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' tı ti 
Dersim ·asileri, daha dar bir 

çember içine alındılar 
llaşbakanımız ismet Inii°nü, dün akşam Elizize 

hareket ettiler. Tarama hareketine kan 
dökülmeksizin devam olunmaktadır 

....___ - - --------
7' unceli-Dersim 
hQrekatı ve 
llrogrcımımız 

Haydar Rüştü Öktem 
Geı,:eu gün; ııaym Jlıı ~hukon f · 

~•eı lnünu TıirkiyP. Bııyük l\lil· 
ft lecli inde devletin iı,: '"" dış 
lııJlitıkıı•ını if.ıde eden mühim be· 

" '~tıaıııı bulundu. Poliıikamızı pek 
~u~d anlatan bu uuıuktn (Der .. im) 
/ )upılnn ı lahat barektitımızdan 
ı:ı ~ hnbscdildiği için bu ııütunlıırda 
Ilı harekuı1n niçin ~ c nııaıl yapıl· 
~1llı ve bu hare.kete ebcb olan 

't't'alnnn neden ibaret oldnğuııu 
~tnıağa çalıencağıro: 
d llir buçuk iki sene evel uc~rc· 
\'ilen husu i hir 1..anıınla (Dersim) 
y~ havali i (Tunceli) adlı bir vilii· 
ı;t haline konmuş ve hu \'illiyetin 
) •rea& \'asi sallihiyetleri bııiz aynı 
~ıı:ı • k arıda kumaudan olan mnumı 
it " ı fi n inin emir ve idarc~iue ve· 
1 ııı· 1~tir. 

lit llu kanunun ve hu usi iıir şe· 
l.t ~e snlıihiyeti olan bu idare sis· 
b.ltı1ni11 gayeıoi uırlarılanheridir o 
""aı· 1 •de znman znıııan \'ukua11c-
ıı. o 

'tt ~ Yanlara bir nihııyet vermek 
ıı ba t\'leı otoritesi girmemiş olan 
ltir taliye ebedi aeayiş, ebedi ma· 
'41!Jt "e sonsuz bir umran götür· 

teıı ibaretti 

~~ Ctıtnburiye; hükumetinin bu 
~11 ladlıırla giriştiği ıalııbnt hare· 

tııtı1~~ havalide tagallüble, soygun· 
ltyhlc a geçinen aşiret reisleri, bazı 
l:ı'ıfllı. t Ve derebeyleri tarafından 
llıtd~ll\ hir iş olarak tcliikki edil· 
~ı::,/·1 Ünlıır sandılar ki padi~ahlık 

•t ı• . 
tılıtu~ rınde, meşrutiyet ıcnclcrinde 
tfı g 

11
• Sihi bu 15on t~ebbil te ge· 

eçıci bir harekettir. 

~ ~~a~ ~öylece dü~iinwekte bir 
'eııed· ıdılcr! Çünkü üç dürt yüz 
tı it o l IQ1~l ra arda 011 ii~ defa i yan 
"-rt•l ;r \'e Ler ılcfa ınılıı tl'ıli p 
lı ·•tıuıı 
ltıı:eu •ııaruz kıılmı~lıır, fuknı 

~ .. L .• e hcş on ilfıb ıc lim f'lnıck 
ı 1 ~ on ı· . •· i. ıra \P.t"ı vcrnwk ııre · d ~ın i . o 
1t, AJ . ı:ırıdcıı sı)nlıp çıkmışlar-

it ıı1.ıılek . h 
ı 1,.r ı u iirnı kine kapılan 

•ı ' Vcvı ı h·ı 1 . • 
1 er, ılerı·hr)1cri cuııılııı· 

~ııııı •!il ılın ·ı · . . 1 . k a 1 
1 ıoın lıu • ıı·ı ıır a· 

t~:ı ıı ,,, ... , . 
"''"ıı . tı tecllıırleri ılı'" bu züm· 

ilıJı(, •. ıo 
lI uıyorlarılı 

•lı ııllıuk· k • 
) Yel),, 1 ııuunıın nlıkümı ciıl· 

111 •ııtbik J•ı· ı· ' )ııpıı c 1 ı)or, o lı:ıl'a ıy•· 
lıruı l)or ı..- - ı 'l tı}or d, opru et·, karakollar 
Or· ' C\'} • 

1 
1lt i t . etın uı:ıdıli, nııınc\ i 

tı lt i Jı.r. dıılıu kıılknıamıık Ü7.C· 
t,t. edalı} ı . 
l•ıı' ıı ilet' . on u. işte bu hali 
11 'ıı l"•cb}ı~ rPisleri de\'lctçc Yn· 

t11 y ıu 1 • • 
l eJ·ı eı ın c ki zıımanlıırda 
ıı-tı 1 eıı 
~ .. lıellıedjll· . nıuvakkııt tedbirlere 

• tılU1 ,, -
lıj t rı(lr o 0 t<'rck ilıktüler ,·e 

t ' •Ulun 
~t lıtetıc un oralarda esaslı 

tııı tee sü 
~İt tınek •1. • s ctınC11inı~ meydan 

u~ gıuı c lı'l 
uşon . a 1 fıne ve haince ...... ce ıle 

~tıl Bize nyııklandılıır: 
), hııttıa tııckteb yııpmnyın 
~1 •lı Yln, ka 1 . ' 

' 11tırııtı raı,;ol kurwııym, S0 ,. yıkını 
" 3 11 •• cu sahi/ede -

Sabiha Gökçen, -son mı:vaf/a ty l' uçu~'!4ndaıt sonra 
Atatürkün elini öperken 

İ&taııbu I, 17 1 Uusuei oıulıaLiri· 
mizdcn: Tdefonla] - Ocrsiııı lıa· 

rekiitı hakkımla huı:,rün selen ha· 
herler, C\iuı; , ·erecek ınahiyettl'· 

dir. Harekat, bu;ün <le tuııı bir 
ruu"rnffokıyctle devam t•tıni~, Kutu 
dereei ile Sıılıaob:ıba da~ı nra ındıı 
ahluku t·•lilııti~ olan asiler, çember 
darııltılmak suretilc flalıa dar bir 
araziye ~ckilıue~e mechıır bırakıl· 
mışlardır. Tarama lıarck.Cııına, kan 
dölı..ülmck!i1in devam edilmekte ve 
bu arada asiler kafile lrnfile de· 
halet eylemektedirler: 

Teslim olan sergerdeler aı-asın· 

da Haydaranlı Kamer ve Ilızır, 

Demenanlı Cebrail, Yu~uf Hanlı 
Kamber ve Rehber vardır. 

Elan dahalet etıoemiş olan ser• 

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

Sakarya köprüsü. 
ihmal edildi 

,.. -. 
Bag Ali Çetinkaga 

Ankara, 17 (Hususi muha · 
birimizden-Telefonla) - Na· 
fıa Vekili B. Ali Çetinkaya, 
Sakarya üzerinde kurulan bü
yük köprünün resmi küşadını 
yapmak üzere Cumartesi gü· 
nü buradan hareket edecektir. 

gcrde S!!yitl Rızanın idaresinde 
bulunan ve Kutu deresine sığınmış 
olan mü. ellab a :i döküntülerinin 
ıooo. ısoo kioi katlar oldukları tah. 
mirı edilmektedir. 

Seyid Rıza dahil olwak iizere 
henüz ılehalet etmemiş iki a~irct 
rt i~i kalmı;tır ki, bunların da bu· 
gün yarın mutavaat C) leweleri bek· 
leumcl.:tedir. 

Teslim 1 olan n iler ve a;iret 
reisleri, al<lııııdıklarını, cumhuriyet 
hükümetiniıı merhamet ve attfe· 
tine sı~mchklarım beyan etmekte· 
dirler. 

Çelik ordunıuzun Dersim ha· 
rekatı esnasında sıırp ve çetin dağ· 
larıla gö terdiği kahramanlık ve 
manevra kabiliyeti, her türlü tak· 
dirin fevkindedir. Tayyarelcrimi:r: 
de hu bart:k.litta çok mu,·affakıyetli 
bir faaliyet f;ÖbtermeLtedirln. 

Ankara, l 7 (Ilusuei mulıaLiri· 
ınizJeıı: Telefonla] - Ha~vekil Gı•· 
ner:ıl ismet loönii, refakatlerinde 
Hariı·i)·e \'ekili B. Rüşdıl Araq, 
Dahiliye \'t·kili \e parti grnı•l St·k· 

releri B. Şükrıi Kaya oldıığn halıle 
bu :;alıalı hususi ın·nlc şebriıniLe 
döumüşlcrdir. 

kıı~\' t:kil f<tasyonda. Kamuıııy 
ba~kauı Alıılüllıalik Rerıda, \'ekil· 
ler. t111"lı11 , lıır, vali ve lıdcdiyr n•i i 
;\ cvı.ml, tııl'~ki \t' merkez L:u111an· 

clanlıı rı "' wkiiletler ı~rkaoı tara· 
fıııdnrı kar~ılnıııııı~tır. 

Ankara. 1 7 [ Umu~i muhabiri· 
nıiıdeıı: 'ft.Jefuııla] - \'ckillcr ile· 
yeti, hugiiu l taııhuldan dönen Ilnş
vckil General t~met foöminün ıi· 
)8bCtinde ınühiıu bir lopl:ıotı pp
mı~tır. İçtimaa. Ilüyük: Erkanıbıır· 
biye reiei .Marc~al F~vzi Çakmıık 

la i~tirıık eylenıi§tİr. Birkaç eoat 

devam etlen toplantıda, Dersimde· 
li son vazİ)Ct tetkik edilmiş 'fC 

hu mıntakada alınacak tedbirler 
h:ıklında çok mühim kararlar ve· 
rilmişlir. 

Ankara, 17 (Hususi muhabiri• 
mizdeo: Telefonl;1] - BaşYekil Ge· 
neral lemct İnönü, bu ak~am eaal 
20,10 da husust trenle Elilziıı:e ha· 
rekct etmiotir. Başvekile, Sıhhat \'C 

İçtimai Zıluavenet Vekili B. Uefik 

- Sonu 6 ıncı salıi/ade-

ve 
r 

Kahraman Mehmedçikler 

Dersim isyanı nasıl ve neden baş-
ladı, uydurulan haberler nelermiş? 

Kahraman Mehmedçik, asi 
leri çevirmiş bulunuyor ------------

Sabiha Gökçenin muvaff akıyetleri- Hududlarımız· 

dan geçen dört komiteci ve yakalanan bir genç -
Seyid Rıza denilen mel'unun iki yüzlü faaliyeti 

~---~---.... ---------
Pay la ş ılam ıy an , 

COCUR 
9 

Bir şahidin mühim 
ifadesi .. 

Bu çocuğu, hiç görmemiş, 
adım işitmemiştim, diyor .. 

Şadi 
Torbalı, (Hu usi) - Buca na· 

hiyesi müdürü B. Şem"i buraya 
g~lmiş ve fabrik:ıtor B. 1\lclımedio 
oğlu hak1'ında · tahkikat yapmıştır. 

B. Şt·nı'i, e\clce Bucatl:ı eeyi · 
lik yapan ve şimdi Torbalı ay~ır 

deposunda baş eyis olan Ü küılnrlı 
İbrahiıni cclbetmiş , .e fabrikııtor 
B. Mchıne<lin kaçınlım çocuğu hak· 
kında ne lıilJiAini ~ormu~tıır. 

n. Şem"iuin tahkikatından ımorıı 
İbrahimle konuştum. Bana ıneacle 
hakkında şunları aöyll•miştir: 

- Ben evclcc Bocada B. Azi· 
zin maiyetinıle seyislik ediyordum. 
Ara. sıra C\'İoe gidip geldi~im vaki 
idi. Bu itibarla D. Aziziu aile va· 
ziyetini bilirim. Filhıtlika kendi i· 
nin bir çocuğu vardı. Fakat bu 
çocuk, çoktan ölmü~tür. Kendi 
cocuğu öldükten ild sene eonra, 
yeni ta~ındığı Ali laptanın e\•inde, 
bir gün şimdiki çocuğa, yani Şıı

diye raetladım. B. Azizin, daha 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

işte sağda Segid Rıza, solunda Şadilli aşireti reisi 
Hasan Mekki ve ortada diğer bir reis 

Bugünkü sayımızda, Başmu· 1 - içlerinde karakollar 
harririmizin (Tunceli • Dersim) yapılmaması, 

vaziyetini izah eden yazısını 2 - Köprü kurulmaması, 
okuyanlar, Cumhuriyet idare· 3 - Yeniden nahiye ve 
sinin bu havali etrafındaki fa. kaza teşkil edilmemesi, 
aliyet ve maksadını tamamile 4 - Silahlarına dokunul· 
anlarlar. 

Bu havali halkının bir kıs· 
mı, tab'an haşin, silah kullan
mağı, şekaveti diğer çalışma· 

lara ve kazançlara tercih eden 
bir haleti ruhiye taşımaktadır. 

iki sene evel kanun çıkıp 
ta Korgeneral, ayni zamanda 
umumi vali olarak buraya ge· 
lince, yeni karar ve azim, 
bomba gibi patlamış, bu me
yanda, Elaziz sokaklarında 
bazı haydutların da idamı 
üzerine haydutlar, eskidenberi 
arkadaş olarak taşıyıp dur
dukları silahları ellerinden bı
rakmak mecburiyetinde kal
mıştır. Bazıları dehalet etmiş
ler, cezaları tecil olunmuş ve 
bunu bir sempatinin uyanması 
takip etmiştir. Aşağıdaki hu-
lasayı, bir muhabir arkadaşın 
8 Mayıs tarihli mektubundan 
çıkarıyoruz: 

Fakat cenup hudutlarından 
geçen casuslar nihayet Der· 
simlileri tahrik etmişler, onlar 
da, hükumete karşı bir nevi 
ültimatomla şunları teklif ey· 
lemişlerdir: 

maması, 

5 - Her zamanki gibi pa· 
zarlık usulü ile ver~i verme1e· 
rine müsaade olunması. 

Bu küstahca teklif, bittabi 
hükumetimiz taraf mdan büyük 
bir dikkat ve hassasiyetle kar
şılanmış, derhal bu hıyanet ve 
cüretin kat'i şekilde bastırıl
ması kararlaştırılmıştır. Hay· 
dutlar, cenub hududumuzdaki 
geçen vak'aların akabinde: 

1 - Garbi Dersimde in 
karakoluna bir gece baskını 
vermiş, 

2 - Harçik suyu üstünde 
ve Pah nahiyesi ile KahmuJ 
nahiyf"lerini bağlıyan ahşap 
köprüyü yıkmış ve serkeşane 
hareketlere başlamışlardır. Hü
kumet, derhal buralarda ve 
şüpheli gördüğü yerlerde gar· 
nizonlar kurmuştur. Nazimiye 
ve Mazkird kazası üzerine iki 
toplu taarruz yapılmış ve bazı 
müfrezelerimize baskınlar ve· 
rilmek istennıişse de derhal 
modern ve müessir silahlarla 

-- Sonu 6ıncısalaifed• --



Sayfa 2 

Dersim dağları üstünde uçan 
ilk kadın tayyareci 

Atatürk kızı Sabiha Gökçen, 60D Dersim harekatında, a ker ve ha· 
Yacı bir Türk kadım olarak yük.sek Dersim dağlarının ü tünde bir kar· 
tal gibi dolaştı. O, bombal!lnı, oıcl'anelin çörcklenıJigi kayalıkların üs· 
tüne erkek knrdcfi gibi snl3ı. Bnş..,döndürücft irtifalardan bir yıldırım 
hızı ile inerek, mitralyözünün namlusundan onlara' bol bol ateş ku~lu. 
Korkunç, ipsivri kayaJıklann arasında pusu .kuran ölümo meydan oku· 
ynrak, hnydudlnnn gizlendikleri yerleri birer birer oradı, gürdü, tcsbit 
etti, vurdu ve haber verdi. ,. - ... , 

Bu bir kır gezintisi, bir mebtab eafası değildir. · • .. 
Otomobille plıijlara gitmek, dnrgun . bir denizde sandalla J~J.a)w_ k ta 

değildir. Bir şarkı söylemek, bir baloda dansctmek te hiç dcAil!. D;,, 
basbayağı bir harbe giriş, bir vazifeyi if ediştir ki, Tilrk kadıQtnın 

gög finü gururla kabartıyor. Çüukü denebilir ki, dünya ) üzünıle askeri 
lıareküta bir tayyareci olarak i§tirak eden \'C hilf iil çarpı§aD ilk kadın 
tayyarecilerden biri de Sabiha Gökçendir. Atatürk kızı, millete ve Türk 
kadınlı~na böyle büyük ve tarihi bir şerefi getirmi~tir. Çüokü onu 
havalara uçuran el, en büyük Türkün uğurlu elidir. Yani, şu tarihlerin 
) ol onu clcğiştiren ve Türk milletini Lir heykel gibi işli yen el.. 

Bu biidise, Türkün yaradılışındaki kabiliyetle beraber, kodınıu Ja 
vatan müdafaasında oynıyubilece~i rolü ve görebileceği işlerin büyüklü· 
~ünü bize gö tcriyor. 

Kadını, saçı, başı, aklı ve f iıiği, kabiliyeti, iradesi ve herşcyi ile 
dııima yanın gören, daima noktıan ve {ayanı merhamet felükki eden 
erkek, Sabiha Gökçenin göklerden göuJerdiği bir cevabla kıır~ıkarşıya 

gelmi~tir. Bu cevab, gayet beliğ ,.e gayet kısadır: 
"Kadın, erkek birdir. Ne ekrik, ne fazla. Vatan hepimizindir, rejim, 

cumhuriyet te hepimizin .. İşte, onu böyle ölüınlcr babasına koruyacatız.,, 
Bütün millet, bunu bir yemin haliDde tekrar etmelidir. Türk kadı· 

nı, imtihanım vermiş ve muvaf fok olmuştur, ne kadar mesud ve mağ· 
rur oba haklıdır. Yerden göğe kadar, yani Sabiha Gökçeoin uçtuğu 
gökyüzünün ta ötelerine kadar haldı! .. 

Sokaklarda milyonlar 
Uzak Şarkta insanlar tara

fından çekilen küçük arabala
ra Rika adı verilir. Japonya· 
nm Ozaka şehrinde bulunan 
rikalardan birisin; çeken ihli· 

- yar Japonun adı lzttaro Ço
simotadırl Bir gün bir yol 
kenarında oturmuş arabasına 
bir müşteri beklerken, yolun 
ortasında çamurlar içinden 
ucu çıkmış bir kağıd görmüş· 
tür. Merak ederek çamurlar 
içinden aldığı bu kağıd tam 
bir buçuk milyon yenlik yani 
80 bin slt!rlinlik bir çek idil 
Fakat arabacı bunu sadece 
150 yenlik birşey sanmıştır. 

Maamafih namuslu bir adam 
olmak itibarile ihtiyar arabacı 
çeki zabıtaya götürmüş ve bu 
sayede sahibi bulunmuştur. 

Hamiline tediyesi İcab eden 
bu büyük paraya mukabil 
namuslu arabacıya sadece 600 
yen mükafat verilmiştir. 

Talisizlik rekoru 
Tulado şehrinden Fred Hers· 

ter cihanın en bedbaht adamı 
sayılabilir. Bu adamcık bir 
müddet evci işinden çıkarıl
mıştır. Fakat felaket dört ta· 
raftan gelmezse, tatsız olur, 
değil mi? Bu adamcağızın da 
aşağı yukarı böyle olmuştur, 
iş bulamadığı ve en ziyade 
bunaldığı bir sırada karısı 
hastalanmıştır. Bir müddet 
sonra karısı ölmüştür. Bundan 
az sonra kızı, sefil bir cani 
ile kaçmıştır ve bir kaç gün 
sonra da evi yanmıştır. Hal· 
buki evin sigortasını zavallı 
adamcağız mütevali felaketler 
yüzünden bir hafta evel tec· 
dide muvaffak olamamıştır! 

Yeni Bulgar pulları 
Bulgar hükumeti yeni bir 

seri pul çıkarmağa karar ver· 
miştir. Bu pullarda şimdiye 
kadar görülmemiş bir hususi· 
yet olacaktır. Pullar üzerinde 
kıymetine göre, bir meyva 
resmi bulunacaktır. Bu suretle 
Bulgarislanın yetiştirdiği bü· 

Saime Sadi 

tün meyvalar böylece her yer· 
de reklam edilmiş olacaktır. 

Uzun ömUrl 
Cihan ölüm nisbeti en az 

olan yer Okyanusyadır. Bura
da ölüm nisbeti binde 8 dir. 
Fransada binde 15,8 dir. Yu
nanistan, Macaristan ve Por
tekiz ile İspanyada ölüm nıs
beti daha yü\cst!ktir. 

Oyun kaljıdı 
Dimans lllostra mecmuasının 

neşrettiği malümata göre oyun 
kağıdları Alancı Kari zama· 
nında 1328 de ihdas edil
miştir. 

Bu iddianın doğru veya ya· 
lan olup olmadığını biz tet· 
kike lüzum görüyoruz; haksız 
değiliz, değil mi? 

Mavi gözler 
Berlinde çıkan ve sadece si· 

gortalar üzerine yazılar ncş· 
reden bir gazetede bir dok
torun garip bir makalesi çık
mıştır. Bu makalede doktor 
bütün sigorta şirketlerine mavi 
gözlere dikkat tavsiye edil· 
mektedir. 

Bu doktora göre, sigorta 
şirketleri mavi gözlü kadın si· 
gortası kabul etmemelidirler. 
Doktor diyor ki: 

"Otuz senedenberi yaptığım 
tecrübeler üzerine diyebilirim 
ki mavi gözlü insanların has
talığa karşı mukavemetleri si
yah veya kestane renkli göze 
malik olanlara nisbetle çok 
azdır.,, 

Hayat ucuzluğu 
Vilayetçe son altı ayhk ha· 

yat ucuzluğu hakkında tet· 
kikler yapılmaktadır. Bunun 
için lzmir Ticaret ve Sanayi 
Odasından son altı aylık ha· 
yat endeksi istenmişti. Ticaret 
Odasınca endeksin hazırlanma
sına başlanmıştır. 

Adliye tayini 
İzmir hakim namzedliğine 

25 lira maaşla Karşıyakada 
oturan İstanbul Hukuk fakül
tesi mezunlarından Bn. Han· 
dan tayin edilmiştir. 

ANADOLU 

Göcmenler 
' 

geliyor __ ................. ___ _ 
Vilayetçe h_azırlıklar 

tamamlandı 
_ ... Bu ay içinde Bulgaristan dan 
TürkiyeY,e. ~~l~ce~ göçmen ka· 
fileleri Varnadan yola çıka
caklardır. Vilayetimizde iskan 
edilecek olan göçmenlerin 
sevk, iaşe ve iskanları için la
zımgelcn bütün hazırlıklar 
ikmal edilmiştir. Göçmenleri 
getirecek vapurlar, evvela Ur· 
lanın Klazumen iskelesine ya· 
naşacak ve oradaki misafir
hanede göçmenlerin sağlık 
vaziyetleri tesbit edildikten 
sonra iskan mıntakalarına 
sevklerine başlanacaktır. Kla
zumen misafirhanesinde lazım· 
gelen hazırlıklar ikmal edil· 
miştir. 

Domuz 
mükellef iye ti 

--·······-tı•---Vekalet, müddeti üç 
ay uzattı 

Geçen sene Ziraat Vekaleti 
İzmir vilayetine 7000 domuz 
mükellefiyeti vermişti. Yani 
vilayette 7000 domuzun öldü
rülmesi icap ediyordu. Veka
let, mahsullerimize zarar veren 
bu muzır mahlukları imha için 
halka, yüksek bir mükellefi
yet tahmil etmi~ti. 

Fakat bir sene içinde an· 
cak 3605 domuz öldürülebil
miştir. Vilayetin teşebbüsile 

Ziraat Vekaleti, geçen seneki 
mükellefiyet müddetini Hazi
randan itibaren üç ay daha 
tcmdid etmiştir. Ancak, ge· 
lecek yılın üç ayında öldürü· 
lecek domuzların hesabile, 
temdid edilen üç ayın hesabı 
biribirine kanştmlmıyacaktır. 
Vekalet, buna dikkat edilme· 
sini bildirmiştir. 

Haziranın ilk on beş günün
de vilayetimizde 347 domuz 
avlanmıştır. Bu suretle öldü
rülen domuz miktarı 3952 ye 
çıkmıştır. Temdid edilen üç 
ay içinde 7000 domuz öldü-
rülmiyecek olursa mükellefiyet 
miktarını doldurmıyan yerler· 
deki ahali cezalandırılacaktır. 

işçilerin 
sağlık vaziyeti 
iş evlerinde tetki
kat yapılıyor .. 

İş kanununun tatbiki müna· 
sebetile iş bürosu müfettişleri· 
nin, iş evlerinde tetkiklere baş
ladıklarını yazmıştık. 

Müfettişler, iş evlerinde ça

lışma tarzile sağlık şartlan ve 
kanunen çalıştırılmaması lazım· 
gelen çok zayıf işçilerin çalış· 
tırılıp çalıştırılmadığı noktala· 
rından da tetkikat yapmakta 
ve işçilerin doktorlara mua· 
yent! ettirilip ettirilmediklerini 
araştırmaktadırlar. 

Hava istasyonu 
Cumaovası istasyonu civa

rında inşa edilecek modern 
hava istasyonu sahasındaki 
sahipli araziye kıymet takdiri 
muamelesi işi bitirilmiştir. 

· Yolcu tayyareleri için inşa 
edilecek hangarın planı, bu· 
günlerde tasdik olunarak Na
fıa Vekaletinden vilayete ge
lecek ve hangarın inşasına 

derhal başlanacaktır. 

Yanan lnönü vapuru 

Makinelere 'hiçbir . 
zarar olmamıştır ·-·-· .. . . . 

Dumlupınar vapuru, lnönü vapu-
runun eşyalarını aktarma etti 
Ambarında çıkan bir yan· 

gın neticesinde kaptanı tara
fından Fethiye önünde karaya 
oturtulmak suretile yolcu ve 
eşyası kurtarılmış olan Deniz· 
yolları idaresinin lnönü vapu
runda yangın tamamen sön· 
müştür. Alakadarlara gelen 
malumata göre, yangın çıkınca 
yolcular, büyük telaş ve heye· 
can göstermişler, paptan; so· 
ğuk kanlılığını muhafaza ede· 
rek vapuru karaya oturtmuş, 

hem yolcuları, hem de eşyayı 
kurtarmıştır. Ambarların bü· 
tün deliklerini de kapattıran 
kaptan, yangını da söndür
müştür. lnönü kaptanının so· 
ğuk kanlılığı ve bu işteki mu· 
vaffakıyeti takdire şayandır. 

İdarenin Dumlupınar vapu· 

Gazi Terbiye 
Enstitüsü ----·---

imtihanlara elli 
kişi girdi 

Ankara Gazi Orta muallim 
mektebi ve Terbiye Enstitü· 
süne alınacak talebe için im
tihanlara dün de Dumlupınar 
İlkolunda devam edilmiştir. 
Dün Pedagoji ve Beden ter
biyesi gruplarına girmek isti· 
yenlerin imtihanları vardı. Da· 
ha evel Türkçe-Edebiyat, Ta
rih-Coğrafya, Riyazi ilimler ve 
Tabii ilimler şubelerine girmek 
istiy~nlerin imtihanları yapıl
mıştı. Dünkü imtihanlarla, S?e· 
rek Orta Muallim mektebine 
ve gerek Ter biye Enstitüsüne 
girmek istiyenlerin imtihanları 
tamamen bitmiştir. İmtihan 
evrakı, Kültür Direktörlüğün

den Bakanlığa gönderilecek 
ve muvaffak olanlar Vekaletçe 
tesbit edilerek bildirilecektir. 
lzmirden bu imtihanlara (50) 
kişi girmiştir. 

Türkiye. Fransa Ti
caret anlaşması 
Türkofis Ankara merkezin· 

den şehrimiz Ticaret Odasına 
gelen bir telgrafta Türkiye· 
Fransa ticaret anlaşmasının 
uzatılmış olduğu bildirilmiştir. 
Telgrafta şu malumat vardır: 

"Türkiye ile Fransa arasın
daki yeni ticaret ve tediye 
anlaşmaları 1 Temmuz 1937 
de meriyete girmek üzere 15 
Haziranda imza edilmi~tir. 
Eski anlaşmanın müdddeti bir 
Temmuza kadar uzatılmıştır. 
Yeni anlaşmaların metinleri, 
postaya verilmek üzeredir. " 

Tahsildar ve tebliğ me-
murları 

Muhasebei hususiye tahsil
dar ve tebliğ memur1t:..rı da 
Maliyede yapıldığı gibi ma· 
aştan ücrete çevrilmek üzere· 
dirler. Bütün tahsildar ve teb· 
liğ memurlarına Muhasebei 
hususiye müdürlüğünden teb· 
liğat yapılmış, maaşlarının 
Hazirandan itibaren ücrete 
çevrildiği bildirilmiştir. 

ru, kaza yerine giderek lnönü 
vapuruna rampa ve lnönü va
purunda bulunan eşyaları ak· 
tarma etmiştir. lnönü vapuru
nun makinelerine hiçbir şey 
olmadığı anlaşılmıştır. Eşya
nın aktarmasından sonra Dum· 
lupınar vapuru, kazazede va
puru, oturduğu kumsaldan 
kurtarmak için çalışacaktır. 
Vapur kurtarıldıktan sonra 
yedekte lstanbula götürülecek 
ve orada teftiş ve muayene-
den geçirildikten sonra belki 
de havuzlanacaknr. 

İnönü vapurundaki zarar, 
büyük olmadığı için tamir ve 
havuzlanmadan sonra bu va
pur tekrar seferlerine başlıya
caktır. Yangının sebebi henüz 
anlaşılamamıştır. Tahkikata de
vam ediliyor. 

Könisberg pa
nayırına 

----·.a··---
Mahsullerimizin nü
muneleri isteniyor 

Berlin Türk Ticaret odasın
dan şehrimiz Türkofisine ge
len bir mektupta Berlindeki 
Türk Ticaret odasının Ağustos 
ayı ortalarında açılacak olan 
Beynelmilel Könisberg pana
yırına Türkiye adına iştirak 

edileceğini ve 935, 936 yılla

rına nisbetlc hayli biiyütülmüş 
olan Türk paviyonunun emsali 
arasında parlak ve zengin ol· 
masına bilhassa gayret edildi
ğ'ini bildirmiştir. Bu paviyonda 
teşhir edilecek olan Türkiye 
mahsullerinin zengin ve çeşitli 
olmasına ehemmiyet verilmesi 
için Berlin Türk Ticaret odası 
meşherindeki nümunelerin kafi 
gelmiyeceğinden Türkofis İz. 
mir şubesinin de nümuneler 
göndermesi istenmiştir. 

Ölüm 
Şehrimiz manifatura tüccar· 

!arından Giridli B. Hüsnü Ata
berkin valideleri, hayata gözle· 
rini yummuştur. Merhume, ha· 
yırsever, merhametli, saliha 
ve kamil bir kadındı. 

Cenaze namazı bugün saat 
on üç buçukta Hisarönü cami
inde kılınacaktır. 

Tanrıdan rahmet diler ve 
ailesi efradına taziyet beyan 
ederiz. 

lsveçle iş yapan tüccarlar 
Stokholm Türkofis şubesin· 

den şehrimiz Türkofis şube

sine gelen bir mektupta, ls
veçle yapılacak takı\s muame· 
lelerinde tüccarlarımızın bila· 
hare zorluklara ·maruz kalma· 
malan için bu gibi muamele
lere girişmezden evel İsveç. 
ithalatçılarile mutabık kalma
ları lazımgeldiği bildirilmiştir. 

Vilayet daimi encümeni 
Vilayet daimi encümeni dün 

öğleden evel Vali B. Fazlı 
Gülecin riyasetinde toplanmış, 
Nafıa işlen üzerinde müzake· 
rede bulunmuş, bazı kararlar 
almıştır. 

18 Haziran 937 
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Adi iskan işleri 
----···- --

Bazı şartlarla 
gene yapılacak .. 

Evelce adi iskan muamelesi 
durdurulmuştu. Sıhhat ve İçti· 
mai Muavenet Vekaletinden 
viJayete gelen bir tamimde 
adi iskan mu'amelelerinin, evel· 
ce verilmiş • tahsis kararı ol· 
duğu takd~rde intaç edilme· 
leri bildirilmi,ştir. Bunun için 
de hak sahibinin muavenete 
muhtaç olması şarttır. 

İpekböcekçiliği 
Vilayetimizde 
inkişaf ettirilecek 

İzmir havalisinde ipekbö· 
cekçiliğinin eski bir tarihi 
vardır. Zamanla bu mühim 
ve kazançlı iş, yerini diğer 
işlere terketmiştir. Bununla 
beraber vilayetimizde gene 
mühim miktarda ipek kozası 
elde edilmektedir. Vilayet 
umumi meclisinde, bu seneki 
toplantılar esnasında ipekbö· 
cekçiliğinin ihyası için bazı 
temennilerde bulunulmuş ve 
meclis ziraat encümeni, bu 
mesele üzerinde tedkikler yap· 
mağa başlamıştı. Ziraat en· 
cümeni, ipekböcekçiliği hak· 
kında lzmir ziraat müdürlü· 
ğünden eski devirlerde vilaye· 
timiz kazalarının hangilerinde 
ipekböcekçiliği yapıldığını, bu· 
gün hangi kazalarımızda ya: 
pılmakta devam edildiğin' 
sormuştur. Ayrıca, yalnız bô· 
cek ıçın dutluklar mevcu~ 
olup olmadığı, eski ve ye~1 

devirlerde vilayetin ipekbo· 
cckçiliği hakkında ihsai mıı· 
]ümatın neden ibaret bulun· 
duğu hakkında da. malumat 
istemiştir. Ziraat müdürlüğO• 
bu hususta lazımgelen te~· 
kikatı yaparak raporunu vı· 

}ayete verecektir. 

Gümrük memurıt 
istiyorlar 

Küçükbahçe nahiyesine bat· 
lı Snlman · köyü muhtarJığıtl' 
dan aldığımız bir mektuptB• 
nahiyenin merkezi olan Denit' 
giren iskelesine bir muhafoı' 
memuru gönderilmesi istefl' 
mektedir. Mektupta, Karabil' 
rundan çıkacak malların P~ 
tika yollarından geçirilmesiıı~ 
çok müşkül olduğu yazıbnıt 

ta ve buraya bir gümrük J1'1~: 
muru gönderilmesi için \1\ 
B. Fazlı Gülecin alakadar 0

11 rı duğu, ancak memurun e .,. 
gelmediği beyan edilmekted

1 ~ 
Bu yüzden bağlara lazım 019

e' 

kükürt [te temin edilmeme~~~· 
dir. Alakadarların nazarı 1 

katini celbederiz. 

Tür kiye. M acarisl~~ 
Ticaret ve klirinQ 

anlaşmaları 
111

i, 
lktısad Vekaletinden lı b'' 

Türkofis şubesine gelen ~~f 
mektupta hükumetimizle et' 
caristan arasında devıırrı dt~ 
mektc olan Ticaret muabetı,11· 
müzakerelerinin kolayla;9~1 
ması için müddeti Mayıs ·cıı''t 
sonuna kadar uzatılan 'fı 

11 
1 

ve Kliring anlaşmalar1111 ..., 1ıt 'f rJll'" 
Haziran 1937 den 1 e ıdır 
1937 tarihine kadar uzatı 
bildirilmiştir. Jd 
Boksörler arastf1 11cJ9 

Amatör boksörler ıır~::bş' 
birincilik \le ikincilik ıtıL11.ı,te.~

1 

e ı"' ., 
kalarına yarın lkiçe~ıtl Jdıf'· 81

, 

boks evinde başlanaca ,.-... ciıle 
·..:ı·· $' 

hafta sonra, birinci ve 1 ılt 
re ·~· karşılaşacak ve bu SLl·Je i~1 

mir boks şampiyonu 1 

cisi meydana çıkacaktır· 
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Hatayda büyük bayram 
hazırlıkları başladı 

ltak'lımetimiz, biri Antalıyatla ve diferi 
lıkencleruncla olmalı il.zere ilıi kon•o. 

lo•luk ihdas etmiıtir 
latanbul, 17 (Huıuıi muhabirimizden) - Hataydan gelen 

h•berlere göre, vaziyet kısmen düzelmiı ve asayiı iade edil· 
lllİftir. Sevinç içinde bulunan Hatay halkı, istiklal bayramım 
kutlulamak için büyük hazırlıklar yapmaktadırlar. 

Hükumetimiz, müstakbel Hatayda iki konsoloılulc ihdas et• 
hliıtir. Bunlardan biri lskenderunda, diğeri de Antakyadadır. 

Türkiye -- ltalya ticaret 
müzakereleri bitti 

Yeni anlaşmadan s-;,nra ltalyaya ihraç 
.:_decetimiz mevad için kontenjan alındı 

lstanbul, 17 (Hususi Muha

ff amİye f / i birimizden Telefonla) - Bir 
~ • • müddettenberi ltalya hükumeti 
urdda,ların ısım- ticaret mümessilleri iJe hükı1· 
leri neşredilecek metimiz arasında cereyan et

mekte olan ticari müzakereler 
Ankara, 17 (Huıfusi) - 20 haz müsbet sahada bir seyir takib 

LI İran 937 den itibaren Türk etmiş ve tam bir anlaşma ile 
:ltva Kurumuna bin, iki bin, Uç neticelenmiştir. 

bin lira teberruda bulu· Yakında hükiimetimizle ltal-
~k olan yurddaşlırm isim· ya kükumeti arasında, tesbit 
en, Türkkuıu tarafından ah· edilen esaslar dairesinde im· 8:1 plinörlere konulacaktır. zalanacak olan yeni ticaret 
. • hamiyetli yurddaşlann muahedesi, her iki memleket 
lliınleri, ayna zamanda Ajans arasındaki iktısadi münasebatı 
~ıtaaile neşredilecektir. kuvvetlendirecek ve mühim 

Anlcara, 17 (A.A.) - Hazi· işler yapılmasında amil ola-

1'
''_? 1937 tarihinden itibaren caktır. 

2 
Urk Hava Kurumuna 1000, Son anlaşma neticesinde, 

l 
OOo, 3000 lira teberrüda bu· ltalyaya deri, balık, afyon, 
u kuruüıüm vesair mahsulatın 
nacakların isimleri Türkkuşu· ihracı için ltalyadan yeni kon· 

:un plinörlerine konulacak 
le Anadolu ajansile ilan edi- tenjan müsaadeleri alınmıştır. 
'<:ektir. Ziraat kalkınma 
b .. rürlc Hava Kurumu şubeleri programı 
~'elerindeki yurdseverlerden Ankara, 17 (Hususi muhı.· 
•d e Yardımda bulunacakların birimizden) - Zirat Vekaleti 
cn..''•lcrini genel merkeze bil· zirai sahada yeni bir kalkın-

teelderdir. ma programı hazırlamaktadır. 
ltclliye Vekilimiz Yeni kalkınma programında, 

lzrnıre gelecek hayvancılığı üretme işi mühim 
f...._ bir yer alacaktır. hiti ~bul, 17 (Hususi muha- S 

1'elllızd~n: Telefonla) - Ad- ergi 
1" Veletli B. Şükrü Saracoğ- Ankara, 17 (Hususi)-lsmet 
-~•lcında Ankaradan şehri· Paşa Kız Enstitüsünün hazır· 
ta, •• ,.' .. gelecektir. B. Şükrü Sa- ladığı sergi, 19 Haziran Cu-
L ~l martesi günü merasimle açı· 
~u burada birkaç gün lacaktır. 
tde le ve lzmire hareket 
lttiJ~e~tir. Adliye Vekili, yaz Kral Karola 11 kişi 

1111 
Gölcükte geçirecektir. refakat edecek 

Papa 
l< il. Hitlere kızmış 

})•ı> •at:ırandelgo 17 (Radyo)
dt1,'' Uç hafta içinde üçüncü 
•ltyh· olarak dün Almanya 
t1ır. Bne ~eyanatta bulunmuş
~ u sozler 1000 Katolik 

Bükreş, 17 (Radyo) - Kral 
Karolun Varşova seyahatinde 
kendisine 11 kişi refakat ede-
cektir. Bunlar arasında Hari-
ciye Nazırı B. Antonesko, 
saray Mareşah ve Mili Müda· 
faa müsteşarı vardır. 

Ademi müdahale ~ tir. p 11 ziyaretçiye söylenmiş· 
~ir .,:•· Hitlere çok kızmış komitesi toplanıyor 

~Yet takınmıştır. Londra, 17 (Radyo) - ltal· 

A hADOLU ya ve Almanyanın avdeti ve 
~ iki devletin ispanya ablukası-
Giinl"~·-- na iştiraki hasebile, ademi 

Sliii u:;-~•-ıy_asa~l....;g;..a_z_et_e _ _.1 müdahale komitesi önümüz-
J.1_~ . p •e bafyugam d k. p . M 1 

tı;.'!!~ Rüıdü ÔKTEM e ı azartesı günu top ana· 
-.....-. 1a cakhr. • . ....__. etriyat •e yazı itleri 
LI ..... ~·: Raındi Nflshet Çançar 

~eai: --
('.. ~ikinci Beyler eobAı 

't l"tt.r. t~ binan içinde 
tt.f.._. ·2;•1r - ANADOLU ')' J\e

0
76 .. P01ta kutuau 405 

"ta ı20o NE ŞERAJTI 
)L ,-~ 5~tı ayhAı 700, üç 
~ .._ kuraıtur. 

~eınJ.ek.etler için 1enelik 
lltt Gereli 27 liradır 
~erde-! kuııııtar 
~ llllbaJaı 25 karuttur 

4bOttJ MATBAASINDA 

Sefirler 
Resmen cavab verdiler 

Londra, 17 (A.A.) - ltal· 
ya ve Almanya sefaretlerinin 
müşterek bir tebliğinde ltal
yan ve Alman sefirlerinin ade· 
mi müdahale komitesi reisine 
bu ayın on ikisinde hasıl olan 

ıı. itilaf üzerine hükumetlerinin 
komite ile mesai birliğinde 
bulunmağa ve lspanyol sula· 
nndaki kontrol hareketine iş
tirak etmete karar vermiş ol· 
duklannı ba1clirmlı1cidir. 

ANADOLU 

- lktısad Vekaletinin iş.-ka· Tunceli-Derıim 
~~~~~-=---· nunu hakkındaki tebliği harekdtı ue 

,,,.akma aJZar 11-18 yaflQrındaki kız ve erlcek çocuklar.,PTOgramımı• 
ı ~ qı ı · h t L • i il b • JJ l - Baı 1 nci sahi/ede -= a er yaf (iRi f.Ç er 1 lr Bene 11Jiicıuef 8 Gibi hl'rzeleıJe Jı~ılınn J>R f~ 
Bizde çok eskiden kalmıt 

bir Adet vardır: Şuna buna, 
raıgele, terbiye ve edebe uy· 
gun ve aykın bir isim takmak. 
Bu, bir ıoyadı değildir, ya 
dilşmanlıkla, yahud da reve. 
zelikle veya herhangi bir le• 

heple takılır. Fakat o ıahıs 
üstünde kalmıyarak adeta mü. 
ıeccel bir soyadı halinde ev· 
Jittan evllda intikal eder. De· 
diğim gibi; bunların birçoA-u 
taşıdıkları veya delalet ettik
leri mana itibarile çok galiz 
ve yüz kızartıcıdır. Bir insan 
otlunun garezkarlıtınm pis 
kuyusundan veya müstehzi bir 
damarın atmasından çıkagelen 
bu isimler, hali ve hali ara· 
mızda dolaşıyor. O kadar ki, 
bu çirkin lakapları, gazeteler 
bile kullanmak mecburiyetinde 
kalıyorlar.. Mesela: 

Düztaban Mehmed, Şeşbeş 
Veli, Andavallı llyas, Avanak
ların oğlu Mustafa, Ôküzboy
nuzu Memiş, Kancık Fatmanın 
oğlu Ramazan, Kahaksurat ls-

mail, Eşek hırsızı Mestan, Düm
belek Durmuş vesaire vesaire .. 

Bir cemiyette teşbih, cinas 
zarafeti ve umumi idab ince· 
)iği namına bu kadar çirkin 
laübalilik tasavvur edilemez. 
Kirli bir lakap halinde evla· 
dın, ahfadın da yüzünü leke
lemekte zerre kadar titre
miyor. Dil dediğimiz o meşhur 
ve maruf nesnenin bugün ye· 
diği marifet, bir devenin ge
viş getirmesi halinde, iki yüz 
sene sonra bile ağızlarda sa
kız gibi çiğneniyor.. Ayıp ke
limesi, bu itiyadı ifadede o 
kadar aciz ki, bu aczi ifade· 
de ben de acizim. 

Daha dünkü gazetede iki 
isim gördüm: 

Polis Fatma, Afili Ahmed .. 
Düşününüz, akordu bozuk 

bir atız, her nedense bir ka· 
dına bir isim takıyor ve o 
kadın cemiyet içinde, artık 
•Polis Fatma"' •Miralay Ayşe,,, 
•zeybek Dudu,. adı ile dola
şıyor. Ölüp gidiyor ve onun 
sülalesinden gelen çocuklara da 
•Polis Fatmaların Ahmed "' 
,. Polis Fatmaların Gülsüm " 
deniliyor. 

Gene dünkü gazede okudum: 
Afili bilmem ne?. 
Afili tabiri, Argo lisanında 

bir nevi yakışıklı, kibar kül· 
hanbey manasınadır. Bir va· 
tandaşa bu ismi tapusuz, 
kayıtsız verip onu giiya mari· 
fet imiş gibi imtiyaz olarak 
alnına işlemek, ne büyük suç· 
tur? .. 

Bana kalırsa, bu gibi müs· 
tehcen, kaba, çirkin bütün 
devşirme, uydurma lakaplar 
şiddetle yasak edilmeli ve yeni 
soyadının nezahati kurtarılma· 
hdır. Bunların terbiye ve te· 
likkiler üzerinde de büyük bir 
tesirleri bulunduğunu ve hatta, 
bazı biçarelerin, mesela Kıyak 
Nuri, Külhanbey Şerif gibi 
isimlere bayıldıklarını ve böyle 
bir payaye (!) erişmek için de 
bin çeşit marifetler icad ettik· 
lerini unutmamalıyız. ** 
--------~---~--------
Fransa Hava Nazırı 

Belgrada gidiyor .• 
Belgrad, 17 ( Radyo ) -

Fransa Hava Nazırı 8. Piyer 
Kut, bu ayın yirmi birinde tay
yareyle 8ükreıten Belgrada 
ıeJaktir. 

geceleri çalııabileceklerdir yşo derh-.ı «Jevlet kqvvetleriniSJ çe! 
_ lik ynınruklanna çarptJ ,. Denim~ 

Ankara, 17 (A.A.)-lktısad C - Her gruptaki çocuk· de iıyau yeri Qlan ıpevkil~r der~ 
Vekaleti iş dairesi reisliğin den larla kadınlardan kaçar kiti· hal tqptılırak 1iddeJli bir ~ttsg 

'l t t bl' X-d · nin ne mabı'yette ,· •lerde çalı•· qeınberi içine alındı. verı en reım e •ıs ır: .. .. Qaaı taraf 1-rdaaı da yıJt4'1A 
fş kanununun 3 ilncil mad- tıklarım gördiij'ü anlatılan ba iıyıu JM..,, 

desi mucibince sanayiden sa· Ç - Her grubun gece ça· keti (Dersim) gaileai diye ııman M' 
yılan işçilerin ötedenberi ge· lııma saatleri başlangıç ve man ruiJletimi~i. devletimiıi iz'a'I 
celeyin çalıştırılmakta bulunan sonu · ile orta yerdeki fasıla eden ha çıbanm artı~ köküPdeıt 
17 -18 yaşlarındaki kız ve er· miiddetlerini, teıniılenmesi lijzumunu bükllrue~ 
kek çocuklar ile her yaştaki D - Bu yolda çalışmanın ihsas etti. Hükumet (Tunceli-l>or· 

teknik, ekonomik ve sosyal sim) havaliaindo alileri imbı, ora. 
kadın işçilerin şimdilik bir b I T tarda asayi•i beheuıebısl temin et, se ep erini emmuz sonuna " 
sene müddetle eskisi gibi gece kadar doğrudan dokruya İş mek, hul4ııa; oralar İflin düoU.ndıl• 
işlerinde çahıtırılmalarına .50 ci dairesi reiıliA"i, Adliye karşı· ğü medeniyet, kültür, urqran pro• 
maddesinin ikinci bendi bük- sında Sakarya apartmanı ad· jelerini taıbik eylemek ilzere a1t 
müne tevfikan lktısad Veka· b ld I K kert ve mülki harekata ehemmi• 

resine i irme eri, ( anundaki yelle girişti. 
Jeti tarafından umumi izin ve
rilmiştir. Bu gibi it yerleri 
sahih ve müdürlerinin çocuk 
veya kadın işçiler ne gibi şart· 
lar altında geceleyin çalıştırıl
dıklarını ve: 

A - Bunların ikametgah· 
larile iş yerleri arasındaki me· 
safe ve gidip gelme şaıtlarını, 

B - Kız ve erkek çocuk
ların yaşlara göre gruplara 
ayrılarak sayılarını, 

ceza müeyyidelerile) tebli~ Bir buçuk aydanberi deva• 
olunur. eden bu harekAt ıslahat plAnımıaa 

Bu umumi izin Jktısad Ve• göre muvaffak olmuıtur, Şilph• 
kaleti tarafından görülecek yoktur ki samanlara ve imUolara 
lüzum üzerine bazı iş yerle- göre müsbet elarak tanzim edilen 
rinden (bir ay evel tebliA' edi· planın diğer kmmlan da ardı ana 
)erek) geri alınabilir. kesilmiyecek olan hareketlerle ve 

gayretlerle tatbik edilecektir. 
16 ve daha aşağı yaşındaki 

kız ve erkek işçilerin her ne 
tarzda olursa olsun sanayi iş· 
rinde gece çahştmlmaları mut· 
lak surette yasaktır. 

(Dersim·Tunceli) bavıliai aarp 
da~lı bir memlekettir. Reialer, 
ıeyhler, derebeyleri daima aruinin 
sarplığıoa sığınarak ve güvenerek 
hıyanet yaptıklan gibi onlann ilze. 

rine sevkedilen Oımanlı devletbaia 

Küçük itilaf başvekilleri 
dün toplandılar 

tedip kuvvetleri de sarplık. arazi· 
den, bu giıı:li inlerle ve mağaralarla 

dolu araziden ürkHek e1&1h bir it 
görememitlerdir. 

Fakat timdi bu 10yguncu reit
lerin karp11nda o dağlardan daha 
sarp olan cumhuriy~t hflktlmetioia 
otoritesi oahlaomııtar. o da&lu 
aıılacak, o dereler elenecek ve el· 
lenecek, o mağaralarda ve inlerde 
çöreklenen yılanlann ba~lan ezt. 
lecektir. 

B. Hodzamn ziyaretinden son
ra bir resmi tebliğ neşredildi 
Viyana, 17 (Radyo) - Kü· 

çük itilaf devletleri Başvekil
leri, bugün (Dorlet) te içtima 
etmişlerdir. Başvekillerin bu 
içtimaına büyüle: ehemmiyet 
verilmektedir. 

Belgrad, 17 (A.A.) - Ga
zetelerin nazarı dikkatini en 
ziyade bilhassa B. Hodzanın 
Bükreş seyahatine ve bugün 
Tuna üzerinde Kadovoda B. 
Tataresko ve B. Stoyadinoviç 
arasında vukua gelecek olan 
telakiye matuftur. 

Bu münasebetle Pravda ga
zetesi başyazısında diyor ki: 

- Küçük itilaf delegeleri 
hükumet reislerinin bu telik· 
kisinden bir takım sürprizler 
beklemeğe mahal yoktur. 

Bu gazete diğer taraftan 
küçük itilafın kollektif sulhun 
tensiki maksadı ile Milletler 
cemiyeti ile mesai birliği yap· 
makta ve bugün Avrupa mil· 
letlerinin mukarenetini tahak-
kuk ettirmek için pek büyük 
gayretler sarfeden büyük dost 
ve müttefiki Fransa ile mev· 

cut rabıtaları kuvvetlendirmeğe 
çalışmakta olduğunu ehemmi· 
yetle kaydetmektedir. 

Pravda gazetesi diyor ki: 
"B. Stoyadinoviç, B. Hodza 

ve B. Tataresko noktai nazar· 
lan bemahenk olduğu halde 
beynelmilel vaziyeti tetkik ede
ceklerdir. Bundan maksad Mil· 
letlerine daha büyük bir em-
r.iyet temin etmek ve sulh yo· 
lu ile Milletler arasındaki iyi 
münasebetleri tarsi eylemektir. 

Bükreş, 17 (A.A.) - B. 
Hodzanın Bükreşi ziyaretinin 
sonunda neşredilmiş olan res· 
mi tebliğde ezcümle şöyle de· 
nilmektedir: 

Romanya ve Çekoslovakya 
ricali arasındaki görüşmeler 
müzakere edilmiş olan bütün 
siyasi ve iktısadi meseleler 
hakkında ilci memleketin nok· 
tainazarlan arasında tam bir 
ahenk mevcud olduğunu gös· 
termiftir. 

B. Tataresko ile B. Hodza 
hergün daha samimi bir şekil 
almakta ve Küçük itilaf çer
çeyesi içinde inkijaf etmekte 
bulumin Romanya • Çekoslo· 
vakya arasında siyasi mesai 
birliğinin mesud netayicini 
ehemmiyetle kaydetmişlerdir. 

B. Hodza ile B. Tataresko 
Çekoslovakyanm Romanyaya 
yapmakta olduğu malzemeyi 
irsalatınm sür'atle devam et· 
mekte olduğunu kaydetmekle 
bahtiyardırlar. 

iki Başvekil pren.sipleri mü
tekabil teşrikimesailerinin ve 
aynı zamanda diğer devletlerle 
olan münasebetlerinin esasını 
teşkil etmekte olan Milletler 
Cemiyeti mukavelenamesine 
olan derin merbutiyetlerini be 
yan ve teyid etmişlerdir. 

Tebliğde Milletler Cl.!miyeti 
mukavelenamesinin ıslahına 

müteallik olarak Çekoslovakya 
ve Romanyanm Milletler Ce
miyetini zaafa düşürecek hiç 
bir tadil kabul etmiyecekleri 
beyan olunmaktadır. 

lrlanda ka. 
• • nunu eaasıaı .• 

Londra, 17 (Radyo) - Dub
linden bildiriliyor: 

B. Dövalera lrlandanm yeni 
kanunu esasisinin dün kabul 
ve tasdik edildiğini ilan et
miştir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 

Haziran 5 
Arabi- 1356 
Rebiülabar 9 

1 
9 
3 
7 

Haziran 

18 
Cuma 

1 
9 
3 
7 

O havaliyi tamamen devlet 
avucu içine, devlet otoritt&i altına 

almak 1.met lnönü hükômetiııio 
tatmaz, tatbiki durmaz programı• 
nm mühim bir maddesi halini 
almııtır. 

Yaz kış demeden, urpa dike 
göz kırpmadan, bir daki~a bile 
durmadan (Dersim 11lahatı] projeai 
tatbik edilecek.tir. fıte (Derlim] 
harek.ıiumn mahjyeti ve bu hareki· 
tın behemehal ereceği IOn tablon! 

Haydar Rüşdü Ôlcttım ,--
Atatürk 

lfçilerin fUkran telgra· 
fma cevab verdiler. 
11 kanununun tatbikine bat· 

lanmuı miloaaebetile, itçi ve ... 
naf kurumlan birliği tarafından 

Büyük Şefe çekilen minnet ve 
şfik.rao teline, At.atilrk aıa&ıdak.i 
cevabı liltnf buyurmuolardır: 

B. Galib Sezer 
işçi esnaf kurumlan birliit 

ha o kam fzmir 
İş kanununun tatbikine bat-

laoma11 münuebetile bau karp 
gösterilen yüksek ve samimi hia
lerdco müteha8Si11 oldum. Teoek• 
kür eder ve bütlln vatandaşlara 
refah ve baıanlar dilerim. 

K. Atatürk 

~----------------' Lübnan Cumhurreiıi 
Fransa-LUbnan mUnase

batl için ne diyor 
Paris, 17 ( Radyo ) - Bay 

Delbos, dün Hariciye daire· 
sinde Lübnan Cumhurreisi 8. 
Emil Lede ile konuşmuştur. 

B. Emil Lede Paris gazete· 
)erine: 

" Ben buraya Fransız Cum· 
huriyetini selamlamak için gel· 
dim. Yeni mukavele ile çok 
eski olan münasebetlerimiz, 
yeni ve daha iyi bir safhaya 
girmiştir. Bu yeni siyaset dost
luk esasına müstenittir.. De· 
miştir. 

Antakya Maroni patriği Şam 
ve Dimıık Baıpapaıları ile 
birlikte Ticaret Naiın PÖI 
Butidi ziyaret otmiftir. 



-.: 5ayrır 

t-Esrarengiz bir cinayet 

Ciizli Cihangir 1 
_3_ Nakleden: F.Şemseddin Benlioölu 

değiştirdiler, yani bize uzlaş· 
ma teklif ettiler. Bizimle su· 
reta uzlaştılar, fakat hakikatte 
el ve kollarımızı bağlamış 
oldular. 

Başvekil, çok heyecanla 
söylediği sözleri burada kesti. 

Bu sözler, nazır ve erkim 
harbiye şefleri üzerinde derin 
bir tesir yaptı. Bununla be· 
rabcr, salonda yeniden bir 
sükut, bir mezar sükıitu hasıl 
oldu. 

Bu süküt uzun sürmedi, 
ba~vekil ·daha sert ve daha 
nretin Bir halle: 

- Baylar, dedi, ben, yeni 
müttefiklerimizin ancak vakit 
kazanmak ve fırsat kollamak 
için bizimle uzlaştıklarına kat'i 
surette eminim. Bana inanınız, 

herzaman, hcrşeyde inandığınız 
gibi bu husustaki müşahede 
ve kanaatime inanımz. 

Başvekil gene durdu. arka· 
daşlarına dikkatle bakh ve: 

- Eh arkadaşlar, dedi, en 
zayıf ve buhranlı bir zamanda 
böyle bir baskını el ve kol· 
]arımız bağlı bekliyecek 
miyiz? Bugüne kadar bu kadar 
b'üyijlc ıayret ve f e'd~l.!1i_kla'r'· 

la vücude getirdiğimiz bu 
muazzam ordu, bu büyük me· 
deniyet, bu büyük eserler bir 
hıyanetin kurbanı olacak mı· 
dır? Vatanımızı bu ezeli ve 
ebedi düşmanlara vermek mi 
lazımdır? 

Hava kuvvetleri erkamhar· 
biye reisinin ağzından bir: 

- Hiçbir zaman! 
Cümlesi çıktı ve bunu har· 

biye nazınnın: 
- Bu, bir intihar demektir! 
Sözü takib etti. 
Diğer kumandan ve şef· 

ler de: 
- Evet, evet.. Bir intihar 

demek olur! 
Diye bağırdılar. 
- Zaten ben, sizin benim· 

le beraber olacağınızdan zerre 
kadar tercddiıd göstermçdiro ki. 

- Şim:di, ne yapm'ak fa· 

zımdır, emir bekliyoruz. Baş· 
vekil bu umumi itimad ve fe. 
dakarlık hazırlığı üzerine kol· 
tuğundan kalktı, gözlerinde 
fevkalade bir parlaklık vardı . 
Ağır adımlarla arkadaşlarının 
yanına kadar geldi. 

Derin bir sükut hüküm sü· 
rüyor, bütün gözler biribirine 
endişe ve merakla bakıyor, 
fevkalade birşey bekleniyordu. 

Bu sükut başvekilin şu söz· 
)erile nihayetlendi: 

- Bu şimdiki dostlarımızın 
tehdidlerinden kurtulmak im· 
kanı şu anda elimizdedir. Hem 
de bizim taraftan en küçük 
zayiatı mucib olmamak şartilel 

Altı ordu şefi, hayret ve 
dehşet içınde gözlerini baş
vekile diktiler. 

Başvekil bunlara hiç ehem· 
miyet ve·rme'den sözüne devam 

etti: 
Evet, arkadaşlar. biz 

bir saatten az bir zaman için· 
de cihana hakim olabiliriz! 
Hem de bir neferimizin burnu 
kanamamak, bir sefinemiz za
rar görmeıınek şartilel. 

Altı büyük askeri şefin hay· 
reti artık son dereceye geldi. 
Hatta, •bunlarda gizli bir kor· 
ku da peyda olmuştu. Şefle· 
rinin şuurunu kaybettiğini san· 
mağa başladılar! 

Başvekil ciddiyetini hiç 
bozmadı: 

- Arkadaşlar, büyük bir 
hayret içinde kaldınız, haksız 

da değilsiniz. Fakat emin 
olunuz, söylediklerim cihanın 
en basit ve en kolay iş leri n· 

dendir. Buraya geliniz, rica 
ederim. 

Ve, iri adımlarla salonun 

ç 

do 

hi, 
talı 
}'i 

>'o 
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i ahtahdaki ihtiyar çocuk 
hikayesini soruyor .. ·-· ... 

Çocuklar, bizi gazeteye yaz, res· 
mim izi de koy, fakat bize de 

gönder, diyorlar .. 
Geçen gün bir 

doatum bana: 
- Haydi Fet· 

hi, gel seni Tah· 
~lıya göt ü r e -
>ınıı 

Dedi. 

Dostum, yil • 
2İine manalı, ma 
nalı baktık ı m ı 
IÖrünce: 

- A canım 
oraya yalnız tah 
lt:sı eksile olan· 
ltr gitmez yal 

Diye ilive etti. 
Gülüştük. 

Şakir dngı çocukları çok snermiş. 
bu zeki Türle yavruıu ile ko
nuşmağa başladım: 

- Nuri sen ne it yapı· 
b· 'f ~la. çıktı~m;zd~ ~a~ o~- yorsun? .. 
lfe yaklqıyordu. - Rençberlik atabeyi. 
G-- k ·d· - Niçin oku~uyorsunuz? unq te pe acı ı ı. 

Geç kalmııbk. - Okudum ağabeyi Köyü
Bö)le pzel bir yeri gör- müzün okulunu bitirdim. Daha 

lllelt, ıebrin bunalhcı, pis ha· okumak istiyorum, fakat şe· 
:~ndın, tozundan, topratın· hirde kimsem yok ki ... 

• ._..., liirültüıünden biç olmazsa Ben küçük Nuri ile böyle 
~ 1tdi aekiz saat uzak kalmak konuşurken kucağmda küçük 
r 'u beni bu birkaç saatlik kardeşi ile bir kız yanıma ya-
b· tolculutu sevine sevine kat- naştı: 
ki -.ıdıroııştı. - Ağabey sen ne iş yapı· 

.. Bucadan ayrılınca serin bir yorsun? 
~~irla karşılaştık. Biraz Ön· - Gazetecilik!.. 
.....,.;ı sıcak, artık yok olmuştu. - Demek gazeteleri siz ya· 
l Bazen inen bazen yükse· zıyorsunuz?. 
ı:: Yolumuz ;ağa, sola kıvrı- Peki bizi de mi yazacaksı· 
il tk fundalıklar arasında uza- nız o gazetelere?. 
ıp gidiyordu.. - Yazayım mı?. 
· - Yazl. Hem de resimlerimizi· 

"-~ SaUa~a • saİla~a 
0

giden. ar~- koy ve sonra onları bize gön· 
'"tllllızda dostum anlatıyor: der .. Biz de görelim!. 

)ıl::-_ .Bir görsen bu yeril Ba- * * * 
~~ın .. Çok, hem pek çok Küçük Nuri beni köyünün 

Sel bir yer •. Suluk .. Yeşillik. yeşillikleri arasında dolaştırı· 
oruyorum: yor.. Bir aralık ona: 

th ....... Bari bu kadar çok me· -Nuri, dedim, sizin büyükle· 
'd:~~n yerin sahipleri istifade riniz pek çalışmazlarmış, öyle 

8 ılıyorlar mı? mi? .. 
llt \l sualim onun deminki - Eh ağabeyi. Çalışanı da 
St~~~i. kaçırmıştı, ben de var çalışmıyanı dal.. Hele o 

ını anlamıştım: çalışmıyanlara o kadar çok 
)ok. Desene, at var, meydan kızıyorum ki .. 

* l\r b * • Çı~ 8 anıız artık yaşlı bir 
dur~ın koyu gölgeleri altında 
~UŞtu. 

etrafı 1 
gören köylü çocukları 

at1~dlllıza üşüştüler. Vep bir 
•n: 

~ lioş geldiniz. 
1Ye b .. I Ne agrıştı ar .. 

ıı, y~ de sıcak ve ne de ca-
A.r~n Çocuklardt bunlar!. 

dııtdta daşun bana yanında 
ttrer,tnıuz yaşlı çınarı gös-

' ~~1_c;ınann kalınlığı ne 
........ ? 11Yor musun?. 

........ tıi;' 
tty, 

1 
ay Kazım Dirik bu· 

·ı it d' 1 
e aıç... .. ığj zaman bastonu 

toll tclnı~' tanı on altı bas-
' Lı ııl. .. 

il ı-t•IQL 
\tdı b qten çok enli çı-
t) u ... 

tı.l '~in 
~l•rd elrafınıızı saran ço

, ~ •n b·. 
; •dı N ı~ı. yanıma yak-

~Ötle . urı ımiş. 
~ !!; n Pan( P•nt· parlıyan 

lkeoi kö esi 
~,tij~ .. ~~~;ı.;:~ 

~~ tı~" stat 17 
18 '-Cltbiy le ~e Dil, Tarih 

dt de~·· 0 nntesinin, saat 
._ .... onkurulun toplan-

Biraz durduktan sonra eli 
ile sağımızdaki bahçede çalı
şan bir ihtiyarı göstererek: 

- Bu adamı gördüm mü, 
dedi. Ona Şakir dayı deriz. 
Çok yaşlı olduğu halde hiç 
durmaz, çalışır. Hem de bizi 
pek çok sever. Akşam oldu-
mu hepimiıi başına toplar, 
bize masallar anlatır. 

- Haydi gidelim, biraz da 
onunla görüşelim. 

Şakir dayı bizim kendine 
yanaştığımızı gorunce işini 

bıraktı, doğruldu: 
- Buyur bakalım oğlum, 

hoş geldin! . 
- Hoş bulduk Şakir dayı. 
Şakir dayının ilk işi bana 

şunu sormak oldu: 
- Oğlum sen iyi bilirsin, 

Bucadaki o çocuk işi ne 
oldu? 

Anlıyamam1ştım: 
- Hangi çocuk işi? 
- Hani canım; şu baytarın 

çÔcuğu.. Başkası da benim 
bu çocuk diyormus .. 

Şakir dayının bu suali hay
retimi mucip olmuştu. Bu 
hadise buraya bile aksetmiş! 

- Daha bir netice yokl. 
Arayıp soruyorlar. 

O meraklı meraklı sorgula
rına dtvam ediyor: 

Katilin haynanaıı 
ne diyor? 

Buca, (Hususi) - ~veli gün 
Bucada Bay Hamidin ölümü 
ile neticelenen cinayetin au
cahlar üzerindeki derin tees
sürleri devamdadır. 

Maktulün yeğeni Bay Tev
filde görüştüm. Bana şunları 

söyledi: 
- A kardeşim, dayıma lcaç 

kere söyledim. Bırak bu İş· 
le uğraşma, başm belaya gi· 
recek. Hem bu yaşından sonra 
ev yaptırmak neyine gerek. 

Dedim, dinlemedi. Benim 
bu sözlerim onu bana karşı 
çok kızdırmıitı· Ne yapalım, 
oldu işte .•. 

Ona sordum: 
- Başka kimsesi yok mu 

idi dayınızın? 
Burnavada kardeşleri 

var. 
Bir habere nazaran mak

tul vak'adan yarım saat önce 
fırıncı Rızadan ekmek alırken: 

- Şu kerataya yapmıyaca
ğım kalm1yacak, diye söyle
nip durunca .. 

Fırıncı Rıza: 
- Be Bay Hamid vazgeç 

şu işten, sana iyi olmaz! Hem 
böyle biribirinizle kötü olap 
ta elinize ne geçecek .. 

Deyince o gene: 
- Ben onun hakkından 

geleceğim. Demiş ve söylen· 
meıine devam ederek ayrıl-

Salamanka, 17 (Radyo) -
Beynelmilel kuvvetler dün 
Bask cephesinde rieat ederp 
lerk~n, birçok yerleri tahrip 
etmişler ve yakmışlardır:. La
jerama köprüsü ve bir silah 
fabrikası berhava edilmiştir. 
Bilbaoda kalmak istiyenleri 
de katletmişlerdir. General 
DaviUa kuvvetleri dün on ki
lometre kadar ilerlemişlerdir. 

Elde edilen esirler ve mü
himmat çoğalmaktadır. Ş~mdi· 
ye kadar 12, 000 esir alınmış
tır. 4,000 milis maktuldür, bir 
k11ım milisler silahlarile deha
let etmektedirler. Elde edilen 
ganaim pek çoktur. Bilbao 
siperlerinde birçok toplar bu· 
lunmuştur. 

Anarşist ve komünistler mu· 
kavemete karar vermişlerdir. 
Maksatları şehrin tahribidir. 

MUnakallt 
yeniden başlamış 

Endal, 17 (Kadyo) - Fran
sız hükumeti şimendifer ida· 
resile Franko elindeki şimen· 
diferler idaresi arasında ya
pılan bir uzlaşma mucibince 
iki şimendifer hattı arasında 
münakalat yeniden başlamıştır. 
Telefon amelesi de greve 

iştirak edecek 
Nevyork, 17 (Radyo) -

Grevci amele ile greve işti· 
mıştır. rak etmemiş olanlar arasında 

işte bundan sonra Demir kanlı müsademeler olmuştur. 
Ali eve gidip tabancasını al- Zabıta vaziyeti yatıştırmak 
mış ve cinayeti işlemiş. Ka

için faaliyete geçmiştir. 
tilin kaynanasına sordum: Telefon müstahdeminin de 

- Neden önüne geçmedi- b 
grev ilan edecekleri ha er 

yapmağa icbar etmek iste
melde oldukları bildirilmekte
dir. Maamafih Frankist kuv
vetlerin kumanda heyeti bü· 
yük zayiata uğramamak için 
bu kabil muharabelerin önü
ne geçmek istemekte olduğu 
zannedilmektedir. Frankistle
rin kumandan heyeti Bask 
eyaletini ihata ederek teslim 
olmağa icbar etmeği tercih 
eylemektedir . 

Madrid, 17 (A.A.) - Ge· 
neral Miaja matbuata şu be
yanatta bulunmuştur: 

-Asilerin boş yere yüzlerce 
masumun ölmesine ve enkaz 
yığınlarının artmasına sebebi
yet veren bombardımanlarına 
rağmen zaptı kabil olmadığı 

anlaşılan Madridi zaptetmele
rine ihtimal olmadığına kani 
olduğumu size söyliyebilirim. 

Fakat bu plan ha~kındıt si~, 
lere benüz sarih maliimat ve: 
remem. Yalnız Cumhuriyetçi 
tayyareisi bu plandA mühiPl 
rolleri oldu~unıJ beyan eqe
bilirim. 

Madrid, 17 (A.A.) - Hq~ 
esca cephesi; Şiddetli muha: 
rebeler olmuştur. Mili~ler Lo. 
ma De Los Martiersle Torrıs1 
zaptetmişlerdir, Aleıree taar
ruı etmek ıuretile Tillanın 
cenubuna doğru ilerlemekte 
dirler. Toleıo mıntakaıı asileri 
şehre sığınmağa mecbur etmek 
ıuretile düşmanın bir takarru .. 
zunu defettik. Radaıaj cyale .. 
tinde Balaguez mmtakasmda 
milisler Cuenca köyünü :zap· 
tetmişler ve birçok esir almış· 
lardır. Bir hava muherebe .. 
sinde asilerin beı tayyareleri 
düşürülmüştür. 

Madrid, 17 (A.A.) - Bask 
milislerinin Bilbaonun şima• 

linde ve şarkında mukaveme· 
tinde muvaffak,yetli bir muka
bil taarruz icra ettikleri teey· 

yüd etmektedir. Asilerin Bask· 
ların Bilbaonun şarkmdaki 
hatlarını yarmağa muvaffak 
olamamışlardır. Bask payitahtı 
ile varoşlarını 50,000 kişi mü· 
dafaa etmektedir. Bunlar son 
nefeslerine kadar mücadele 
etmeğe azmetmiş insanlardır. 

/ngilizlere göre 

Leon Blum k binesinin 
niz teyze? Zavalhnın gözleri alınmıştır. 

yaşardı: Bilbao boşalmış bir halde D H fı ·-' -· d f 
- An oğul -dedi. laf, söz Bayon, 17 (Radyo) - Bil· Un, rangın SUkUfU UTmUŞ U 

dinliyecek halele değildi ki .. 

istifası zaruridir 

Hem onu ben nasıl dur- baodan birçok aileler buraya l F J kl aşıvor 
gelmişlerdir. Bunlar arasında para ar ransaaan Uza r 

durtabilirdim. Bilbao fırka kumandanların- Londra, 17 ( Radyo ) - caktır. Sermaye Fransadan 
Demir Ali sokağa fırlayıp dan birisinin de ailesi vardır. Londra mali mehafili, B. Blum mütemadiyen kaçmaktadır. 60 

B, Hamidin arkasından koş- Reisicumhur Bay Akiranm kabinesinin aldıkt itimad re· milyar frank harice çıkmıştır. muş,· yolda önüne B: Ali is- b k .. d b · k 
1 

B F d l~ · t 
minde biri geçerek: ailesi de ir aç gun en erı yine rağmen mev iini sağ am izce ransa a ma ı veı.ıye 

delir- Sen Jan Dölozdadır. görmemektedir. .. Finansiyal henüz tehlikededir." 
- Ne yapıyorsun, Bilbao boşalmış bir halde· Taymis,. gazetesi diyor ki: [ondra, 17 ( Radyo ) -din mi sen? 
D . F k t D . Al'· dir. Bir kısım halk e\·lerinde "Blum kabinesi, yeni layiha Frangın sukutu durmuştur. Bu· 
eı;ş· kaha . e~ır 1

.' de neticeyi beklemektedir. ile kararlaştırdığı şeyleri yap- gün, borsada Sterlin 110,71 k •,ra ~nı yo sa. sem • Standerde vaziget çok fena mak için kapitalistlerle anlaş- frank idi. iyi haber alan mc· 
ya Mar~~ · l cev~. ın~ ve~mış.k l Sen Jan Doloz, 17 (Radyo) ·- mak zaruretindedir. Blum ka- haf il Blum kabinesinin istifa-

k a 1 u ' vucku uln a 
8 

an lngilterenin Stander konsolosu · d · · sını beklemektedir. Bu istifa urşun arın çı arı ması ıçın B T B I ·ı· B binesi, siyasetim eğıştırmezse 
b ·ı . omas as, ngı ız orea iktidar mavkiinde kalam1ya- zaruri görülmektedir. gece saat dokuzda ara a ı e h 'b'l S J D"l 

.. ·· "ld" mu rı ı e en an o oza va· 
hastan.eye goturu. u. sıl olmuştur. 

Katıl ~e gece~ı ~uca neza· Konsolos, İngiliz sefirinin 
rethanesınde geçırdıkten sonra emrile davet edilmiştir. Kon-
sabah l~mire gönderildi: solosun raporuna göre, Stan-

Tahkıkata devam edılmek- derde vaziyet çok berbatbr. 
tedir. F. Y. E. General Franlconun cevabı 

M f hv ·ıatı Salamanka, 17 (Radyo) -
. ısır a 1 

" d General Franko, karargahı 
Kahıre, 17 (A.A.) - Yuz e umumiden Bilbaonun tahrip 

3 faizli ve ikramiyeli Mısır edilmemesi hakkında Bask cum· 
kredi fonsiye tahvillerinin dün· hurreisi B. Akiranın ricasına 
kü çekilişinde 1903 senesi radyo ile cevap vermiştir. 
tahvillerinden 633,391 numara General Franko bu ceva-
50,000, 1911 senesi tahville- bmda: 

rinden 290,437 numara 50,000 "Bask cephesindeki muha
frank ikramiye kazanmışlardır. riplerimiz tamamen lspanyol 

- Nasıl olur.. O çocuğun 
ebesi, doktoru, fotoğrafları 
varmış.. Sen ne dersin bu 
işe? 

oldukları halde Bask cephe
sinde vaziyeti makus olarak 
görmekteyiz. Bütün kumanda 
ve idare yabancılar elindedir. 

- Ne 
bakalım. 

bileyim; işin sonuna Bu ana kadar, harbi şehre 

• 
* * Akşam olmağa başlamıştı .. 

Bucaya dönüyorduk. 
Köyden ayrılırken Nuri: 
- Ağabey unutma sakın, 

Resimleri ve gazeteyi gönder. 
Allah aşkına ağabey. 
Demeği unutmamqb. 

F. Y. ~rtılp 

kadar sokmaktan sakındık, fa
kat mukavemet devam ederse, 
şehre cebren girmeğe mecbur 
kalacağız, Bilbao da bittabi tah
rip edilecektir." demiştir. 
Basklar bir kög yakmışlar 

Paris, 17 (Radyo) - Havas 
ajansının Biskay muhabirine 
a-öre, ihtilalciler, Bilbao cep
heıinde ilerlemekte devam 

Londrada, AVrupa sulh 
konuşulacak 

Pôti Parizien gazetesi, Von Ndyratın 
Londra seyahatinde İspanya iılerinin 

konuşulmıyacağını yazıyor 
Paris, 17 (Radyo) - Pöti llİİıİlll-im-----~ 

Parizien gazetesi Baron Yon Smirnov 
Nöyratın 23 haziranda Lon· Kızılordu siyasi ve idari 
draya yapacağı seyahatten şeftiöine tayin edildi 
bahsederek: Mosko, 17 (A.A.) - ikinci 

"ispanya işleri bu ziyarette derecede ordu kumandam 
de tetkik edilmiyecektir. Çün- Smirnov Kızılordu idar:ı şef-
kü Londrada bir dörtler mü- liğine tayin edilmiştir. Kuman· 
zakeresi esası kurulmuş de- dan Smirnov bu suretle inti

mektir. har eden Gamarnikin vazife-
Müzakcre edilecek asıl mü- sini almıştır. 

him mesele Avrupa sulhu ve Belçika vetld._r .. tHI 
garp misakıdır. Bu misak Lo· 
karno esasları dahilinde istik· Roma, 17 (RadfO '-Bel
rar husule getirilecektir, de· çika kralının yali~ ~e 
mektedir. Elizabet, prens Yuvan ve pren· 

Volkişer Biobahter gazetesi ses Şarlot ile birlikte San Ro-
de şunları yazmaktadır: sora şatosuna vasıl olmuştur. 

"Baron Fon Nöyratın Lon· Kraliçe, torunlarile birlikte 
dra seyahatinin hedefi Avrupa kızı ltalya Veliahtının zevcesi 
su]hudur. Bu da Roma-Berlin nezdinde bir müddet kala· 
ıiyueti üzerine olacaktır. .. caktır. 
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,.. 
Bulgar Veliahdına 

isim verildi 
Tıb kongresi 

Ankara. 1 7 (Hususi muha• 
birimizden-Telefonla) - Ye• 
dinci tıb kongresi, diş tabib· 
leri kongresile beraber Ey .. 
lülde Ankarada toplanacaktır. 

. ; ne ;,ıındılar . ası erıl\._çevırmış ır . 
-·-Başi 1 itici' sbfi,if~il~ - çcn, tayyaresile Ç~~ · ·~u~~ffa· 
m'ulCabele edilmiştir.' Haydut· ' kıy~~li'1akınlar yap~ıştır. .. 
lar b6yük ·zayiat' vererek kaç· · Ayni muhabir, 6 Haziran 
mışlardır. Teslim olmağa baş.' 1 

tarihli mektubunda da hulasa· 
lıyantar çoktur. ilk defa ittifak ten şu malumatı veriyor: 

332 doğumlu ve bu doğ~m·· 
lularla muamele gören ve Cia· 
ha eski doğumlu olupta şı-~vk 
edilmemiş olan yalR~z r askeri 
orta ehliyetnameli kısa biz· 

Sofya, 17 (Radyo) - Dün 
neşrolunan bir tebliğ ile yeni 
doğan prensin Simeon adını 
aldığı bildirilmiştir. 

- -~ .Başı 1 inci sa1ii/6de -. 
::-. ,Say.um. Milli• Müdafaa Vekili Ge
, J1eral ,. Kdum t Ôzalp, jandarma 
, ~uoı komut.anı General · ' aci, re
s fakat•etmektodirler. 

, General lamel 1nönn, Ankara 
, ..i•tnyonuoda .Kamutay haok.anı, 
ı l);ıhiliye , ve Hariciye Vekillerile 
, diğer Vekiller, mebuslar, Sovyet 
ı bdf6k ~)çisi B. Kanki, Vekilctle.r 
, mOateprları tarafından teşyi edil· 
ı uıiııir. 

Milli Müdafaa Vekili General 
l Kizuu .Özalp, ·Baıvekile K\lyseriye 
ı kldar refakut edecek te orada 
ı kalarak . askeri ı fabrikalan · t~ftiş 
• cdecek&ir. General fnönü, "Eltiziz 
, seyahatiıü, Sına 'ile birkaç gün 
ı birletmio -olan Çetinkaya hattı Oze· 
ı rinde yapacaktır. 

Ankara, Fl ı (A.A.) - Bai· 
•vekil Jsmet 'Jnönü beraberinde 
.Haric~e 'Vekili Tevfik Rüştü 
Araa, Dahiliye Vekili ve parti 
~enci sekreteri Şükrü Kaya 
Qlduğu halde bu sahah lstan
buldan şehrimize dönmüşlerdir. 

Başv~kil istasyonda kamutay 
başkanı Abdülhalik Renda, Ve
killer mebuslar, Ankara valisi ve 
belediye reisi, mevki ve mer· 
kez kumandanları, emniyet 
direktörü ve vekaletler ileri 
gelenleri tarafından karşılan· 
mışlardır. 

Ankara, 17 (A.A.) - Baş· 
bakan f smet Jnönü refakatinde 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekili Refik Saydam, Mili 
Müdafaa Vekili General Ka
zım Özalp, jandarma kuman· 
danı General Naci Tınaz 

olduğu halde Elazize gitmek 
üzere bu akşam saat 20 de 
hususi trenle şehrimizden ay· 
nlmışlardır. 
Başbakan istasyona Kamu· 

tay başkanı Abdülhalik Renda, 
içişleri Bakanı ve Parti genci 
sekreteri, diğer Vekiller, Sov· 
yet büyük elçisi, Mebuslar, 
vekaletler müsteşarları tara· 
fından uğurlanmışlardır. 

Milli Müdafaa Vekili Baş· 
bakana Kayseriye kadar refa. 
kat edecek ve orada ayrıla· 
caktır. 

Başbakan ismet İnönü bu 
seyahatlerini Sivas ve birkaç 

gün evel iltisak peyda etmiş olan 
Çetinkaya • Yolçatı hattı üze· 
rinde yapmaktadır. 

.B. Ruzvelt 
Joferson adasında üç 

gün kalacak 
Vaşington, 17 ( A.A. ) -

Riyaseticumhur dairesi Bay 
Ruzveltin 24 Haziran tarihin· 
den itibaren üç gün Jefferson 
adasında kalacağını bildirmek
tedir. 

Reisicumhur, azasından ba· 
zıları bu son günlerde devlet 
reisinden uzak bulundurulmak· 
ta olmaları dolayısile memnu· 
niyetsiıliklerini izhar etmiş 
bulunan Demokrat fırkasının 
muhtelif delegasyonlarını ka
bul edecektir. 

B. Ruzvelt bu suretle kendi 
fırkası ile daha sıkı surette 
iemasta bulunacak ve kong· 
reye göndermiş olduğu ka· 
nunlar ve bilhassa adli ısla· 
hat planı hakkında nrka er· 
kinımn mütalealarını öğrene· 
cektir. 

Fafiat fe f i tek. 
rar vazife almış .• 

Roma. 17 (Radyo) - Sabık 
faşist ıefi B. Turoti yeniden 
partiye kabul edilmiş ve mü
him bir mevki işgal etmek 
üzere Habeşistana hareket et· 
miftir. 

' ve birlik gösteren · b'Bjdutlar Kutu deresile 3500 • 4000 
vaziyeti kavrayınca · aşiretler metre irtifaındaki SultAnabad t 

ı , ;ı ı n ııı . • ;: · r i 
halinde istimana başlamışlar· dağları tamamen munasara 

• 17 

metliler 1 T ~91inuz 937 günü 
ihtiyat su~ay°'hazırlık kıtasında 
bulunmalc üzere sevkedilecek· 
f' 1 1 \1 

_)erinden 25-6-937 de mekteb 
şahadetnamesi, hüviyet cüz· 
danı ve ehliyetnamelerile şu· 
bede bulunmaları ilan olunur. 

dır. Hükum~t' te · askeri kuv· edilmi~tir. :-Kı~ılaa~ '~Vn'riı'iŞtır. 
vetlcr sevk ile genişçe bir 1 Burası asiler için t lir can nolc
mıntaka olan Tuncelinj inulia· ' taslydı. Ha~çrk suyuna nazır 
saraya almış, hariçle irtibalını A-~ ~asil şekavetin merkezidir. 
kesmiştir. i : Asiler (Kalan, Abbas uşağı, Paylaşılamıyan 

Ayni muhabir arkadaş hire· kısmen Bahtiyar uşağı, Hay- çocuk 
katın bundan sonr'llki 

1

kısmmı, daran, Demnan, Lolan, bazı -Başı 7 inci ~alal/ede _ 
20 Ma.yıs tarlhli mektubunda ufak tefek kabileler ve şeka- e•el böyle Lir çocu!u öldugunu 
şöyle ffrilatıyor: vetle . meluf ufak çetelerden) bilmiyordum. Hatta, ismini bile 

:Askeri harekat muvaffakı· ibarettir. Kımıldamıyacak va· işitmemiştim. 
yetle inkişaf etti. Çelik çem· ziyete düşmüşlerdir. iaşe sıkın· ilk çocuk öldükten sonra Bay 
ber sıkış_ınca asi mıntaka da tısı içindedirler. Ciddi müsa· Aziz, bir bağ tutmu.tu. Gerek. bu 

daraldı. Bazı münferid asi çe· deme verememektedirler. Maa- bağa ve gerekse sonradan tarındığı 
Ali kaptanın evjne ~idinciye k.11.dar 

teleri birkaç aece ordumuz mafih kendilerine dehalet ve o hu çocuğu hiç görmemittim, 
gerilerine sarkarak ricat hat· teslim olmak imkinlan da ve· lıte, bu meAcle hakkında bil-

larını teşkil eden Mazkird, rilmektedir. Teslim olanlar diğim bundan ibarettir. 
Pertek ve Harçik köprülerini çoktur. Maamafih Seyid Rıza 8. Şcm'i, fbrabimin ifadesini 

tahrib için son ve ehemmi· haini, bir taraftan dehalet mu· aldıktan sonra Bocaya avdet et· 

yctsiz bir harekete cür'et et· haberesi yaparken diğer taraf· mittir. 

mişler, fakat bu hereket akim tan da asilerin kuvveimane· 
bırakılmıştır. vıyesini takviyeye çalışıyormuş. 

Askerimiz, şakilerle sıkı bir Sergerdeler, halkı şu suretle 
münasebet tesis ederek kahir aldatmışlar: 

bir ateşte kırdığı asileri Tunceli· Guya Seyid Rızaya bir yer· 
nin yegane tahassungahı olan den gelen bir mektupta: 
Kutu deresine. Töjük dağla· "Ey Dersimliler, siz üç, dört 
rına ilticaya mecbur etmiştir. yüz sene kimseye teslim olma· 
Takriben 5000 silahlı tahmin 

dığınız halde nasıl oldu da 
edilen asilerden birçok ser· leşkersiz, askersiz gelen Hü· 
gerdeler yaralanmış, ölmüş seyin Abdullah paşaya derhal 
ve kısmen teslim olmuştur. teslim oldunuz?" 

Tayyarelerimiz attıkları be· 
yannamelerde hükumetin şef· 
kat ve ulüvvü cenabına teslim 
olmamaları takdirinde şiddetle 
hareket edileceği, teslim ola
caklara iyi bir vatandaş sıfa
tile bakılacağı bildirilmiştir. 
Onlar da çoluk çocukları ile 
teslim olmağa başlamışlardır. 

Deniliyormuş. Seyid Rıza, 

aşiretlere nafiz diğer seyitlere 
böyle bir uydurma mektup 
sureti göndermiş, onları ikna 
etmiş ve yemin çıkartmıştır. 

· Bu yemin bir nevi muahede
dir. Halkı ayni zamanda şu 
sözlerle aldatmışlar: 

• * * Bursada Uludağda kaybo· 
lan küçük Sadi hakkındaki 

tahkikata şimdiye kadar Buca 
nahiye müdürü B. Şem'i tara· 
fından devam edilmiştir. Vi· 
layetçe görülen lüzum üzerine 
tahkikata lzmir emniyet mü· 
dürü B. Salahiddin Aslankor· 
kut el koymuştur. Bursadan 
gelen fabrikator B. Mehmed; 
Bucada baytar B. Azizin evin
de bakılan Şadi adındaki ço· 
cuğun Uludağda kaybolan oğ· 
lu Sadi olduğunu ısrarla söy
lemektedir. fzmir emniyet mü
dürü, bu mesele hakkındaki 
tahkikatı yakında bitirecek ve 
ve mesele, ağlebi ihtimal ad
liyeye intikal edecektir. 

B. Molotof 
Letonya komiserleri 

Bu doğum münasebetile bir
çok tezahürat yapılmış. ve bü
tün gece şehir baştan başa 
tenvir edilmiştir. 

Sofya Şehremini sarayı teb
rik etmiştir. 

Sofya, 17 (Radyo) - Bü· 
tün Bulgaristanda bayram 
vardır. Halk, sevinç içindedir. 
Kral, Veliahdın doğumu şe· 

--~~~~ .... ------~--
refine, bu yıl sınıfta kalan 
talebenin tekrar imtihan edil· 
melerini emretmiştir. 

Yugoslavya kralı ikinci Pi· 
yerin, veliahdın vaftiz babası 
inlihab edilmesi muhtemeldir. 
Veliahdmm dotjum gUnU 

Sofya, 17 (A.A.) - Kabine 
Veliahdın doğum gününü res· 
mi bayram ilan eden bir ka· 
nun kabul etmiştir. 

lzmir inhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Başmüdürlüğümüz yanındaki depoda mevcut 30 balyada 
1280 kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. 
Tamamının muhammen bedeli 122.95 teminatı 18.44 liradır. 
isteklilerin pazarlık gününden evvel tütünleri görmeleri ve 

29/6/937 günü saat 15 de Başmüdürlüğümüzdeki komisyona 
gelmeleri. 18 22 1971,...., 

Bu meyanda Yusifan aşireti 
reisi Kamer ağa da dehalet 
etmiş, Elazizde serbest bıra
kılmıştır. Askeri harekat çok 
muvaffakıyetli bir inkişaf takib 
etmiştir. Esaslı mukavemt-t 

.. Hükumetin askeri olsaydı 
çoktan çıkarılırdı. Eğer bura· 
ya asker sevkedilirse İngiliz· 
lerle Fransızlar harb açıp 
bizi kurtaracaklardır. Arablar 
da bizimle beraberdir." 

mecliai reisini kabul------------------
etti.. lzmir iskan Müdürlüğünded 

olmamıştır. 
Garbi ve Şarki Dersimden 

isyana geçenler çoluk çocukları 
ile 500 yıldır ihtifagah olan 
Kutu deresi ile Sultanabad 
dağlarına çıkmışlardır. Burası 
3000 metre irtifaındadır. Kıs· 
men ormanlık, mağaralar ve 
derin derelerle doludur. Ma
ğaralara iplerle, birkaç mer
divenle tırmanıp buralarının 
tahribi ve ormanların taran· 
ması için dinamit, bomba ve
sair techizatlı tahrib müfreze· 
Ieri, tuğyan halindeki çaylan 
geçmek için kayık-kauçak-köp· 
rücü müfrezeleri faaliyete geç· 
mişlerdir. Burası, asilerin son 
boğuşma, daha doğrusu can 
çekişme yeridir. Dersimlilerin 
maruf sergerdclerinden Seyid 
Rıza namındaki haydud çe· 
tesile buraya geçip sığınmış
tır. Şarki Dersimin silahşor 
tanınmış Demnan köylerini 
askerimiz i~gal etmiştir. f sya· 
nın başlıca amillerinden Ha· 
bib Kejo ve oğlu ağır surette 
yaralanmıştır. Sol kolu hur
dehaş olan haydud Habib 
dağlık mıntakaya kaçırılmıştır. 

Casuslar hakkında şu ma
lumat vardır: 

Cenubdan gelen dört meç
hul komiteci, Pertekte yedi 
mühür kazıtıp Tunceline geç· 
tikten birl*z sonra isyan emma· 
releri gözükmüştür. Gümüş 
madeni havalisinde şübheli 
ve genç biri yakalanmış, Eli
zize ıetirilmiştlr. Sabiha Gök· 

Sabiha Gökçen, Seyid Rıza 
mel'ununun evini muvaffaka· 

yetle bombalamış, Tuncelinin 
mütelevvin ve tayyarecileri· 

mizce hayli meçhul semala· 
rında muvaffakıyetle uçmuş, 

gerek bombardımanlarda, ge· 
rekıe makinelitüfek ateşinde 

çok muvaffak olmuştur. Asi· 
ler muhasara altmdadu. Bir 

taarruz emri, Dersimin tarihi 

şekavet ve fesadını tarihe ka· 
rıştıracaktır." 

Muhabir arkadaş mektubu 
nu burada bitiriyor. Başbaka· 

nımızın birkaç gün evci Ka· 
mutayda söyledikleri gibi, te· 

lefatımız 13 şebid, 18 ya· 
ralıdan ibarettir. Ordu ve 

hükumet vaziyete tamamile 
hakimdir. Program, tamamile 

tatbik edilecektir. Cumhuriyet 
idaresi, yolu, köprüsü, mek· 

tehi, askeri ve mülki kuvveti, 
medtniyeti, herşeyi ile bu 

mıntakaya yerleşecektir, bu 
muhakkaktır. 

Doyçlandın 
götürdüf ü ölüler 

Berlin, 17 (A.A.) - Bu
gün içindeki 31 ölü ile Vil-

helmhavene gelen Doyçlan.I 
kruvazörünün kumandanı Ce· 
belüttarıktaki f ngiliz hastane· 
sinde yatan yaralıların iyi bir 
halde bulunduklarını ve hiç· 
birisinin tehlikede olmadığını 
bildirmiştir. 

Mos.l;ova, 17 (A.A.) -Tas 
ajansı bildiriyor: 

Letonya komiserleri meclisi 
reisi B. Molotof tarafından 
kabul edilmiş ve bu kabulde 

Letonyanm Moskova elçisi ve 
Sovyetler birliğinin Letonya 

elçisi ile hariciye halk komi· 
seri B. Litvinof hazır bulun· 
muştur. 

Bu görüşmeyi müteakıb B. 
Molotof Letonva hariciye na-

zırı şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiş ve bu ziyafette yuka-

rıda ismi geçen zevattan baş· 
ka BB. Stalin, Kaganoviç, 

Voroşilof, Mikoyan, Buhar, 
Yejov, Kaminski, Goronko, 

Rukimoviç ile diğer hükumet 
azaları bulunmuştur. 

Ziyafet esnasında B. Molo· 

tof ve Munters nutuklar teati 
etmiştir. 

Ziyafeti müteakıb B. Mun· 
ters B. B. Stalin, Molotof ve 
hükumet azaları ile bir görüş· 
mede bulunmuştur. 

Protestan papazlar 
tevkif edilmiş 

Paris, 17 (Radyo) - Ber· 
!inden bildiriliyor: 

Gestepo, Protestan kilisesi 
şefi B. Mülleri istintak etmiş 

ve birçok Protestan papazları 
tevkif edilmiştir. 

Papazların dini kongrelere 
gitmelerine de müsaade edil
memekte ve pasaportları im
zaJanmımaktadır. 

Yeni gelecek göçmenlerin Urla Tahaffiizhanesinden rnlJ1 
tep yerlerine kadar eşyalarile birlikte nakilleri için 21/6/~ 
tarihinde pazarlıkla miinakasa yapılacağından talip oJanl i! 
bin liralık teminat ile iskan Müdürlüğünde müteşekkil . ko~1 
yona müracaatları. 18 20 19 

Bergama Ticaret ve Sanaf 
Odasından. 

16 Sayılı Kınık Üzüm Tarım satış Kooperatifinin tcşekJ 
16/6/937 tarih ve 517 numara ile odamızca tescil edilrJ1~ 
Keyfiyet ilan olunur. ~ 

lzmir Memleket Hastane 
Baştabipliğinden. . . ~ 

Memleket ve Eşrefpaşa hastahanelerinin bir yıllık ı_ht•Y~ 
rını karşılayacak olan 150 adet battaniye, 300 çift terh~· ~ 
metre yerli kefenlik bezi, 11620 metre yerli kaput bet11• 

kilo dana eti ve 3000 kilo ağaç kömürünün temini içıJıl 
gün müddetle ilan edilen nçık eksiltmesine istekli çıkrJ1~ ~ 
dan 18/6/937 tarihinden 28/6/937 tarihine kadar 1 .. /. 
müddetle açık eksiltme uzatılmıştır. isteklilerin ihale gii0111ı 
28/6/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10 dır.~~ 
kadar battaniye için 135 lira, terlik için 16 lira, kefen ~ı r. 
için 32 lira, kaput bezi için 197 lira, dana eti için 1 

ağaç kömürü için 113 lira muvakkat teminat ile birlikteı9~ 
yet daimi encümene müracaatları ilan olunur. , 
Bal~ova Ağa

memnun 9,ı 
Namile maruf ılıcaları 6-Hazirorı-,fl' 

pazar gününden itibaren muhte:ıf' 
müşterilerine kapılarını açnıt~ 13~ 

Asırlar var ki, şifab3hş sularile bütün Türkiyerır ~ 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sak fll.~ 
nun muhterem müşterilerince malum olduğun_dan te~ 
batı zaid görür ve muhterem müşterilerimüıRl~f. 
beklerim. MÜD 
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Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kcbabçı)arda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere ·daha genişleterek gene Odun pazarında Sümer f 32 inhisar ida. 7 9 25 

Safiye Sultan :Dog" ana,~birisi Papa-~ 
8
1
6
5 Omer L. 0 . 13 1s 16 Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

.. ~· Yekun 

Ya verilmeklüzere~üç mektub verdi .. ~~- t 442802 Eski satış 
Annesi: Prenses irini namında dilber himaye edebilmeleri için, mem- 442888 U. satış 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. ---Askeri fabrikalar umum mü-
- Evet evet • dedi.· Olsa bir Yunan kadınıdır. Bu kadın, leketimiz aleyhine ve onlar Zahire sabşları 

olsa, böyle olur. Nihayet bir seninle hususi olacaktır. Onun lehine bazı fedakarlıklarda bu- ç G K S K S d u. insi . . . . 
eniz lordu, bir kahraman, birkaç Yunan adası üzerinde lunacalcsın.. Ben ise, huna 2412 Buğday 5 3125 6 625 

dürlüğünden: 
1266 ton Lavamarin kömürü 

herkesi hayrette bırakan, kim· bir emeli vardır. Guya, ecda· razı değili.!11. Çünkü ben bu 245 Arpa 3 25 3 375 
Scye fenalık etmiyen, güzel, dından mevrus büyük bir ser· toprağın, bu bayrağın aşıkıyım. 65 Bakla 4 1875 4 375 

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 

i~nç, zeki, malumatlı bir de· vet bu adalarda giz'i imiş. Safiye Sultan, kardeşine 100 Ton 
11 

4 1875 4 375 
nıı kahramanı olmalısın.. Geçenlerde buraya geldi ve hayretle bakıyordu. Onun bu 6346 Kilo Yapak 49 55 

Safiye Sultan kardeşine ba· adaları, herhangi bir vesile mertçe, bu kahraman vaziyeti 233 B. Pamuk 43 46 
kıyordu. Doğan da bu fikri bulup kendisine verdiğim tak- kendisine gurur vermişti. Aya· 

komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1234 
lira 35 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 

daha elverişli bulmuştu. Mağ· dirde, bana, bulacağı servetin ğa kalktı, Doğanı omuzlarm-
tur değildi. Fakat korsanlarla yarısını vermeği vadetti. Göre- dan tuttu: 
beraber çalışmasına da imkan ceksin; zeki, çok sehhar, çok - Hayır Doğan, emin ol, 
Yoktu. Çünkü korsanların ço- güzel bir kadın .. Ayni zaman· 'memleket aleyhine en küçüle 
~· düpedüz haydutlardı. Ki· da Venedik Dokası da bu ka- bir iş yapmıyacağım. Bu sa-
ltıı vurup yakmak, tüccar mal- dına aşıktır. Belki de Dokaya dece, esasen olacak olan bir 
~nı soymak, güzel kızları ve zevce olması muhtemeldir. Da- işten istifade ede~eğim. Anlı· 
qdınJan tutup esir pazarla· ha başka maksatlar da var, yor musun, fedakarlık yok!. 
tında satmak gibi işlerle uğ· onları sonra anlarsın.. Şimdi Doğanla Safiye Sultan, işte 
t'fırlardı. Bu arada da sık sana, vaziyeti kısaca izah ede- bu suretle mutabık kalmışlar 
•ık cinayetler işlerlerdi.. bildiğimi sanıyorum.. Neye ve bir sene evel, ansızın, ne· 
fi Bu aralık Şemsi paşa, Sa- düşünüyorsun?. rede yaptırıldığı belli olmıyan 

Ye Sultana baktı: Doğan ağır ağır dola~mağa kıpkırmızı, sülün gibi güzel, 
t -. İyi amma, bir gün gelip başladı: martı gibi hafif ve seri, yel· 
' Doğan evlenmiyecek mi? - Düşiinmekte de haklı- kenleri de kendi gibi kıpkır· 
haı..~iye Sultan, hiddetle Şemsi yım. Gerçi ben Osmanlı tabi- mızı ve bayrağının yanında, 
.-,ay8 baktı: iyetinde değilsem de Türküm meçhul bir arma taşıyan bir 

-. p ve benim vatanım, her ne gemi gözükmüştü.. Bu gemi, 
bo. aşa, bu kadar ileri git-
~~akaJ ım. Anlıyor musun? olursa olsun, bu topraktır. az sonra, Adalardenizinin, 

VClllsi paşa sapsarı kesildi: Bayrağım da bu bayrak .. Hem- Akdenizin ve Adriyatiğin için· 
........ F · d' S 1 şiremin, yani senin Sultan zev· de büyu-k bir şöhret dalgası ta .. _. erman sizın ır u • 
~ cesi sıfatile çok işlere atıldı· üstünde uçmağa başladı .. 

Diy k S f S 1 ğını ve belki de koca gün ha- Kim vardı bu gemide? .. Ne 
~ dere sustu.. a iye u - bersiz birçok şeyler yapıp çat- istiyordu?. Hangi millettendi, evam etti: 

...... 8 l tığını anlıyorum, bu biri. kimse bilmiyordu .. Rivayetler, 
lllett böyle bir gencin ev en- ikincisi, beni mesut etmek sahil şehirlerinde, muhtelif şe· 
~ iç ihtiyacı yoktur. Kra- için, bazı fedakarlıklar yapa- killerde dalialanıp duruyordu .. 

1) r, onun önünde eğilirler. y S 
~ ot.. omuzlarını silkti, cak gibisin.. ani onların beni - onu oar -

tt.....
1 sılcılrnış gibi yüzünü bu· 

"tturdu: 

ae~.~eticeye bağlıyalım me-

~~ Evet, haklısın Doğan!.. 
~i ' benim fikrimi beğendin 

' olur mu? ........ Eaa . 
S.,· s itibarile eveti. 

i[e •ye Sultan Şemsi paşa 
~llra~aine döndü: 

)111 8 Sız ·dedi- biraz bekle

"ııi ~· kardeşimle biraz hu
~ta 0 

rak konuşmak isterim. 
"'ıı kn hunu müteakıp Doğa· 
~~ ol~~a girdi, onu bahçe-

~d~~şkün bir dairesine 

'M b~. •demki esasta muta· 
~ Ş~. halde şimdi de mü-

' &özleri.mi ~ini:: . 
ft~, lcendı mı.ihrumle hır 
'l'Utk ~~crP.ceğim. Bu ferman, 
~il~ •rında, Tüı k toprak· 
~İl\ td S&na her kolaylığı te· 
tt tıl~ıcektir. Her çelik kapı, 

\çıl~ı_ •mir duvar, bununla 
c~ .:tır O 

llılt b 
1 
· rada sadece şu 

1 "~et u unacaktır: 
llQı\l... rnbanunı gören her ku· 
lb .... , 'l" 
~ın lı~ a~~Y.düşart, bu fer· 
~ hıılının her emrine 
lıı. ;_ecburdur. 

~· .. il~ " 
~'nda ~. ba~ka, sana, Yuna-
1~ ktubla uı aıleye hitaben üç 
~, llltkt~h en~dikte iki zata 
ti 1>,~l b·' hır de Romada 
•·~· Aını ır rnektub verece-
-qQI 1Yor 
~tın b .musun?. Bu mek· 
~-""• t. r- .. ePsı de tarihsiz ola-
~l '1Un·· . 
)\ olun u gelıncc, ihtiyaç 
a. d~ı hca, onlar sana her 
"a• ' er b l\i ~"un ne ahasına olur· 
.._ ·Ctbt/~Pacaklardır ve se· 
k~~lt gı bir vak'ad h' b' 
1~ tlc a ıç ır 'd bi~Yct v.erıniyeceklerdir. 
~~ Aınca~nı de ~izli tutacak

t.._~•tı d.: ~ekanı daima iyi 
~e ed uıun Dotanl.. Sa

ece1cıeri111den biri, 

Çünkü ASPİRİN scnclerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

. . 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin 

lütfen Ee markasına dikkat ediniz. 

olmak için 

, 

Izmir Memleket Hastanesi 
Baştabibliğinden: 

İzmir Mmeleket ve Eşrefaşa hastanelerinin bir yıllık ihtiya
cını karşılacak olan (45000) kilo ve (18000) lira muhammen 
bedelli koyun ve kuzu eti kapalı zarf usulile ve 12/6/937 
tarihinden 1/7/937 tarihine kadar 20 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. istekli olanların şeraiti münakasayı görmek iste· 
yenlerin her gün Ankara ve lstanbul sıhhat müdürlüklerine 
ve lzmir Memleket hastanesi Baş hekimliğine müracaatları ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin münakasanın icrasından evvel 
bedeli muhammeni olan % 7,5 nisbetinde (1350) lira teminatı 
muvakkatasını H. Muhasebe Müdürlüğüne yatırmağa veyahut 
bir banka mektubu veyahutta tahvilatını bir zarf derununa 
bir zarf derununa da teklifnamesini ve bu iki zarfı bir zarf 
içine konularak ve üstü mühürlenerek zarfın üzerine adresile 
hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin de derci ve ihale 
günü olan 1/7/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar lzmir vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. 13 18 22 26 1870 

----------- 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün Çeşmede 

Kiralık ev 
Çeşmede ılıcalarda sahilde 

beş odalı elektrik motörü ve 

tesisatını havi ve ayni zamanda 

mükemmel sıcak su banyosu 

bulunan bir ev mevsimlik ki

raya verilecektir. Talip olanla

rın iş Bankası direktörlüğüne 
müracaat etmesi. D. 5 

lzmir ikinci Hukuk Mahke· 

mesinden: 

fzmirde Mesudiye caddesin

de 45 No.lu dükkanda bakkal 

Aziz oğlu Mustafa tarafından 

mahkemeye müracaatla efradı 

ailesi Karaloğlu soyadı aldık· 
lan halde kendisine Kiphud 
soyadım tescil etmiş oldukla
rından bir aile içinde iki so· 

yadı bulunması ayrılık ve ilti· 

bası mucip olacağından Kip

hud soyadının ref'ile Karaloğlu 

soyadının tesciline karar veril· 

mesini istemiş olmakla icra 

kılınan tahkikat ve mahkeme 
sonunda: Davacının talebi mu· 

hik sebebe istinat eylediği 
cihetle K. medeninin 26 ıncı 
maddesi mucibince Kiphud 
soyadının Karaloğlu olarak de
ğiştirilmesine 1/6/937 tarihinde 
karar verildiği usulen ilan 
olunur. 1962 

lzmir belediyesinden: 
Temizlik hanında bulunan 

eski masa, dolap, havagazı 
saatları, telefon, elektrik ede· 
vatı vesair kırk üç kalem 
eşya ve hurdalar 22-6-937 
salı günü saat on altıda pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. He
pısmm muhammen bedeli 
doksan bir lira altmış dört 
kuruştur. iştirak için yedi 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

1805 8 11 15 18 

ve saatte komisyona müracaatları. 13 16 18 20 1854 

ANKARA 
Büyük Emlak 

acentası 
Ankara Bahkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 

Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 
yegane Emlak acentası dır. 

Emlaklerinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her 
şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 

Ankara llanat Acentası 

Muğla belediye riyasetinden 
Elektirik fabrikası için çift dik silindirli 88 ile 100 K. V A 

arasında 220/380 volt 50 periyotluk bir alfernatörle akuple 
edilmiş normal 100 ile 120 beygir arasında takatı haiz tip 
elektirik bir adet Dizel sistemi motorla bir de tablo satın 
alınacaktır. 

Temmuzun 9 uncu cuma günü saat 16 da ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Teklif mektupları 
ihale günü saat 12 ye kadar Muğla belediye reisliğinde kabul 
edilir. Fazla izahat istiyenlerin Muğla belediyesine müracaat 
ttmeleri ilan olunur. 8 13 18 23 1788 

[zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Ms. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 

1 Maltepede bulunan piyade ataş okulu için 20 ton ko· 
yun eti ve 55 ton sığır eti için verilen fiat pahalı gö· 
rüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 22-6-937 salı günü 
saat 14 de lstanbulda Tophane sat. al. ko. da yapı· 
lacaktır. 

2 - Koyun etinin bedeli 7000 lira sığır etinin parası 13750 
lira olup her ikisinin beraber ilk teminat parası 1556 
lira 25 kuruştur. 

3 - Şartnamesi Tophane sat. al. ko. da görülebilir. 
4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele· 

rinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte te· 
minat makbuzlarını ihale gün ve saatında lstanbul 
Tophane satın alma komisyonuna vermeleri. 1947 

lzmir harici askeı·i satın alma ilanları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 41562 lira 15 kuruş olan 395830 kilo ekmek 23 Ha-
ziran 937 tarihine rastlıyan çarşam~a günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

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

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa· 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

8 13 18 22 3155/1779 

Izmir Vilayeti Defterdarlığından: 

ismi 
Mercan oğ. İbrahim 

Giritli Mustafa oğ. Ahmet 
Hüseyin oğ. lbrahim 
Demir Mustafa oğ. Ali 
Mehmet oğ. Halil 
lsmail oğ. Ahmet 

Hüseyin oğ. Hasan 
Veli oğ. izzet 
Giritli Hüseyin oğ. Salih 
Osman oğ. Ahmet 

Adresi Senesi 
Köşeli S. 147 N. lu binek 937 
arabası sahibi. 
Ballıkuyu M. Kemer S. 
lmariye M. Hisar arkası 
Kes:ane pazarı 
Kağıthane caddesi 25 
1051 No. lu yük arabası 
sahibi. 
Tepecik Bahçe S. 9 
Buca C. 4 
Basmahane Zincirli S. 4 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
it 

Çayırlı bahçe oturan 85 ,, 
No.lu tek yük arabası sahibi. 

Cinsi Adet 
At 2 

" 1 
Eşek 1 
Koyun 1 
Eşek 1 
At l 

Eşek 
At 

" 
" 

1 
1 
l 
1 

Maaceza hay
vanlar vergisi 

Lira K. 
3 60 

1 

1 

1 

80 
75 
20 
75 
80 

75 
1 80 
1 80 
1 80 

Mahalli ikametlerini değiştirmiş olmalarından dolayı 937 yılı için namlarına tahakkuk etti
rilen cezalı hayvanlar vergisine ait i~barnameleri tebliğ edilemiyen mükelleflerin adlan ve tek
lif edildikleri vergi mikdarlan yukarıya çıkanlmıştır. itiraz etmek istiyenlerin 30 gün zarfında 
Basmahane Maliye pıbesine müracaatlan lüzumu usulüne tevfikan ilin olunur. 1966 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri -
ROYAL NEDERLAND - B d .. . = 

KUMPANYASININ - aş urak buyük Salepçıoğlu hanı karşısında = 
11JUNO,, vapuru 10 Hazi- -

rana doğru bekleniyor. Yükü- = H -6' m rl' Da N na an~ ık IS\~ r ~ ~ tr ~ B=I 
nü tahliyeden sonra BURGAS _ \9J \b:'J ~ ~ U ll \S" U::a V~ U U ~9J U 
VARNA ve KôSTENCEye - -

y:;i~·~-i~-:~-AR-J~;.~:~ = a Eczahanesi 
"AASNE,, vapuru 14/Hazi- = _ 

randa bekleniyor. ROTTER- = nde bulunu•. _-
DAM, HAMBURG, GDYNIA - • 
SKAND l NA VY A limanlarına - 111111111111il1111111111111111111111111il11111111111111111 il il lllll l l il il lfl llll il llllllllll ll il lll il il l l l llllll il l l l il il lllll l l il il l l il il l il il lllll lll il 1 il. 
yük alacaktır. ---

SERViS MARITİM RU-
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

V.N. 
AN

~..--& c 
DEUTSCHE LEVANTE Lİ-

NIE. G.m.b. H. 
HAMBURG. 

,,ARKADİA,, vapuru 12 
Haziranda beklenilmektedir. 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük kabul eder. =--

"CHIOS,, vapuru Haziran- ~ Y.; 

t ....... 
HAMBURG ve BREMENden 11 - c 

18 IlHiran 937 

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KliLDIRDILAR I • 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 

2ci.Kordon No 88 
İzmir. 

~ .. 
BLAK-FlAK 

Amerikan en 
mükemmel 

sinek ilaçidir. 

er yerde satılır 

Kimyevi ve bakteriyoloji 'aporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
cerreb olan İzmir-Urla Malgaca içmeleri' 

A iLDi 
İzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino. 

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

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin "' Urla Ma· 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suyuns 
ezher cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında rnüı· 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kuJ11 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şektf 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah· 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrüb' 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşııı' 
otobüslerinin hepsi içmelere uğr2makta olduklanndan hers• 
vesait mevcuttur. 

nihayetinde beklenilmektedir. ~ij~·// 
yük getirecektir. ' J 
~ffiıK~~oITTu- ~~/~-~~--~~------:::•.r_a_a_·.0.~_~~ A~erifubrik~~umumm& 

NES - ı -
The Efci~TRı+ft~SHIP o ·vier ve "UMDDAL,, Umu. ~~~~limanı için yük ala- dürlüğünden; 
PİREden AKTARMALI Şu.• rekaSI mi [eığnıizLAtdc.enta.. "UTSIRE,, vapuru 20 Tem- 200 ton 114 IÜk Q leom 

SERİ SEFERLER muz beklenilmekte NEVYORK 200 '' 105 ı•k " 
"EXETER,, vapuru 18 Ha- v. Lımıted Hellenı·c Lın· es limanı için yük alacaktır. 1 

Z"ıranda PiREden hareketle apur Acentası v ı l t apur arın isim eri, gelme Tahmin edilen bedel 28000 lira olan yukarda miktarı ~ 
BOSTON ve NEVYORKa s· . . k d L. •t d hl gidecektir. ırıncı ·or on Rees binası llDI e tari eri ve navlun tarifeleri cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satı 

"EXCAMBION,, vapuru 2 Tel. 2443 "HOLLANDIA,, vapuru 28 hakkında bir taahhüde girişi- alma komisyonunca 4 Ağustos 937 çarşamba günü saat 15tl 
Temmuzda PIREden hareket THE ELLERMAN Ll- Haziranda beklenilmekte ROT- lemez. kapah zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş Jllıf 
ederek BOSTON ve NEV- NES LTD. TERDAM HAMBURG ve Birinci~kordonda "UMDAL,, kabilinde komisyondan verilir. a 
ORK için yolcu ve yük ka- "DRAGO,, vapuru 15 Ha- , ANVERS' limanları için yük UMUMi DENiZ ACENTA- Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi te~tı 
bul eder. ziranda LIVERPOOL ve SW- ' alacaktır. LIC;t LTD. vapuru acentalı· mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona "er 

"EXOCHORDA" vapuru ANSEADAN gelerek yük çı- PHELPS LINE ğına müracaat edilmesi rica meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Lil1~ 
16 Temmuzda PiREden hare- karacaktır. PHELPS BROS & CO INC. olunur. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis.)'0~ 
ket ederek, BOSTON ve NEV- "GRODNO,, vapuru 15 ". IRLAND " vapuru 24 Riz binasında No. 166 müracaatları. 13 16 18 20 18V 

H.,z"ırnda LONDRA, ve HULL Hazıranda beklenmekte NEV- Telefon : 3171 _ , 
YORK için yolcu ve yük ka- u A k A f b •k ( !i' 
bul edecektir. den gelerek yük çıkaracaktır. - llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .. ınııııııııııııııınıımıııııı s erı a rı a ar umum DiP 

Seyahat müddeti: "GRODNO,, vapuru 30 = T - d•• ı•• "" •• d 
PİRE. BOSTON 16 gün Haziranda gelerek LONDRA = A. Kemal onay = ur ugun en: ,, 
PiRE - NEVYORK 18 gün ve HULL için yük alacaktır. = - 3000 T L • k.. u··r~ 

DEUTSHE 
_ LEVANTE = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın:hastalıkları _ On 8VamarlD Om 

AMERİCAN EXPORT LINES - ı 
THE EXPORT STEAMSHlP LiNIE - Birinci Sınıf Mutahassısı = Tahmin edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda mikt"·".~ ~ 

CORPORATlON ,,SOFJA,, 10 Haziranda = (Verem ve saire) = zılı Lavamarin kömürü Askeri fabrikalar umum müdürlüğ'tJ" 1c 
''EXiRİA,, vapuru 24 Ha- HAMBURG, BREMEN ve = Baemııhane istasyonu karşısıodaki Dibek sokak başında 30 aaytlı = tın alma komisyonunca 6-Temmuz-1937 salı günü saat p ~· 

d b NVERS 1 k 
= ev ve ornayenc-hancsinde eabah snat 8 den nkoam saat 6 ya = kapalı zarfla ı"hale edı'lecektı"r. Şartname 1 lı"ra 95 kuruş .ııı11 .ı ziranda limanımız a eklenil· A ten ge ere yük çı- = kadar hııstalarıuı kabul eder = ' 

mektedir. NEVYORK için yük karacaktır. Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllİI kabilinde komisyondan verılir. Taliplerin muvakkat te
111'i 

kabul eder. Tarih ve navlunlardaki de· olan 2925 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
5 ~ 

SERVICE_M_A_R_IT-IME RO- ğişikliklerden acenta mcs'u- Askeri fabrikalar umum mü- 14 de kadar komisyona vermeler( ve kendilerinin de 249° ~~~ 
UMAIN. BuCAREST 1 -.z3li.vemtmkz::ıa1Ebcı:ulme~t1em:::tie:rı::z.ısaıaıra:ım- du••rıu••g"" u••nden.• yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle mezk

0
"8 

"DUROSTOR,, vapuru 27 ı• w ve saatte komisyona müracaatları. 16 18 20 22 18
8 

1 

Haziranda beklenilmektedir. muza doğru beklenilmekte- ~; 
KôSTENCE. suLINA, KA- dir. BELGRAD. NovtzAo, 100 Ton mutahhar Avrupa Askeri fabrikalar umum Jll 
I..AS için yük kabul eder. BUDAPEŞTE BRATİSLAVA 
KALAStan aktarma şartile LİNZ ve ViYANA için yük pamuğu dürJÜğünden: •• !~ 
umum TUNA limanları için DEN NORSKE MIDEL- Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve şartnamesinde 6720 L • k•• iJfV 
yük kabul eder. HAVSLINJE değişiklik yapılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu Askeri ton avamarlD OJJI >' 

E 
O S L O rı 

JOHNSTON WARR N "BOSPHORUS,, vapuru 
22 

fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 Ağus- Tahmin edilen bed~li 87360 lira olan yukarda mi~:ğa ~ 
LINES L TD. tos 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile- zılı Lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdür 1.1 •• 5'1 

L 1 V ER PO O L Haziranda beklenilmektedir. Ş ··ntJ rf 
.,AVlEMORE,, vapuru 

27 
PiRE, SIÇIL YA, DİYEP ve cektir. artname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan tın alma komisyonunca 5 Temmuz 937 pazartesi gu 37 ~ 

Haziranda beklenilmektedir. NORVEÇin umum limanları verilir. 16 da kap-ılı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 Jjra ~,t '~ 
LiVERPUL ve ANVERStcn için yük kabul eder. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi teklif mek- ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muv~k gaıı~ 
hamule getirecektir. BURGAS Vapurların isimleri gelme luplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri minat olan 5618 lirayı havi teklif mektuplarını mezkll~ ı4 ,, 
VARNA, KÖSTENCE, SU- tarihleri ve navlun tarifeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde- saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve kendileri.nifl ~eı~~ 
UNA, KALAS ve IBRAIL hakmda bir taahhüde girişi- lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra- sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaıkle0 16 
için yük kabul eder. lemez. Telefon No. 2007 2008 caatları. 16 18 20 22 1791 gün ve saatte komisyona müracaatları. 13 16 18 

2 İ' 
50~A~0~~%~~~~~~SE ürien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalPıb 

"DUNA,, vapuru ıo Tem· ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

1 

, 


