olmak üzere münakasaya konulmuştur. 
şekil ve tarihlerde 

Doğan lriniye eğildi: Az zaman sonra, devrin Pa· 
- Her ne olursa olsun, dişahı, Bafonun güzelliği ile 

~deşimin isminin bir yerde sermest olmuş, onun mermer 

Paşa, bundan çok memnun 
olmuştu: 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 

'llllanılmasını istemiyorum. Du: kolları arasına bütün varlığım 
- Doğan koyalım sevgilim, 

demişti, Doğan! 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarlarla teminatı 
muvakkate makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri 

~~t.la~ın bile kulağı vardır. atıvermişti. Kü.;ük Doğan, gizlice, iyi 
bir terbiye, iyi bir tahsille bü-

satın alma komisyonuna gelmeleri. 16 20 24 28 1914 

b ilıtsın ki, kardeşim, artık Ve sarayda, herkesin göı.ii -
tninı gibi bir Müslümandır nü kamaştıran bir Safiye Sul-

~c b· . 
ır Türk padişahının ka· tan namı altında bir yıldız 

ll&ıdır. Beni gerek Venedikte, türemişti. Öyle bir yıldız ki, 
~Ctckse Yunanistanda ve her Padişahı, idareyi ele aldı, si· 
~tde himaye edebilir, bu baş· yasi rollere başladı, şahsi nü· 
~ dır. Sizinle olan dostluğu· fuzlar tesis etti ve adeta, tari· 
: da bir hesap ve karşılıklı hin yürüyüşünü bile değiştirdi. 
jrı!aat işidir.. O, saraya düşerken, onun 
tıni ona baktı: annesi olan dilber kadın da, 

...... Hakkın var Doğan bey. Şemsi paşanın kucağına düş-
len ...... Hatta, o ismi bile kul· müştü. Korfo Valisinin karısı 

lrııyalım irini.. ve Safiye Sultanın annesi, bu 
hl~ Peki!.. O da olur. Sen güzel yüzlü, pulad gibi sağ-
·~ız h 1 • 

() oy e ıste.. lam, zeki, kurnaz ve nafiz 

yütülmüştü. Ona Farisi, Arabi, 
Yunanca, ftalyanca, Fransızca 
öğr'!tilmiş, felsefe, edebiyat 

okutulmuş, bu meyanda mu
siki, muhtelif spor ve silah 

terbiyesi de verilmişti .. 

Safiye Sultan da bu ana bir, 
baba ayrı kardeşinin gizlice, 

fakat çok iyi bir şekilde yetiş· 
tirilmesi için, elinden geleni 

esirgememişti .. Doğan nihayet 

bir kahraman olarak yetişmişti. 

Güçlü, kuvvetli, iradeli, ce· 
11·:_ daya girmişlerdi. Doğan adamı gizlice sevmişti. Kadın, 
'"""•ti f d d sur, terbiyeli, faziletli, münev-~ e etra ı göz en geçir i, henüz otuz yedi yaşının en 
~ rıra lriniye baktı; genç ka· şaşaalı, en haris çağında bu· ver, şair ve musikişinas bir 
"1rı ki kahraman .. Çıl>I yanına ya aştı, onu lunuyordu ve bu gizli macera, 

lzmir Tramvay 
ve Elektrik şirke
tinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın : 

1) 17 - 6 • 1937 de saat 9-
dan 17 ye kadar Yusuf dede, 
Halitpaşa, Mısırlı caddelerile 
Çukurçeşme sokağında ve 
mücavir sokaklarda; 

2) 18 - 6 - 1937 de saat 7-
den 17 ye kadar Tramvay 
caddesile Göztepe karakolun
dan Reşadiyeye kadar olan 
mücavir sokaklarda; 

kesileceği sayın abonelerimiz
ce bilinmek üzre ilan olunur. 

•k omuzlarından tuttu. biraz sonra, gene gizli bir Safiye Sultan, kardeşini son 
~~ Bana bak, benim mace- doğumla neticelenmişti. defa on yedi yaşında iken Çeşmede 
~test dostum, haydi, başka Zamanın ahval ve şartları görmüş ve hayret içinde: 

,~-. gidelim.. düşünülerek hadise, tamamile - Benim kardeşim, dünya- Kiralık ev 
~ Ilı tannan, insanı gıcıklı· gizli tutulmuştu. Yavru büyü· nın en güzel gencidir, Çeşmede ılıcalarda sahilde 

bir kahkaha fırlattı. yordu. Şemsi paşaya tamamile Diye bağırmış, boynuna sa- beş odalı elektrik motörü ve ...... ~f. ? 
•cm··· kalbini vermiş olan kadın: rılmıştı. Nihayet onun istikbali, tesisatını havi ve ayni zamanda 

bit' NıÇin mi?.. Bu odada - Paşa -demişti· mademki gizli bir aile meclisinde konu· mükemmel sıcak su banyosu 
Cite ~tkek oturamaz .. Bir erkek çocuk oğlandır. O, bir Türk, şulurken Doğan, ayağa kalk- bulunan bir ev mevsimlik ki-
~ıı ti Ve burnu, bu havayı bir lslam terbiyesi ile büyü- nuştı ve bütün ciddiyeti ile raya verilecektir. Talip olanla-
cııı11~S etmeğe dayanamaz da tülmelidir. Onun adını da şunları söylemişti: rm iş Bankası direktörlüğüne il 1 • 

, Çın... sen koy! - Sonu var - müıacaat etmesi. D. 5 

ttc liatbuki ben seni, bu --------------------•••••••••••••-• A_ e bu odada bırakacağım. 
:'111~, . 
'ıte ıstersen yalnız kalırsın, 
~~rı beraber.. Bu havayı 
' • a et, düşün, taşın, gön· 
oı..,. •sterse beni çağırırsın .• 

lllu? 

'' Peki, olur, fakat evvela 
~~~u karşıki şezlonga otur 
~1" 1ın, ben de şuraya ilişe· 

; Vaziyeti konuşalım .. 
~"'1 Peki, mademki şartıma 
'ite •kat ettin, oturuyorum .. 

, ~Iha · * • * ~tr} kıka, bu yukarıdaki 
t~ c D .. h t .. 
'ti 11' oganın aya mı or· 

'ıı~ ,tçhuı bir perde, artık 
(}~ lllış oluyordu. 

'tlcııı arı, bir maceranın bir 
&ıı ~?C~ğu idi. 

~~t adıselerden tam yirmi 
~~i~el, bütün Garp ve Şark 
~ ~ ayaklandıran bir ha

~L Ye11 r:Yan etmişti: 
~ "tedığj~ Korfo Valisinin 
~ dı~1 ~dnyatiğin parlak bir 
ti'~•rıo arı Bafo, bir gemide 
.d~t ın bulunduğu Korfoya 

~dtrı ~-ansızın uzaktan, en· 
~idtlc~r to~ sesi işidilmişti. 

'&fuk eskı, tecrübeli tay· 
l" f:, tarı bakmca: 

~ll~~b ·demişlerdi· Türk 

,~~d 

/zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Ms. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen bedeli 800 kuruş olan 

10000 onbin tane battaniye kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 400 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenler hergün M. M. V. sat. al. ko. nuna müra
caat etmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 5250 beş bin ikiyüz elli liradır. 
4 - ihalesi 2/7 /937 cuma günü saat 15 te Ankarada M. 

M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~ayılı kanunun ~ ve 3 

cü maddelerinde ve şartnamelerınde yazılı vesıkalarla 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel f Ankara M. M. V. sat. al. ko. .. 
nuna vermeleri. 16 20 25 30 1895 

fzmir Müstahkem Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Ankarada Genelkurmay dairesi bahçesinde çalışmak üzere 

50 • 80 lira ücretli bir bahçevan alınacaktır. Talip olanların 
25-6-937 tarihine kadar Ankarada Genelkurmay daire müdür· 
lüğüne müracaat etmeleri. 16 19 22 1905 

İzmir Müstahkem Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 1931 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiat 208 buçuk kuruş 

olup müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 20000 
yirmi bin kilo sarı sabunlu kösele açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 21 O kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenler gergün Ankara M. M. V. satın alma komis· 
yon una müracaat edebilirler.~ 

3 - ilk teminat parası 3127 üçbin yüz yirmi yedi lira 50 
kuruştur." 

4 - İhalesi 5.7.937 pazartesi günü saat 15 de Ankara M. 
M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikaları 

ilk teminatlarile birlikte tam ihale saatında Ankara 
M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 16 20 30 2 

İzmir Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hay· 

vanatı için 773 ton kuru ot 28/Haziran/937 pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi Tophane sat. 
al. ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 20098 yirmi bin doksan sekiz lira 35 
otuz beş kuruştur. 

3 - Şartnamesi lstanbul · Tophane sat. al. ko. da görü
lebilir. 

4 ~ isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla baraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saahndan en az 
bir saat evci Tophane satın alma komisyonuna ver-
meleri. 11 16 20 25 1846 

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

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara Eskişehirdr. iki hangar yaptırılacaktır. Keşif 

bedeli (361850) üç yüz altmış bir bin sekiz yüz elli 
lira 84 kuruştur. Bu inşaatın kapalı zarfla eksiltmesi 
18161937 Cuma günü saat 15 te M. M. V. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartname keşif ve planlar 18 lira 10 kuruşa M. M. 
V. Sat. Al. Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname 
gönderilmez. • 

3 - ilk teminat parası (18225) on sekiz bin iki yüz yirmi 
beş liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber kanuni teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2. ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge-

r l.. ele çok k .. .. ' lltk k ısa surmuş 
\.. ttırıi, or~anlar, gemiyi ta· 
l~tai 1 dılber Bafoyu ve 

lerle bayındırlık genel ve fenni şartnam~lerile hava 
inşaat şubesi fenni şartnamesi ile birlikte teklif mek-

_~IHlllttlllllllfUfllllllllllllHlllflflllllllMlllllllllllllllUllJlllllHHUI 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•_ tuplarını ihale saatinden en az bir saat evel M. M. 
,.. ,. V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 5 11 16 1662 

de · l ~ ......... ~ esır a mışlardı. 
\ı~ ~~elliği, şaşaası, çi
"-~ . darhr ~tan şaheser vü
,i,r a nazarı dikkati 
~ ... l' ı. Korsanlar: l' •rtıarn ~' rıe ·demişlerdi- bu 
lil_.. b Pazara gider ne 
~ tınu , 
'tit&t S kucağına.. O, 

ltı ., ~'d' ultanın sarayına 
-.._ a.. 1§abın M d . 

1 , ) .,,,tle O goz esı o ur. 
~)tn· b· srnanh tarihin· 

ı ır h"d· ıaı ki a aaenin ba-
lllse bilmiyordu. 

;a Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri - _A_s_k_e~n~A.;.;...f;;.;;.;.a;..;;.b~r~ik....;.:a_l __ a..;..r_u_m_u_m_m~ü--
-
~ Başdurak büyük Salepçiof lu hanı karfraında = dürlüğünden: 
5 - 1266 ton Lavamarin kömürü ;; Hamdn Nü~het Çançaır = 
~Sıhhat Eczahanesi; - -1 nde bulunm. • i 
•1111W11DJ HUlllllllUIUIYJIUllUlllWIUIUlllDUlllUlllllUllJllllllWllUllllll UlllllllllJlllllllJJHUJlllllllllllllUlllllllllllJUIJlllllD • 

Tahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarda miktarı ya
zılı Lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa-
tın alma komisyonunca 5 Temmuz 937 pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1234 
lira 35 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur ıün 
ve saatte komisyona lDür c;aatlan. 13 16 18 20 1$54 
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Fratelli Sperco'Olivier ve ____ ,. E dremid kaymakamlığından: 
Bal~ova Ağa-Vapur Acentası Şürekası 

ROYAL NEDERLAND Limited memnun KUMPANYASININ . Vapur Acentası 
"JUdNğO,, bvakplur~ lO .:..1cz2· Birinci kordon Rees binası Namile maruf ılıcaları 6-Haziron-937 

rana o ru e enıyor. u u- Tel. 2443 
nü tahliyeden ~onra BURGAS THE ELLERMAN Lf. pazar gününden itibaren muhterem 
VARNA ve KôSTENCEye NES LTD. müşterilerine kapı/arını açmıştır. 
yük alacaktır. . "DRAGO,. vapuru 15 Ha- Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra 

SVENSKA ORIENT LI· zi randa LIVERPOOL ve SW- köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu-
NlEN KUMPANYASININ ANSEADAN gelerek yük çı· nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza· 

"AASNE,, vapuru 14/Hazi· karacaktır. batı zaid görür ve muhterem müşteril~.rim.in teşriflerini 
randa bekleniyor. ROTTER- "GRODNO,, vapuru l5 •tıiblıiieiiiikiiileiiiriiiiimii. ___________ M•U•-DÜ•R•IY-ET-•• 

DAM, HAMBURG, GDYNIA Hazirnda LONDRA, ve HULL • ıııı111111111111111111111111ı.. Doktor Jlllllllllllllllllll\11111111111 
SKANDINAVYA limanlanna den gelerek yük çıkaracaktır. 
yük alacaktır. "GRODNO,, vapuru 30 - A K 1 T 

SERViS MARITIM RU- Haziranda gelerek LONDRA - • ema onay --
MEN KUMPANYASININ ve HULL için yük alacaktır. -
"ALBA JULIY A,, vapuru DEUTSHE - LEVANTE 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 16/ Haziran 937 tarihine doğ- LINIE 
ru bekleniyor. MALTA, MAR- SOFlA 10 Haziranda 
SiL YA ve CENOVA için yol- HAMBURd' BREMEN ve 
cu ve yük kabul eder. . ANVERSte; gelerek yük çı· 

ilandaki hareket tarihlerıle karacaktır 
navlunlardaki değişikliklerden T "h · l l d k" d 

arı ve nav un ar a ı e· 
acenta rnesuliyet kabul etmez. ğişikliklerden acenta mes'u-

Daha fazla tafsil.at için lk.in· livet kabul etmez. 
ci kordonda Tahmıl ve Tahlıye 

binası arkasında FRAT
1
ELLI "UMDAL,, Umu

SPERCO vapur acenta ığma 
müracaat edilmesi rica olunur. mi Deniz Acenta. 

Telefon: !!!2•/•42•2•1/.26•6•3•· /ığı Ltd. ----v. N. Hellenic Lines 
W. F. H. VAN-I Limited 
D ZEE & Co "HOLLANDIA,, vapuru 28 er • Haziranda beklenilmekte ROT-

DEUTSCHE LEVANTE LI- TERDAM, HAMBURG ve 
NIE. G .m.b. H. ANVERS limanları için yük 

HAMBURG. alacaktır. 
,,ARKADIA,, vapuru 12 PHELPS LINE 

Haziranda beklenilmektedir. PHELPS BROS & CO lNC. 
ANVERS, ROTTERDAM, • IRLAND " vapuru 24 
HAMBURG ve BREMEN için Haziranda beklenmekte NEV-
yük kabul eder. YORK limanı için yük ala-

"CHIOS,, vapuru Haziran· caktır. 
nihayetinde beklenilmektedir. "UTSIRE,, vapuru 20 Tem-
HAMBURG ve BREMENden muz beklenilmekte NEVYORK 
yük getirecektir. limanı için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LI· Vapurların isimleri, gelme 
NES tarihleri ve navlun tarifeleri 

The EXPORT STEAMSHIP hakkında bir taahhüde girişi· 
CORPORATION lem ez. 

PIREden AKTARMALI Birinci kordonda "UMDAL,, 
SERi SEFERLER UMUMi DENiZ ACENTA-

"EXETER,, vapuru 18 Ha- LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ziranda PIREden hareketle ğına müracaat edilmesi rica 
BOSTON ve NEVYORKa olunur. 
gidecektir. Riz binasında No. 166 

"EXCAMBION,, vapuru 2 Telefon : 3171 

Temmuzda PIREden hareket ----~-~----
ederek BOSTON ve NEV- Zayi 
ORK için yolcu ve yük ka· İzmir Müstahkem Mevki 
bul eder. 233 üncü alay 2 nci tabur 

" EXOCHORDA" vapuru 6 mcı bölükten aldığım askeri 
16 T emmuzda PIREden hart:· terhis tezkeremi zayi eyledi
ket ederek, BOSTON ve NEV- :ğimdcn ve yenisini alacağım· 
YORK için yolcu ve yük ka· dan eskisinin muteber olamı· 
bul edecektir. yacağını ilan eylerim. 

Seyahat müddeti: Ödemişin Birgi nahiyesinin 
PİRE • BOSTON 16 gün Taşpazar mahallesinden Üs· 
PiRE . NEVYORK 18 gün man oğlu Şerif Ali Muslu 

AMERiCAN EXPORT LINES 1324 doğumlu 
THE EXPORT STEAMSHIP Zayi 

CORPORATION lzmir Öğretmen okulu sınıf 
"EXIRIA,, vapuru 24 Ha· 1 şube (F) den almış olduğum 

ziranda limanımızda beklenil· tasd iknameyi zayi ettiğimden 

Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve şartnamesinde 
değişiklik yapılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 Ağus· 
tos 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile· 
cektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. 16 18 20 22 1791 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

200 ton 114 lükOleom 
200 " 105 lik '' 

Tahmin edilen bedel 28000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4 Ağustos 937 çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektil'. Şartname 1 lira 40 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 13 16 18 20 1855 

1 - Eksiltmeye konulan ış: 

2 - Keşif bedeli 

3 - Bu işe ait şartname 
ler ve evrak 

Edremit cıvarındaki bostancı 
ılıca binasının yeniden inaşsı· 
Keşif bedeli 9973 lira 50 
kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
O - Hususi şartname 
E - Metraj ve hülasai kef' 

cetveli, projeler. 
isteyenler bu şertname ve diğer evrakı Edremit kaymakaOI 

lığında göre bilirler. 
4 - Eksiltme 28/6/937 pazartesi günü saat 15 te Edreıııi1 

kaymakamlık dairesind~ yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 - Eksiltmeye gire bilmek için isteklilerin 748 lira 11Jıl' 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıda 
vesikaları hamil olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayt; 
bulunduğuna dair 'lf 
sika 

B - Bu gibi inşaatı yapl 
bilecek fenni iktid-" 
bulunduğuna veya 
f'vsaf ı haiz göstereee~ 
leri inşaat usta başırı 
nafiadan veya 
fen heyetlerinden al 
ğı ehliyet vesikaları 

7 - Teklif mektupları yukarda 3üncü maddede yazılı sJ 
ten bir saat evveline kadar Edremit kaymakanıll 
dairesine getirilerek eksiltme komüsyonu reisliği 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 ürı 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olmasını ve , 
zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması P 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 10 15 1787 

Aydın Nafıa Müdürlüğündelli 
1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke · Ortaklar yolull 

11 + 465-17 + 500 kilometreleri arasında şose ve imalatı 51 

iye inşaatıdır. Bu işin ke~if bedeıi (17 551) lira (67) kuruştd 
2 - Bu işe şartname ve evrak şunlardır: 

a - Eksiltme şartnamesi 
b - Fenni şartnamesi 
c - Mukavele projesi 
d - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
e - Keşif cetvelleri ve projeler. 

lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde 
3 - Eksiltme 7.6.937 den 12.7.937 pazartesi 

onbeşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1316.38) el 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı " 
kaları haiz olması lazımdır. 

a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası 
b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesik• ~ 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatta~!. 
sut evveline kadar encümende toplanan komisyona ge!~ 
rck makbuz mukabilinde verileçektir. Posta ile gönderıl I 
mektupların nihayet üçilncü maddede yazılı saate kadar tı' 
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıinııŞ j 
lunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edi!.':! 

16 22 29 6 }ljO~ 

Açık. eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğind~IJI 
1 - Aşağıda cins ve müfredatile muhammen bedeller• .:tff 

(Üç) kalem ve belediyemiz müessesesinin 1937 mali yılı 1 

catı ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen 

mektedir. NEVYORK için yük yenisini çıkaracağımdan eski- Lira Ku. Nevileri 

kabul eder. sinin hükmü kalmadığını bil- u ., .• A 3900 (300) Adet türbin sistemi kuru tip su saati eli 
Bedel 

SERVICE_M_A_R-lT-IME RO- diririm. 4992 47 (12) kalem su aboneleri su alma kolları t 
U MAiN. B lJ CAREST a6m1•3-nu•ı91111n•ar•a•lı•A~vmnl!li ~o·ğ~lu~T·e~v::. - ~~ \ malzemesi 

"DUROSTOR,, vapuru 27 muza doğru beklenilmekte· 1 ~ 'it 1271 (4125) adet ve (8) cins (Elektrik) AmGutü 16;ı9I Haziranda beklenlilmektcdir. dir. BELGRAD, NOVIZAD, ZE MG·IN 2 - Açık eksilme müddeti 10/6/ 1937 tarihinde 25 
011 KôSTENCE, SUL NA, KA- BUDAPEŞTE BRATISLAVA tar'ıh"ıne tesadüf eden cuma günü saat (15) e kadar ~ LAS için yük kabul eder. 

11 KALAStan aktarma şartile LINZ ve ViYANA için yük t ı:::.:. t günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin sonurıc ar 
umum TUNA limanları iç in DEN NORSKE MIDEL· f:sı~'-.:"' .. ınıw~r.~rw ... illllP!INI günü tayin edilen saatte Belediye daimi encümenine 111 

/. 
yük kabul eder. HAVSLINJE _. ~ etmeleri şarttır. " eti. 

EN O S L O 3 - Ayrı ayrı yapılacak üç k~l~m eksiltmey~ işt~rde~ , J 
JOH~~l~N ~~~R "BOSPHORUS,, vapuru 22 B b 1 d. • d istiyenlerin muhammen bedellerınm % 7,50 nısbetıP caı9" 

L l y ER p o o L Haziranda beklenilmektedir. UrD&V& e e ıyesın en: vakkat teminat akçeleri makbuz veya mektuplarını eP ,J 
"AVIEMORE., vapuru 27 PiRE, SIÇILYA, DIYEP ve Belediyenin park içinde mevcud gazinosu üç sene müddetle ibraz ve teslim etmeleri lazımdır. "e ~,4 

Haziranda beklenilmektedir. NORVEÇin umum limanları icara verilecektir, Müzayedeye iştirak için on lira elli kuruş 4 - işbu eksiltmelerin şartnamelerini görmek 9e11 
LİVERPUL ve ANVERSten için yük kabul eder. depozito akçesi belediyeye yatırılacaktır. Müzayede 17/ 6/937 almak istiyenlerin her gün çalışma saatları i~inde ittİ~..r 
hamule getı.recektı"r. BURGAS Vapurların isimleri gelme l k Ş . k M.. . M h b . .. a t etmelerı ,,e ı··~ 

l f l · Perşembe günü saat 16 da yapı aca tır. artnameyı görme uessesesı u ase esme murac a . ,. 0 .. 
VARNA' KÔSTENCE, SU· tarihleri ve nav un tari e erı k .. d ·ı b"l ğ' ılall 

h k d b. t hh'"d · · · istiyenlerin Burnava belediyesine müracaatları ilan olunur. bedelsiz olarak birer opyasının gon rı e ı ece 1 
LINA. KALAS ve IBRAIL a ·ın a ır aa u e gırışı· 

89 leerm~e~z~.T~e~le~f~on~N:o~.2~00~7~2~00~8~ .................... ;4 .. ~6~9~~15~ .... ~1~73~5~~ ............ ~16;..~19~ .. ~--~l~l~ .. ~Jo için yük kabul eder. •• l 
Soc. RoyaleHONGROISE Pu·· rı·en Şa'-~p Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, /ıa ,, 

.. DÔ~~~Ev:1~~ı;~Miem· 1 ~ relıleri rahatıı~ olanlara bile Doktorlar bunu tavıi;ye ederler, 


