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lhtil8 c· 
Bilbaoyu işgal ettik erini 

bildiriyorlar 

1 a yan Gazete eri, Bizi Methediyo 
r--------------------------------------------------~----~--~-----·---------------------------, 

dere i e i i e tes · .. e edir. 1 

, yar fil ol rımız\) affa ıy tli ne iceler al 
Başvekilimiz, El3zize vardılar ve Küçük ~~;;~t;n:ıakadar 
b ··yük tezahüratla karşılandılar eden bür· 

----~-·~---~-. - . . meseleler kon ş d 
Şark vilayetlerimizde ıslahat, muayyen bır program mucıbınce ve Rom hük,. t. d-.. k T .. anya ume ı, un a şam una mu-

büyii k bir dikkat ve itina ile tatbik olunacaktır flakatı hakkında bir resmi tebliğ neşretti 
İstanbul, 19 (Husu si muha· J ~~~---:-~~---. .......... -.......-~,._....,,._ _____ ....,...._,_...,._..-....., ........ -~ 
birimizden: Telefonla) 
Haşvekitimiz İ met İnönü, 
'furıceli seyahati için yolu
tıa deuanı etmektedir. Ela 
~İze varan Başuekilimiz, 
~ tasyorıda dördüncü umu· 

'nf müfettiş Genernl Ab
dullah ile nıaigeli ve halk 
tarafından karşı lanmıştır. 
lj<ılk, Başvekilimizi arala
~'nda görmekten mütevel·1 1 
lid scvinçler_i11i, züksek te
~ahiirat yapmak suretile 
'ılıar etmişlerdir. 
b Başvekilimizin bu seya
•C?tinden sonra Tunceli ve 
$ark vilagetlerimizde qa
Pılacak mühim ıslahat pro· 
:~anıı bügük itina ilr. tat-
~dilecektir. 

reisi olan Se-
Bir tayyaremiz 

lstanbul, 19 ( Husu!.i mu· ''Asilerin 

gid Rizanın hükumet kuv
vetlerine delıalet ettiği söy
leniyor. Bütün asiler, elra
/ı dört larafian çevrilmiş 
oları Kutuderesi içinde b11-
lımmaktadır. Bir kısmı bu 
deredeki mağaralarda giz
lenen asilerin, feç/inı ol
mak için aralaruıda görıiş-

- iükleri, içlerfoden tııtulan 
rrıbozılarından öğrenilmiştir. 
Tayyarelerimiz, agrı filo
lar halinde asilerin bulun
dukları Kutuderesi üzerin
de uçuşlar yaparak asileri 
muva//akıgetle bombala
mış/ardır. 

habirimizden: Telefonla) - ---------~~======-------

Tunceli isyan hadisesi hak- /htilal<>ilere göre 
kında son gelen malumatı 
bildiri9orum: 

Bay Celal Bayarın beyanatı 
Bilbao, dün zaptedilmiş 
ve ihtilalciler büyük te

Yurdumuzun muhtelit: · zahüratla karşılanmış 
yerlerinde bulunan Bilbaoyu, biri~ci, ikinci ve üçüncürfırka-
zengin madenler far zaptetmişlerdir. ihtilalciler, hertaraf. 

tJ ta büyük şenlikler yapıyorlar 
emir, çelik sanciyii:-,,lanımıza büsbütün 

başka bir ehemmiyet verecektir 

<'\ B. Celal Ba_qar 
tıııı: rıkaru, 19 (A . ı\.) - Kendile· 
tıt~11 "alı.i ricumıı; üzerine Ekonomi 
liı ıı, Cclul' ll T • ıı ,1 avor, A. • n. r.nı:1· . ..tıQ • • 
llı'<de n aon giinlı:rde gazeteleri· 
~lı ııı.,: ''e er karı umumi yede ala· 
~- tı 1 

lcr bırakan demir araııtır· 
~ ~.. .. 
ı_hıı •celeri ctrnfım)a Anadolu 
'il •ııa 11 ıtıu. 1 a:oğıdnki beyanatta hıı· 

w ardıı·· 
~ ........ n- . 
~i. l\ıı Udce müzakereleri 111raeın· 
ıtıt ıtıuıa d . 
, 'tllıh h Y o mndeo arama vazı· 
d~~ı ..... : 0kkında umumi malümııt 
"il "''W 
A ll!ti . •.ın. Bu nrıuln demir ma· 
"it llıb ·ı t 'dııtı ıırı e de malumııt vardı. 
~-l l:ı:ok zauınıı geçmedi. Ve 
ı~ ~le ır si tem clalıiliııde ilerle· 
~~ olıın • d . d • 
~ ~tile L ınesaı emır uıo eoı 

~'<=iti 11SUn kcn<lieiuden tekrar 
ı~. reeck 

- ı. l'i] sııf lınlıırdnn birine 
~ ~. , 0~~L; Ln_sıııındaki yımlordıın, 

~i · b nıu_~a.cnnılnrdıın nıılıyo· 
' 0> lık mıİl~tf~iz • • wadea 

politikaeıoa çok ıuurlu Lir alal..a 
gösteriyor. Bu itibarla mcmouni· 
yetle ietediğiniz malumatı \eriyorum. 

Demirin hususi eb~nıwiyetin· 

den bahııe lüzum yoktur, eanırım. 
Bu madenin ve demir ııana)iinin 
ehemmiyetini hakiki aanayilcome, 

- Sonu 4 ncü sahi/ede -
~~~~~-,---~~~~~-

B. Van Zeland Nev
yorka vasıl oldu .. 

Bay Van Leland 
Sevyork, 19 (A.A.) - Belçika 

Baovekili B. Van Zclanıl bugün 
Ncvyorlı.a \'a111l olmuştur. B. Van 
Zclaod gazctcdJcre dcmi~tİ<' ki: 
-Amerikayı :liyarctiıııiıı Londra· 

da \'e Pari te )&ptığıın görü~mP.ler· 
le lıiı;bir alakası ) c.ıktur .. \laamııfih 
B. Hu1.\·eh \'e rnüea\ iri eri ile bu 
mesele halı.kınılıı da giirü~mek fır .. 
utıni b~Iiıciığımı zıuiôediyorum. 

L 

Madridden kaçanlar 
Bilbao ihtilalciler tara- Franko kıt'alarının elinde 
fından işgal edildi bulunan Blogona sırtlarından 

Salamanka, 19 (Radyo) - ölmüş bir şehir manzarası arz 
ihtilalcilerin elinde bulunan eden Bilbao tamamc::n görül-
bütün ıadyo merkezleri, Ge· mektedir. Sokaklardan süratle 
neral Franko umumi kararga· geçen kamyon rnotörlerinin 
hının Bilbaonun zabtı hak- sesleri sırtlara kadar gelmek· 
kındaki resmi tebliğini neşredi- tedir. Bilbao evlerinin damla· 
yorlar. rına ve balkonlanna konan 

Neşrolunan resmi tebliğde, mitralyözler Santodomingodaki 
Bilbao halkının, ihtilalcileri Franko mevzilerine ateş et· 
büyük tezahüratla karşıladığı mektedirler. 
bildirilmekte, lron, Sansebas· Maksatları Baskları imha 
tiyen, (Beobi) sehirlerinde mu- etmekmiş .. 
azzam şenlikler yapıldığı ilave Paris, 19 (Radyo) - Havas 
olunmaktadır. Ajansına göre, general Fran-
Bilbao, ölmUş bir şehir konun askeri planı Bask ordu-
manzarası arzediyor sunun tamamen imhasını istih· 
Bilbao, 19 (A.A.) - Havas daf etmtktedir .. Franko kuv· 

Ajansı m"uhab·irind~n: : - ·:Sonu 6 ıncı sahifede -
• 

Bühe~, l 9 (A.A.) - lfador 
A j ııq•ı bildiri} or: 

Tuna für.criudc Tntııresko, Jlod· 
211. Stcı} aıliııo\ iı;, Aııtrıııc'lko nıüla· 

katı rluo sııaı 9.30 tlnu 111,30 za 
J.:arlnr de,•ıım ctnıi~ıir. 

ı\lüLikatınn oura B. Tntıırc~ko 
lıcynıınıta lııılunıırııJ.. : 

- Bu Ulül:ikıııııı kilçü k nııln~· 
mıı tuilıindc mfılıim lıir lıadi e 
lt>~b.il elliğini, L:iiı;ük nıııanıııı fıç 

hükumet rei•iııio üç ıııillcıi daimi 
olarak birlcflİrcn Lü) ıil.. men faal· 
ler hakkında müzakere cııncl.: içiıı 

ilk defa olarak toplııuılıkl.ırını kny· 
cleıtikıcu 11ot1ra ınüıokcrc neıiccsi· 
ni bıılıi"'ıı iı;in ~unu üyliycbiliriın, 

küçük anla~ıııa bugün dnııyada 

hiçbir kunctin ue uıyıflntmoyıı ve 
ne de enrsmaya muktedir olmamı· 
yacağı luv\·etli \'e Lirlildi bir or· 
gaoizm teşkil etmektedir, Jemiştir. 

B. Tatare ko küçülı.: aııtııolı 

tahrikamiz lıir §Ckilde gösıermiye 

çalışan ,ayialar.ı ıekzih etmiş ve 
aemi~tir ki: 

- Küçük antant de,Jetlerinin 
mü~terek muharebe cephe ini ter· 
J..ettikleri için biribiri arclınca ye· 
nilemi .. olan curiacelere a~ıa hen· 
zemiyeceklerini (kollekleriın) ndına 
bildirmek surctile bu nıııl!alları 
ebedi surette orta<lııo kaldırmak 
isterim. 

Bükreo. 19 (A.A.J - Dün al· 
ıam aşağıdaki tebliğ neırcdilmiştir: 

Tuna üzerinde Kral Karol l 1 
npurunda, Yugoslavya Bnıvekili ve 
Hariciye i\'uzın B. Stoptdino\·iı;, 

Çeloslovakya Daovekili ll. Uodza, 
Romanya Haovelili H. Tatarcııko, 
Romanya Hariciye ı ·a7.ırı H. Vik· 
tor Antoncııko arasında Tukubulan 
mülakat müttefik uç memleketin 
dedet adamlarına biribirini müte· 
akıh görü~melerdc bulunmak imkü· 
nıoı vermio ve bu giiriloıneler eı1· 

nasındıı küçük antant mernleJ..etle· 

rini alfıkadar eden politik \'C cko· 
nonıik ıııesclelcr giizılen geçiril· 
mi:tir. 

Üç mcmh•keıiıı de\ lct nılaııı· 
l:ırı tetkiklerine nıe\:r.u tı•,kil eden 
oıc~eJelcr lıııklmıılıı arnlıırıuda tam 

aolnşmn me,•cud oldıı~u 'c üç 

devleti Lirlrflircn rııbıtıılnrııı lİÇ 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Japonya cevab verdi 

B. Hiroia 
Tokyo, 19 (Rııdyo) - Horiciye 

Nazırı B. Hiroıo, llirlcfik Amcri· 
kanın Tok) o sefirine Jnponyonın 
deniz in:aııtınJa 14 pa tau yukan 
top yapılmama ı hakkındaki ccva· 
hını vermi:tir. 

Bıı cevnh, bir retl mahiyetinde 
olmamaklıı lıcıaber, Amerika bu 
tekliri de kııbul eıınemektcdir. jn· 
ponya lıükföncti ıııbdiJ keyfiyeti· 
nin eHela keroiyetıen bıırhynrıık 
keyfiyete geçmesi fikrindedir. 

Bucada çirkin bir hadise oldu 

Dört kişi, bıçaklarla Re
cebe hücum etti 

~~~~---·-----··~------~~~-
14 yaşındaki çocuk, kendisini iğ

fal edenleri de haber verdi 
Dün Buca nahiyesinde çir

kin bir vak'a olmuş, Receb 
adında 14 yaşında bir çocu· 
ğun önüne çıkan dört kişi, 

kendisini bıçakla, ölümle teh
dit etmek suretile Kozağaç 

yoluna götürmüşler ve orada 
kirletmişlerdir. Vak' anın failleri 
Bucalı Yusuf, Kamber ve Mus· 
tafa ile bir arkadaşlarıdır. 

Receb, uğradığı tecavüzü 
jandarma karakoluna giderek 
anlatmış ve şikayette bulun
muş, jandarmalar faaliyete 

•geçmiş, vak'a faillerini yakala 

mışlardır. ·• Dün· .'akşam geç -

vakte kadar tahkikata devam 
edilmiştir. Çünkü Receb adın
daki çocuk, mühim birçok 
şeyler ifşa etmiş, bundan üç 
sene evel birinin yanına ev· 
ladlık olarak girdiğini, bir 
gün kendisini başka birisile 
sinemada gören bu şahsın, 
evden kovduğunu, lbrahim 
adında bir tanıdığı ve (Hafız) 
adında birinin deliıletilc Bu
cada diğer bir şahsa tanıttırıl
dığını ve şimdiye kadar onun 
yanında kaldığını söylemiş: 

-içine düştiiğüm çirkin ha-
- Sonu 6 ıncı sahifede -



'Tıiirk kadınının. giyinmesi 
1 Giyinme zevk \'e terbiyemizin inki14fı, daha ıürecek gibi gör6D4yor. 

::-Sokaklardal.lfu:lettayio mukayeee ve mnphedeler bilo bu fikri talniy~ 

, edecek mabiy~ttedir. Erkeltlerde giyinme zevki, her yerde kadın• mı. 
ı belle ~aha geri, daha .iptidaidir. Kadın, daima muhitinde ve ev içinde 
ıbo mevzula işti6ale vakit buldoğu içindir ki, giyinme huıuıunaa akek· 
ı ten daha zovldi, daha muvaffakıyetli olmuıtor. Fakat bu, uD!omi nzi· 
.yete göre .bir mülihozııdır. Bize gelince, cemiyetimizin modern kadmı, 
ıha hu u ta, muasır kadıoılan epeyce geridedir. Sade, zarif ve tabii ol· 
.maktan ziyade, ıfıopon, renkli, sü lü, cicili •tiicili olmağa çalıııyor ki, bo 
ıbil, zevlr.ieelim namına hiç de yerinde -vb doğru değildir. 

Her insanın bir umurui tevekkfiln ve onda nazan dilthti celbeden 
!bir uç, baş, göz ve .oild ı-eo_gi Yardır. Giyinme banlann ftatilnde kurul· 
-makla beraber.. en "'oğroıu ona gene tıade, sempl bir ,ekil vermektir. Bu 
da, bir .ahenk işidir ve bu ahengi kendiliğinden kanayıp eeten bir t~ 
biye ve ze•k işidir. 

Bizde lükı düşkünil. ve moclaılan anlıyan, öyle mıloevvet veya yarı 
mnnevvcr kadınlar var ki, buı;ün giyinmelerinde. rasgele bir ecnebi ka· 
dından, çok geridirler.. falyajda görülen renk, bel renk iptilAlı, yılzü· 
müzden kıyafetimize kadar aksediyor. Biz medeni ve modern olduğumu· 
zu ıöylüyoruz. Şu ha.ide ıarka ve f8rlı.lılıır aid olan bo iolenmemiı, bam 
zevkleri de içimizden koparıp atmağa mecburuz. 

Onların en adi bir ketenli, batta bir buma luımoıla ve diğer bir 
bakımdan en ekonomik şartlarla yaptırıp sırtına geçirdilleri çok ude, 
çok ucuz bir ıapka, umumi ahenk itibarile bir güzellik, bir zarafet ve· 

• riyor da, bizim en ağır pııhada yaptırıp sırtımıza geçirdi~imiı pıırlak 

ipekliler ve robun muhtelif itlemeleri, ıü leri ve bapmıza koyduğumu& 

yüksek fiatli ıapka o hisain yarmw bile vermiyor. 
Neden? 
Çünkfi, biz kadınlar giyinmeliııi bilmiyoruz! 

Kadınlar cenneti 
Kadınlar cenneti, hiç şüphe 

yoktur ki, Cenubi Amerikada
ki yeni Altona şehridir. Bu 
şehirde belediye reisi bir 
kadındır, belediye meclisinin 
beş azasının dördü kadındır, 
şehir idare meclisi üç kadın

dan mürekkeptir, sulh hakimi 
kadın, tahsildarlar kadın, ha· 
sth her iş ve hl!r kuvvet ka
dınların elindedir. 

Ölülere nasıl selAm 
gönderilir? 

Amerikada az miktarda kır· 
m1z1 derili mevcuddur. Bunlar 
medeniyeti kabul etmiş olma
larına rağmen eski adetlerin· 
den vazgeçmemişlerdir. 

Bu kırm1zı derililer, ölülere 
selam gönderileceğine inanır
lar. Bunun için de şöyle ha· 
reket tderler: 

Saime Stidi 

Çariçenin emrile yapılan 
dört büyük topun namlusu 
kardan idi. Maamafih Meksi· 
kalıların pişmiş topraktan, fs
veçlilcrin köseleden top yap
hklan da meşhur bir hadi
sedir. 
Londrada at mevcudu 
Otomobil, otobüs ve tram· 

vayların pek çok olduğu büyük 
şehirlerde at gibi binecek veya 
nakledecek hayvanlara lüzum 
kalmamıştır, sanıyorsanız al-
danıyorsunuz. Çünkü Londra 
şehrinde balen 39,600 abn 
çalışmakta olduğu resmi bir 
istatistikten anlaşılmıştır. 

llAhf adalet 
Los Anjelosda Samuel Ga}"' 

teker adlı bir adam, kanımı 
öldürmek töhmetile muhake· 
me edilmiş ve müebbet kü
reğe mahkum olmuştur. Bu 
adamcağız, mahkumiyet kara· 

Cenaze evden çıkarken, eve rmı duyar duymaz ellerini ha-
küçük bir kuş alırlar, bu kuş vaya kaldırmıı ve: 
iyice beslenir ve ilk defa öt- - Yarabbi, eter ben bu 
mesi beklenir. Kuş öttüğü za· korkunç cinayetin faiJiysem, 
man mezara götürülür ve ora· hapishaneye dönmezden evel 
da ölüye gönderilecek şeyler cezamı veri 
söylenir ve kuş serbest bıra· Demiştir. Ve, hapishaneye 
kılır. getirildiği ve höcresine fire-
Kuş bu haberleri hemen ceği sırada mahkum Samuel 

ölünün ruhuna götürürmüş! sektei kalp1:en ölmüştür. 
Sadık zevç -

Birleşik Amerikada Kanzas Dört bar artisti 
şehrinde Con Davis isminde M JJ ı· 
ve 82 yaşında bir ihtiyar öl- Üacıeiumumi ıfe 
müştür. müracaat etti 

Bu ihtiyarın çok sevdiği Turkuvaz barı artistlerinden 
zevcesi 1930 da ölmüştü. Bu dört icadın, müddeiumumiliğe 
adamcağız yedi senelik dulluk müracaat ederek B. Kadri 
zamanında ze'lcesine aid tam adında bir otelcinin, kendile· 
11 heykel vücude getirmiştir. rini oteldeki ikametgahlarına 
Heykellerin herbirisi, zevcesile sokmadığına ve odalarında bu· 
birlikte yaşadıkları en kıymetli lunan yüzlerce liralık eşyala-
birer hatırayı temsil etmek· rını vermediğini şikayet et-
tedir. mişlerdir. MüddeiumumiHk, 

En garib toplar şikayet üzerine tahkikata baı· 
Topan en korkuncu olur lamıştır. 

amma, garibi pek olmaz, di- Uşakta gençUk 
yeceksinizl Fakat biz hakikaten Uşak, (Hususi) - idman 
en garib toplardan bahsede- yurdu kulübümüz Halkevimiz 
ceğiz. salonunda (Zafere doğru) adın· 

Cihanın ve tarihin en garib daki piyesi muvaffakıyetle tem-
topları 1730 dan 1740 sene· sil etmiş, müsamere ba~an 
sine kadar Rusya imparatori- sonuna kadar derin bir alaka 
çesi Anna tarafından yaptırıl· l v~ seviİ ile takip ol1U11Du~ 
~:· . . .. - . . . Öı itle ~~ . .. 

·ANADOLU 

Yolcu tayyaresi 
hangarı 

llludafda vkaybolan ~çocukf 

-···· 16403 liraya inşa 
edilecek 

Fabrikator Bay Mehmed 
iddiasından vazgeçmiş -·-

Cumaovaaa nahiyesinde tesis 
edilen bavl istasyonu saha· 
sıncla inşa olunacak yolcu tay· 
yareleri hangarının plana Na· 
fta Vekaletince tasdik ve Vİ· 
)ayete iade edilmiştir. 

Fakat dava icin avukat tuttu-, 
ğu ela söylenmektedir 

Hangarın keşif pro)esine 
göre; inşaatı 16403 liraya çı
kacaktır, ihalesi 10 Temmuz 
cumartesi günüdür. 

Diplomalar için 
Nüfus tezkerelerine 

dikkat edilecek. 
Diplomaları doldurulacak 

çocuklardan yeni harflerle ya
zılmış nüfus tezkeresi isten-
mekte oldu~u vukubulan mü-
racaatlardan anlaşılmıştır. Kül-
tür direktörlüğünden mekteb 
direktörlüklerilc: başöğretmen
liklerine gönderilen bir tamim
de yeni harflerden önce Cum
huriyet hükumetince verilmiş 
eski harflerle yazılı nüfus ka· 
ğıdlarmm değiştirilmesi hak
kında henüz kat'i bir emir 
olmadığı anlaşıldığından şim-
dilik bu gibi sızıltılara mey-
dan verilmemesi bildirilmiştir. 

Mütedavil sermaye için 
çahşacaklar 

Bölge san'at okulunda mü
tedavil sermaye işlerinde ça
lıştırılacak kimselere gündelik 
verilmesi Kültür Bakanlığınca 
kabul edilmiş ve bu gibilerin 
ancak kazanç vergisi kanunu
nun 20 inci maddesinde ya· 
zıh serbest meslek erbabından 
sayılarak vergiye tabi tutulma· 
lan lazımgeldiği şehrimiz Kül
tür direktörlüğüne bildiril· 
miştir. 

Bursada Uludağda k'yı>o: .. 
lan küçük ~adi meselesi, ni-
hayet uzun süren tahkikattan 
sonra muvakkaten kapanmış 
bulunuyor. Muvakkaten diyo· 
ruz, çünkü Bursalı fabrikator 
B. Mehmed Bucada Baytar 
B. Azizin evinde bulunan 
Şadinin, aradığı kendi oğlu 
olmadığına şimdilık kanaat 
getirmiş olarak Bursaya git· 
meğe karar vermiştir. Fakat 
oğlunu aramakta devam ede
cek ve gene Bursada, hatta 
başka yerlerde tahkikat ve 
tetkikat yaptıracaktır. 

Geçen gün vilayette f abri· 
tor ve baytarla Şadi karşı 
karşıya gelmişler, orada vali 
Bay Fazlı Güleç, çocuğa bazı 
sualler sormuş ve baytar Bay 
Azizin elindeki vesaike naza· 
ran Şadinin, baytar Bay Azi
zin oğlu olduğu anlaşıldığını 

söylemiş, baytar Bay Aziz de: 
- On üç senedenberi bü

yüttüğüm oğlumu, bir müşa
behet yüzünden nasıl başka

sına verebilirim. Elimdeki ve
saik, Şadinin benim oğlum 
olduğunu isbat etmektedir. İs
terlerse mahkemeye müracaat 
etsinler. Mahkeme, herhalde 
adilane bir karar verecektir. 
Mahkemenin kararını kabul 
edeceğim tabiidir. Fakat şimdi 
onu benden yalnız Allah ala
bilir. 

Demiştir. Baytar Bay Aziz, 
oğlunu kaybeden fabrikatör 
Bay Mehmedin teessürünü d~ 

Dün iki feci kaza oldu 

ihtiyar Bünyaminin cese 
di denizden çıkarıldı 

-------------
20 yaşında sar'alı bir genç su 

içine dilşerek boğuldu 
Dün sabah balıkhane önün

de denizde bir cesed bulun· 
muş ve Karşıyalcada Soğuk. 
kuyuda sar'alı bir genç boğul
muştur. Heriki vak'a hakkın
da karilerimize malumat vere· 
lim: 

Dün sabah saat yedide 
Birincikordonda gümrük itti· 
salinde balıkhane önünde de
niz üzerinde bir cesedin yüz
düğü görülm~ ve derhal po
lis habe;dar · edilerek cesed 
denizden çıkarılmış ve hüvi
yetinin tesbiti, ne suretle de
nize düştüğü hakkında tahki
kata başlaomışhr. Hadiseye 
müddeiumumi muavini B. Ce
vad Ôzpay el koymus, yapttğı 
tahkikat neticesinde denizden 
çıkarılan cesedin hüviyetini 
tesbit etmiştir. Cesed, aslen 
Torbalıla Münahim oğlu 80 
yaşında Bünyamin Saydona 
aiddir. 

Bir zamandanbtrı Kasab.,.da 
karısı ile birlikte otu: makta 
olan Bünyamin Saydonun f z· 
mirde Keçecilerde Külhan so
kağmcla 13 .numa:alı . evcl~ ttj-

·i-Jn~irı v-J(ı tri. · -'eÇ i\irı ~Y~l · 

torunlarını görmek üzere Ka
sabadan lzmire gelen Bünya
min Saydo, torunlarile görüş
müş Vf' evelki sabah tekrar 
Kasabaya gitmek üzere evden 
çıkmıştır. Torunlara, kendisi
nin Kasabaya gittiğini zannedi
yorlardı. Birdenbire denizden 
cesedi çıktığını duyunca hay· 
rete düşmüşlerdir. 

Bünyamin Saydonun bir 
kazaya kurban gittiği anlaşıl
mıştır. Çünkü kendisi çok 
ihtiyardır, ayakları tutmamakta 
ve fazla miktarda titremekte· 
dir. Gözleri de lcataraktır. 
Dolma civarında, deniz kena
rında dolaşırken denize düşe
rek boğulduğu tahmin edil· 
mektedir. Vücudunda en kü
çük bir şiddet eseri görülme
miş ve müddeiumumilikçe def· 
nine ruhsat verilmiştir. 

Diğer vak'a da şudur: 
Dün sabah Karşıyakada 

Soğukkuyuda bahçeler anı

sında feci bir ölüm vak'<ısı 

olmuştur. Ali oğlu 20 yaşında 
Sakir adında bir 2'enç, Soğuk· 
kuyudaki sebze bahçesinde 

·-Çaf!fı...~~f. _,, ''ali· b~irl b•u 

haklı bulmaktadır. 
, Yapılan tetkikata göre, Şa· 

diniri nÜf~~ kütüğünde, baytar 
B . .-\zizin esas 1.aydında nü
fusa yazılı olmadığı görülmüş· 
tür. Nüfus müdürii B. Mustafa 
da vilayete çağırılarak ken· 
disinden izahat istenmiştir. 

B. Mustafa, nüfus kaydının 
kendi zamanında yapılmadı
ğını söylemiştir. Doğum ilmü· 
haberi de arandığı halde bu· 
lunamamıştır. Baytar B. Aziz, 
doğum ilmühaberini imza eden 
şahidlerin isimlerini de ver
miştir. Do~um ilmühaberinin 
nüfus dairesinde kaybolduğu 
anlaşılmıştır. 

. Emniyet müdürü B. Sala· 
heddin Aslankorkud bu me
sele hakkındaki tahkikatı sona 
erdirmiştir. 

Şadinin, B. Azize aid ol· 
duğu anlaşıldığından tahkikat 
durdurulmuştur. Fakat fabri
kator B. Mehmed, gene ço· 
cuğu hakkında delil aramakta 
devam edecektir. B. Mehme· 
din, en çok istinad ettiği de
lil, Emniyet Müdürlüğünde ço
cuğun vücudunda yapılan mu· 
ayenede bulunamamıştır. Bu 
mesele ile Reassorans istihba
rat memurlarından B. Ziya ile 
daha bazı zevat alakadar ola
rak tahkikat yapmaktadırlar. 
Dün Bursadan şehrimize gelen 
B. Aziz namında bir zat ta 
bugün Tireye giderek bazı 
tahkikat yapacaktır. 

Bursada mevkuf bulunan ve 
çocuğun Bucada bir öğretme· 
ne verildiğini söyliyen Hüse
yinin hakikati söylemesi bek
lenmektedir. 

* $ • 

Dün akşam geç vakit h.a
ber aldığımıza göre, fabrika· 
tor B. Mehmed, İzmir avukat
lanndan B. Kamil Süraya 
vekalet vermiştir. Avukat, tah· 
kikat evrakını tetkik ederek 
belki dava açacak ve bu me
sele bu suretle mahkemeye 
intikal edecektir. 
~---~--~--~~ 
Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 
181 inci sayısını okuyunuz. 

içinde lsmail Hakkı, H. Avni, 
Adnan Cemil, Hasan Ali, Dr. 
lzzeddin Şadanın yazıları var
dır. Bu sayıda İsmail Hakkı-
nın inanmak adlı bir piyesini 
tefrika ediyor. "Dönenler,, 
başlıklı makale de şayanı dik· 
kattir. Bu sayıda iç sosyete, 
dış sosyete, kültür, haftanın 
düşünceleri, hulasa1ar sayfa-
ları var. Epikürün bahçesi ila
vesinin 11 inci formasını da , 

· ilave olaralıc alınız. Karileri· 
mize tavsiye ediyoruz. 

genç, dün sabah bahçeyi su
larken sar'ası lutmuş ve bir· 
denbire •m arkının içine yÜ7. 

üstü düşerek hoğıılmuştur. Ha· 
dise tahkikatına müddeiumumi 
mu.avım Bay Rüştü Uskent 
t' r 1f!n\ a·~. cl.kdr.m~. 

• 
lbni Sina 

•• 
Yarın Halkevinde 

yaıatılacak 
lzmir Halkevi, büyük mü~ 

tefekkir lbni Sinayı anmak ve 
yaşatmak üzere, yann akıam 
bir toplantı hazırlamıştır. Top .. 
lautı saat 20,5 da başlıya· 
caktır. Dr. Bayan Ferhunde 
tarafından lbni Sin!lnın hayab. 
muallim Bay Mustafa Rahmi 
Balaban tarafından da· felse· 
fesi izah edilecektir. Bütün 
hekimlerimiz, muallimler, mü· 
nevvcrler ve halk davetlidir. 

İstanbul, 19 (Hususi muha· 
birimizden: Telefonla)- Meş· 
hur Türk hekimi lbni Sinanın 
ölümünün 900 üncü yıldönü· 
mü münasebetile Pazartesi gü· 
nü lstanbul Halkevinde büyük 
f bni Sina ihtifali yapılacaktır. 
Bu ihtifal için beynelmilel cer
rahi cemiyeti reisi ile maruf 
iki ecnebi alim, davet edil~ 
mişti. Cemiyet reisi ve iki 
alim, fstanbula gelmişlerdir. 
İhtifalde lbni Sinanın, yokluk 
içinde yarattığı yüksek taba· 
bet kudretini konferanslar!• 
izah edeceklerdir. 

lstanbul, 13 (A.A.) - Bu· 
yük Türk filozofu ve tıb ÜS' 

stadı İbni Sinanın 900 züncrı 
yıldönümü münasebetile 21 
Haziran saat 14 te üniversite 
konferans salonunda yapılaca~ 
ihtifale fstanbulda bulun•" 
bilumum saylavlar•n davetli 
bulundukları T9rk tarih kır 
rumundaa bildirilmiştir. 
•• 

O/dürülen 
B. Hamid 

' 
Temyiz mahkemestı 

kararı bozmuş 
Geçen gün Buca nahiyesi~' 

de fırıncı B. Demir Ali, b1~ 
·ııı 

kuyu meselesinden kendis~ 
mahkemeye veren Giridli cJ 
yaşında B. Hamidi tabafl . 
kurşunile yedi yerinden yari 
lıyarak öldürmüştü. Katil 0( 
mir Ali: e' 

- Beni üç sene mahke~,1 
de süründürdü. Son "' "f 
münasebetile kendisini do·t· 
müştüm, tekrar karakola {e' 
meğe kalkıştı, gene ma~iıı' 
melerde uğraşacak ve ·ııt 
bilir ne kadar üzülecekt• ~ 
B . 1 k . . oıı una manı o ma ıçın 

öldürdüm. jJ 
Demişti. Maktul B. Ha~e' 

hayatıncia en kiıçük mal tef 
seleleri için bile akrabası ~91· 
hine dava açar, dururdu. bİJ1t 
ta yeğeni B. Tevfik ale~ ·ııcl 
de lir dava açmıştı. ~1'\ıı 
hukuk mahkemesindekl şıı 
dava)'l, B. Hamid kaıanıJ11 

jti' 
fakat diğer taraf temyiıell\fl'~ 
razda bulunduğundan . e jşl 
temyiz mahkemesine gıt~ ~ 
Temyiz mahkemesi, evelc. ~ıf 

ı . · 0cı Hamid lehine zmir barı ~( 
·ıeıı kuk mahkemesince verı ·.A~ 
tfJlJ~•L ' 

rarı bozmuş ve iade ~ .. 1111~ 
Fakat B. Hamid öld11':i,tilt 
olduğundan dava, ta 
sukut etmiştir. -----

Hindistand~sel'' 
Oldukça mühim /ıÔJı 

olagor ) / 
d'fo ·~ 

Bombay, 19 (Ra ııı6~1~ 
Arenstarde oldukçc: ,9d'. 
hadiseler olmuştur. a~sil~ 
Müslüman halk, Mef ,,,,,ş~ f 
bir cenaze alayını tBŞ bede '1 

Bunun üzerine ,r 1,#ııı başlamıs ve mağaıalf ,de~ 
edilmiştir. Bu arbede ~jşİ P 
ralananlar çoktur, as•~ 
UŞin :· . . r:t. ttd0 

] 
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ltalyan gazeteleri, Büyük 
Şefimizin yüksek eserin

den bahsediyorlar 
-----------ltalyan matbuab, cumhuriyetimizin, daha on 

dört yaşında ve Türkiyenin hakikaten, yük
sek bir eser olduğunu yazıyorlar 

Roma, 10 (Radyo) - Ga- Ş b 
Zeta Di Popolo (14 yaşındaki Emir Abdullah mem.. Dr. a t 
Türkiye) başlıA-ı altında An- leketinde ıslahat y· d b l d 
kara muhabirinin bir mektu· ıyana a aş a ığı 
bunu neşretmiştir. Bu yazıda yapacak.. temasları bitirdi 
deniliyor ki: Kudüs, 19 (A.A.) - Am· Viyana, 19 (Radyo) - Dr. 

.. Türkiye cumhuriyeti 14 mana dönen Emir Abdullah Şaht Viyanadaki temas ve 
Yaşındadır. Fakat mühim ic- hükumete bir mesaj göndere- müzakerelerini bitirmiştir. Bu 
raata bakılırsa büküm verile- rek itimadını bildirmiş ve ayni mülakatlarda ve Avusturya 
bitir ki, Türkiye yüksek bir zamanda memleket idaresinde devlet bankası müdürile yapı· 
eserdir. Türkiyenin vaziyetini ıslahat yapılmasını istiyen bir lan müzakerelerde iki devlet 
tetkik edince, bugünkü yühsek emir vermiştir. arasında mübadele ve tediye 
eserin Kamil Atatürk ile ar· Hatay heyeti döndü meseleleri halledilmiştir. 
kadaşfarının olduğunu görür lstanbul, 19 (Hususi muha- Berlin, l'J (Radyo) - Al-
ve anlarız. Memleketin baş- b d T l f l ) G man Maliye Nazırı Dr. Şabt, 
lıca gözde.si olan Anadoluda irimiz en: e e on a - e· 
t b çenlerde memleketimize gel· bu akşam Viyanadan buraya 
a ii membaların işletilmesi dönmüştür. 

Ve endüstri müesseselerinin miş olan Hatay heyeti, tekrar 
kurularak irkişaf etmesi, eko- Hataya dönmüştür. Türkiye-
nomik sahadaki yükseliş, Tür· den Hataya dönen heyetin, 
kiyeyi idare edenlerin yüksek Hatay Türkleri ve bir kısım 
eserlerdir. Anadolu herşeyden Arap halk tarafından parlak 
evet bir çiftçi ve rençper tezahüratla karşılandığı haber 
tnemleketi idi, Asırlardanberi alınmıştır. 
bu ıslahat faaliyeti görülme· F erbanks lstanbulda 
tniştir. Eski Türkiyenin siyasal lstanbul, 19 (Hususi muha
\'e ekonomik bakımdan kortu- birimizden) - Meşhur sinema 
luşunu temin için ne kadar yıldızlarından Duglas Fer 
Çalışılmış, fakat muvaffak olu- banks bugün lstanbula gel· 
rıarnamıştı. miştir. 

Atatürke, bir (Yaratıcı) de· Artist, seyahat etmektedir. 
Rnek çok doğru olur ve Ata· 
liirk, eserile ne kadar iftihar Bir Alman gemisine 
etse azdır. Torpil atmışlarsa da isa-

Roma, 19 (Radyo) - ltal· bet ettirememişler •• 
~an gazeteleri, Türkiye Cum· Berlin, 19 (Radyo) - Paris 

Urreisi Kamil Atatürkün, bü- resmi mehafiline göre, ispanya 
l~n servetini hazineye terket- sularında bulunan Alman harp 
tığinc dair olan haberi birinci sefinelerinden Leipzig kruva
~b!felerinde yazarak bu hare· zörüne bir İspanyol tahtelba-

Ctin ne derece yüksele oldu- hiri tarafından bir torpil atıltnu tebarüz ettirmektedirler. mıştır. 
Yni zamamanda Türkiye Baş· Bu torpil hedefine i.sabt;t 

~~ili ismet lnönünün, Büyük etmemiştir. Almanya hükumeti 
•ilet Meclisinde umumi siya- bu hadiseyi Londra ademi 

rtten bahsederken Türkiye· müdahale komitesine bildir· 
tıttlya arasındaki siyasi ve ik· miştir. 
'-di münasebetlerin iyi bir B. Hitler bu haberi alır 
~hada devam ettiği hakkın- almaz Bergeskahenden Ser· 
'llk' 
1 • 

1 haberler de aynı gazel<.- line dönmüştür. B. Hitlerin 
~~rın mühim sahifelerini işgal riyasetinde Hariciye Nezaretin· 

Rncktedir. de mühim bir içtima yapılmıştır. 
" Rorna, 19 (Radyo) - Rodi B .. Baldvin /stan .. 
'Purite ltalyaya gelen Türk 
~r•hları on beş gün ltalyada bula mı geliyor. 
: arak memleketin en mühim İstanbul, 19 (Hususi muha· 
_..;rkczlerini gezeceklerdir. birimizden: Telefonla) - Ge

ANADOLU 
Günlük siy;sal gazete 

Sahip ve baıyugam 
lJ~'Ydar Rüşdü ÔKTEM 

-.6d 1loıt neıriyat ve yazı itleri 
l.l fltd: Hamdi Nüzhet Çançar 
"•reL- -la .._neli: 

C. ~ İkinci Beyler sokağı 
r.1_ alk Partisi binaeı içinde 

l'~ı~•f: İzmir - ANADOLU 
efon. 277 

· 6 - Posta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
~ 1200, alb aylığı 700, fiç 

\'tb Yhğı 500 kuroıtur. 
~ho memleketlu için aenelik 
il ne Ocreti 2 7 liradır 

-.. eı yerde 5 kuruıtur 
G gp..--· -

....-ıı nflahalar 25 kuruıtm. 

çenlerde lngiltere hükumeti 
Başvekilliğinden istifa eden 
B. Baldvinin lstanbula gel· 
mesi muhtemeldir. 

Rusya - Letonya 
Moskova, 18 (A.A.) -Tas 

Ajansından: 

Letonya Hariciye Nazırı B. 
Munters, B. Molotof ve B. 
Litvinofla görüşmüştür. Bu ze· 
vat ilci memleket arasında iyi 
komşuluk münasebetlerinin de
vam etmekte olduğunu ve mü
naziiünfih hiçbir mesele mev
cud olmadığını müşahede et
mişlerdir. 

iki devlet kollektif emniyet 
esasına istinad eden umumi 
sulh lehinde mesai birliğinde 

~. 

Lübnan Dahiliye 
Nazırı öldü 

Kudüs, 19 (A.A.)-Lübnan 
Dahiliye Nazırı B. Mişel Zakur 
dün kalb durmasından öl· 
müştür. 

Kabinede birkaç gündenberi 
beklenen ve Dahiliye Nazırı· 
nın ölmesile acele mahiyet 
alan tadilat halen Pariste bu-
lunan Cumhur Başkanınının 
avdetinden sonra yapılacaktır. 

Milli Müdafaa 
Bakanımız 

Kayseride askerl mües· 
selerini teftiş ediyor 
İstanbul, 19 (Hususi muha· 

birimizden: Telefonla) - Kay
seride kalan Milli Müdafaa 
Vekili askeri müesseseleri tef
tiş etmiştir. 

lstanbul maçı 
Ankarabirliöi ile Güneş 

berabere kaldılar 

İstanbul, 19 (Hususi muha
birimizden: Telefonla) - Bu 
gün Güneş takımile An· 
kara Gençlerbirliği takımları 
arasında yapılan futbol ma· 
çında her iki takım üçer gol 
yaparak berabere kalmışlardır. 

Yanlış bir iddia 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. 

B. Ajansı bildiriyor: 

Türk matbuatının bazı neş
riyatından münfeil olarak D. 
N. B. Ajansının Türkiyeye 
dair gelen haberleri neşret· 
mediği hakkında 18 Haziran 
tarihli bir İstanbul gazetesinin 
iddiası hiçbir esasa müstenid 
değildir. Esasen mezkur ga· 
zete bu hususu alakadar ma
kamlardan kolayca tahkik ede· 
bilirdi. 

Anadolu Ajansının notu: 

D. N. B. Ajansının Ana· 
dolu Ajansı tarafından çeki· 
len telgrafları neşretmediği 

hakkındaki iddia muhtacı tas· 
hihtir. Mezkiir Ajansın eli· 
mizde bulunan son bültenle· 
rinden de anlaşıldığına göre 
müttefik Ajanslık san' atının 
icabatından olan bu neşriyat 

~ iakıtu ••ıup. 

lktibaılar: 

Dönenler 
Yaaan: fımail Hakkı Babtacıo~lu 

lmtihanlann bir kısmı bitti. 
Bir kısmı da bitmek üzeredir. 
Talebenin bir kısmı geçecek, 
bir kısmı da denecektir. Ge· 
çenler Sırat köprüsünden 
geçmiş gibi olacak, dönenler 
için azap saatleri başlıyacak· 
tır, Elimizi vicdanımız üzerine 
koyup düşünelim, niçin dön• 
düler? Çünki.i, diyoruz, sor· 
duğumuz sunllere cevap ver· 
mediler. Tekrar soralım: niçin 
cevap vermediler? Çünkü di
yoruz, çalışmadılar, çalıımak 
istemediler. Bu durumda O, 
2, 3 numara neyi anlatıyor? 
Derse çalışma, dersi öğrenme, 
dersi hatırda tutma, sorulan 
suallere cevap verme, vazife
lerine karşı asi olan, karşı 
koyan, kafa tutan bir çocuk 
yahud gtrnç adam iradesini. 
Bu anlayışla haklı olan hoca 
talebenin verdiği cevaplara 
göre numara veren bir hoca
dır. Ancak öğretmenlik işi bu 
kadar basit bir iş değildir. 
Çünkü muammanın anahtarı 

"Niçin cevap vermediler?,, 
su~linin cevabında değil, "Ni· 
çin çalışmadılar?,, sualinin 
cevabındadır. Bu yazılarda 
hep şu tezi ileri sürüyoruz: 
Çalışmak, anlamak, öğrenmek 
de yemek, içmek, hazmetm~k 
gibi tabii hadiselerdendir. 
Eğer tabii şartları varsa ça· 
lışmamak, öğrenmemek elden 
gelmez, tabii şartları içinde 
tekamül bayağı bir zaruret 
olur. 

Bir mühim nokta daha, biz 
çocuklarımızı mektebe yalnız 
öğrensinler diye değil, irade· 
leri teşekkül dsin diye gön
deriyoruz. Halbuki çalışma
dıklarından, yani iradesizlik· 
!erinden dolayı da döndürü · 
yoruz. Doğru mu? Bu netice 
gösteriyor ki "çahşmadılarl,, 

diye döndürdüğümüz bu ço
cukların idarelerini teşkil ede
memişiz,iyani vazifemizi yapa
mamışız. Burada cezalanması 
lazımgelen bir adam varsa 
öğrenici değil, öğretmendir! 

Neyse, olan oldu. Ôğreni· 
cilerin bir kısmı döndü. Bun
ların bir kısmı imtihana gire· 
cekler. Bunun için bir mühlet 
veriyoruz. Bu zaman içinde 
çocuk ne yapacak? Ya beşer· 
üstü bir kudretle kendi irad~ 
sini kendi yaratacak, yahud 
biçbirşey değişmiş olmıyacak. 
Sözlüye, ikmale girdiği za. 
man öğretmen çocuğu ayni 
durumda bulacak, ya döndü
recek, yahud - çok defa ol
duğu gibi - bu kadar cefa 
yeter, diye geçiriverecektir. 
Doğru olRn bunlar değildir. 

Doğru olan ilk sebeblere ka· 
d~r çıkmak, tabiatte kökü 
olan zaruretleri kavramaktır. 
işte size bir misal. Hekime 
bir hast& müracaat eder. He
kim onu muayene eder, apan
disit bulur. Bu teşhis üzerine 
fen adamı: "Ameliyat olacak· 
sınız, kör bağırsağınızı çıkar· 
tacaksınız, der. Fakat hekimin 
bu apandisit vak'ası karşısın· 
da kızıp hastasına ceza ver· 
diği hekimlik tarihinde görül
memiştir. Deli olduğu için 
beş on adam öldüren adama 
karşı da yapılacak iş hiddet 
değil, tedavidir. Apandisit, 
delilik vak'alarma kızmayıp 
sadece tedbir alıyoruz da ça· 
lışmamak, anlamamak, aklı 

almamak, öğrenememek, so· 
rulan suallere cevab verme· 

aok vak'w114 ~ .~ 

Kız kaçırma yüz'/Jnden doğan cinayet 

Katil Mustafa ''bu namus 
meselesidir,, dedi 

Arife; kardeşim, onu öldQrecefine 
kefki beni vursaydı, demiş 

Kemalpaşa kazasının Halil· 
beyli köyünde ~ız kardeşini 
kaçıran Mustafayı öldürmekle 
maznun Nuh oğl u Mustafamn 
muhakemesine dün şehrimiz 

Ağırceza mahkemesinde baş
lanmıştır. Maznun Mustafa, 
vak'a hakkında şunları söyle· 
miştir: 

- Vak'a günü anamın eli 
acıdığından kendisini Ören 
köyüne göndermiştim. Kız kar· 
deşlerim Arife ve Tevhide 
evde kalmışlardı. Ben de çifte 
tüfeğimi alarak avlanmak için 
tarlaya gittim. Bir müddet 
sonra halamın çocuğu Cafer 
yanıma geldi, kız kardeşim 
Arifenin Mustafa tarafından 
kaçırıldığını haber verdi, · şa· 
şırdım, bu bir namus meselesi 
idi. Derhal atıma binerek köy
deki evime geldim, kız kar
deşim Arifenin kaçırıldığmı 

öğrendim, kaçıran Mustafanın 
evine gittim, orada bulunan 
birkaç kadına, hemşirem Ari· 
fenin nerede bulundnğunu 
sordum. 

- f zmire götürüldü. 
Dediler. Tekrar, eve gide· 

rek kız kardeşim Tevhideye 
sordum, komşumuz Zaimin 
evinde olduklarını söyledi. Bu 
eve gittim, kapı kapah idi. 
Duvar üzerine çıkarak içeri 
baktım , o sırada evin içinde 
bulunan Mustafa üzerime bir 
tabanca ile ateş etti, hemşi
remin kaçırılmış olmasının 
verdiği teessürden başka üze
rime silah da atılması ile ken
dimi kaybettim, sonra ne yap
tığımı bilmiyorum. 

Vak'anın şahitleri dinlendi. 
Maktul Mustafanın akrabasın
dan Bn. Zahide şu izahatı 
verdi: 

- Arife kaçmldıktan sonra 
kardeşi Mustafa evimize geldi, 
bizden Arifeyi sordu, yok 
dedik. Elindeki çifte tüfeğini 
üzerimize tutarak ateş edecek 
oldu. 

Ben: 
- Ateş etme. Dedim, hıra· 

kıp gitti. Arifeyle maktul Mus· 
tafa, ötedenberi sevi~iyorlardı. 
Arife vak'a günü kendi rıza. 

sile kaçmıştı. 
Diğer Şahid Hatice de Ari

feyle Mustafanın seviştiklerini 
söyledi ve dedi ki: 

- Arife; kaçmak istediğini 
Mustafaya bildirmiş. Mustafa, 
--------~----------~ 

ruz ve bu hastalardan numara 
kırmak ve döndürmek şeklin
de neden intikam alıyoruz? 

Açık ve doğru söyliyelim se· 
beb şudur: 

Dikkatsiz/ iki 
flkmekteb beşinci sınıf tale· 

besinden 12 yaşlarında bir 
çocukta tarih nefretile karşı· 
)aştım. Bu nefreti bir saat 
içinde sevgiye kalbedeceğimi 
iddia ettim ve bunda tama· 
mile muvaffak oldum. Çünkü 
o ikinci defa müzakereye gel
medi, tarihi anladığını söyledi. 
Yaptığım müşahede neticesin· 
de çocukta r.e Milat fikrinin 
ne de Rönesans fikrinin teşek
kül etmemiş olduğunu görmüş
tüm. Bütün saati bu iki fikrin 
kurulması için sarfettim, iste
diğim de oldu. 

(Yeai Adam) 

- ----
korkmuş, kızın bu te~lifini k4r 
bul etmemi• Sonra kızı ıtnıt 
ve babasından ıstedi . Hepsi 
razı oldular, yalnız kardeti 
Mustafa : 

- Ben buna kız veremem, 
hepsiıi temizlerim. 
Demiş. Vak'a günü Mustafa 

ile Arife, kolkola vaziyette 
geldiler, Zaimin evine girdi· 
ler orada kimse yoktu, ben 
arkalarını takib ettim. 

Arifenin kardeşi Mustafa, 
elinde çifte tüfeği ve bıçak 
olduğu halde Zaimin evine 
girmek istedi. Receble diğer 
bir şahıs, kendisine mani ol· 
dular, suçlu, bir aralık bun· 
ların elinden kurtuldu ve Mus· 
tafa ile kızın bulundukları 
evin duvarına çıktı. Oradan 
baktı, kimseyi göremeyince 
tekrar oradan ayrıldı, bunun 
üzerine ben de kızın bulun· 
duğu Zaimin evine gittim, 
Arife bana: 

- Ben Mustafayı seviyor· 
dum: Kendim geldim. Fakat 
şimdi kardeşim Mustafa gele· 
cek ve onu öldürecek. Diye 
korkuyrum. 

Dedi, sonra Mustafaya da: 

- Avluda dolaşma, şimdi 
kardeşim gelir, belki seni öl
dürür. Dedi ve onu içeri çek· 
mek istedi. Tam o sırada 

suçlu Mustafa, komşunun ki· 
remidliğine çıkmış, çifte tü
feğile ateş etti, Mustafayı öl· 
dürdü. Olen Mustafada tahan
ca görmedim. Mustafa öldü
rülünce Arife, çok müteessir 
oldu: 

- Kardeşim Mustafa keşki 
beni öldürseydi diye acımağa 
başladı. 

Maznun Mustafa: 

- Bu şahidler, ölen Mus· 
tafanın akrabasıdır. Kız kar
deşimi zorla kaçırmıştır. Ben 
biliyorum ve şahidler bunu 
söyliyeceklerdir. 

Demiştir, gelmemiş olan 
amme hukuku şahidlerinin din· 
lenmesi için muhakeme, başka 
bir güne buakılmıştır. 

Tabanca ne kadar 
uzaktan öldür'/Jr 

Çeşme kazasının lnönü ma· 
hallesinde B. Faikı öldürmek 
maksadile yaralayan Mehme· 
din muhakemesine dün şehri
miz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Geçen cel· 
sede tabancanın muayenesine 
lüzum gösterilmiş ve mahke· 
me heyeti, M. M. tüfekçi us· 
tasına göndermişti gelen ra· 
porda tabancadan çıkan kur· 
şunların insana isabeti takdi· 
rinde nafiz olup öldürebileceği 
zikredilmekte idi. Mahkemece, 
tabancanın ne kadar mesafe· 
den atıldığı takdirde insanı 
öldürebileceğinin tekrar tü• 
fekçi ustasından sorulmasına 
karar verilmiştir. 

Suriyede çete 
faaliyeti 

Şam, 19, (A.A.) - Sekiz 
yüz şakiden müteşekkil bir 
çete Suriyenin lstamuyonu bas· 
mıştır. Çetenin takibi için 
kuvvetli bir jandarma müfre-

ıeli ~. 
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'Xiirk kadınının giyinmesi 
' .Giyinme zevk ve terbiyemizin inkiıafı, daha sü.rccek gibi gôrdnGyor. 

~okaklardall4aleuayin mukayeıc ve mftşabedeler bile bu fikri taft'Viye 
• edecek mnbiy~tt dir. Erkeklerde giyinme zevki, her yerde kadına oh• 
ı belle rdaba geri, daha iptidaidir. ~adın, daima muhitinde Ye ·ev içinde 
ı bu men.ola ioıic;ale vakit buldoğu jçindir ki, giyinme hoıu1unda nkek· 
aten daha zcvldi, daha muvaffakıyetli o]mu§lur. Fak.at bu, ull!umi ntl• 
.yete ı>lire bir mülihaza(lır. Bize gelince, cemiyetimizin modern kadını, 

Yolcu tayyaresi 
hangarı 

{Jludafda vkaybolan ~çocukl 

_._ ......... 
16403 liraya İnfa 

edilecek 

Fabrikator Bay Mehmed 
iddiasından vazgeçmiş 

bu huııu t , muasır kadından epeyce geridedir. Sade, zarif ve tabii ol· 
.maktan ziyade. fropoo, renkli, süslıl, cicili 'Uicili olmağa çalıoıyor ki, bu 
lbal, zevwclim namıoo hiç de yerinde ve doğru dc~ildir. 

Cumaovaa. n-ahiyesil\de tesis 
edilen hlva istasyonu saha
sında inşa olunacak yolcu tay
yareleri hangarının planı Na
fıa Vekaletince tasdik ve vi· 
layete iade edilmiştir. 

Fakat daıJa için avukat tuttu
Her insanın bir umurut t~kktilli ve ooda nııun diklcati te\heden 

ir saç, baş, gör. ve ocild rengi Yardır. Giyinme buolartn Gstünde kurul. 
makla beraber. oğraau ona gene Hde, ttmpl bir ıekil vermektir. Bu 
da, bir ahenk ieidir ,.e hu ahengi keudiliğiuden kamıyıp ıen bir t~ 
biye "·e ıevk işidir. 

ğu ela söylenmektedir 

Bizde lüke dü~künii ve modadan aolıyan, öyle ml\ocvvet veya yarı 
münevver kadınlar var ki, buöiln giyinmelerinde, rugele bir ecnebi ita· 
dındao, çok geridirl~r .• Malyajda gürfilen renk, bel renk iptiJueı, yQzü· 
müzden kıyafetimize kadar aksediyor. Biz medeni ve modern olduğumu· 
zu söylüyoruz. Şu haJde oarkn •e prklılara aid olan bu iolenmemiı, bam 
ıı:evldcri de içimizden kopanp atmağa mecburuz. 

Onlann en adi bir ketenli, hatİa bir basma kumaıla •e ditcr bir 
bakımdan en ekonomik oarllarla yaptırıp sırtına geçirdikleri çok sade, 
çok ucuz bir oopl.-a, umumi ahenk itibarile bir güzellik, bir zarafet ve· 
riyor da, bizim en a ır pahada yaptırıp 111rtımıza geçirdiğimiz parlak 
ipekliler ve robun muhteJiC itlemeleri, ali leri ve batımıza koyduğumu& 
yıl.bek fiatli ıapka o bwin yansını bile vermiyor. 

Neden? 
Çüokfl, biz kadınlar giyinmesini bilmiyoros! 

. --
~ 

Kadmlar cenneti 
Kadınlar cenneti, hiç şüphe 

yoktur ki, Cenubi Amerikada
ki yeni Altona şehridir. Bu 
şehirde belediye reisi bir 
kadındır, belediye meclisinin 
beş azasının dördü kadındır, 

şehir idare meclisi üç kadın· 
dan mürekkeptir, sulh hakimi 
kadın, tahsildarlar kadın, ha
sılı her iş ve h\:r kuvvet ka· 
dınların elindedir. 

Ölülere nasıl selam 
gönderilir? 

Amerikada az miktarda kır
mızı derili mevcuddur. Bunlar 
medeniyeti kabul etmiş olma· 
larma rağmen eski adetlerin
den vazgeçmemişlerdir. 

Bu kırmızı derililer, ölülere 
.selam gönderileceğine inanır· 
lar. Bunun için de şöyle ha
reket ederler: 

Saime S8di 

Çariçenin emrile yapılan 
dört büyük topun namlusu 
kardan idi. Maamafih Meksi· 
kalı ların pişmiş topraktan, fs· 
veçlilerin kö~eleden top yap· 
tıkları da meşhur bir hadi· 
sedir. 
Londrada at mevcudu 
Otomobil, otobüs ve tram• 

vayların pek çok olduğu büyük 
şehirlerde at gibi binecek veya 
nakledecek hayvanlara lüzum 
kalmamıştır, sanıyorsanız al· 
danıyorsunuz. Çünkü Londra 
şehrinde halen 39,600 ahn 
çalışmakta olduğu resmi bir 
istatistikten anlaşılmıştır. 

lıahT adalet 
Los Anjelosda Samuel Gay

teker adlı bir adam, karısını 
öldürmek töbmetile muhake-

Hangarın keşif pro)esine 
göre; inşaatı 16403 liraya çı· 
kacakttr, ihalesi 10 Temmuz 
cumartesi günüdür. 

Diplomalar için 
Nüfus tezkerelerine 

dikkat edilecek. 
Diplomaları doldurulacak 

çocuklardan yeni harflerle ya· 
zılmış nüfus tezkeresi isten· 
mekte oldu§ıı vukubulan mü-
racaatlardan anlaşılmıştır. Kül-
tür direktörlüğünden mekteb 
direktörlüklerilc başöA'fetmen
liklerine gönderilen bir tamim· 
de yeni harflerden önce Cum
huriyet hükumetince verilmiş 
eski harflerle yazılı nüfus ka
ğtdlarının değiştirilmesi hak· 
kında henüz kat'i bir emir 
olmadığı anlaşıldığından şim-
dilik bu gibi sızıltılara mey-
dan verilmemesi bildirilmiştir. 

Mütedavil sermaye için 
çahşa ca kla r 

Bölge san'at okulunda mü· 
tedavil sermaye iılerinde ça
lıştınlacak kimselere gündelik 
verilmesi Kiltür Bakanlağınca 
kabul edilmiı ve bu fibilerin 
ancak kazanç vergiıi kanunu· 
nun 20 inci maddeıinde ya· 
zıh serbest meslek erbabından 
sayılarak vergiye tabi tutulma· 
lan lazımgeldiği şehrimiz Kül· 
tür direktörlüğüne bildiril
miştir. 

Bursada Uludağda kayHo; 
lan küçük ~adi meselesi, ni· 
hayet uzun süren tahkikattan 
sonra muvakkaten kapanmış 
bulunuyor. Muvakkaten diyo· 
ruz, çünkü Bursalı fabrikator 
B. Mehrned Bucada Baytar 
B. Azizin evinde bulunan 
Şadinin, aradığı kendi oklu 
olmadığına şimdilık kanaat 
getirmiş olarak Bursaya git
meğe karar vermiştir. Fakat 
oğlunu aramakta devam ede· 
cek ve gene Bursada, hatta 
başka yerlerde tahkikat ve 
tetkikat yaptıracaktır. 

Geçen gün vilayette fahri· 
tor ve baytarla Şadi karşt 
karfly• ıelmiıter, orada vali 
Bay Fazlı Güleç, çocup bazı 
ıualler 10rmuş ve baytar Bay 
Azizin elindeki vesaike naza· 
ran Şadinin, baytar Bay Azi
zin otlu olduğu anlaııldıtını 
söylemi" baytar Bay Aziz de: 

- On üç ıenedenberi bü· 
yüttüpm otJumu, bir müşa· 
behet yüzünden nasıl başka
sına verebilirim. Elimdeki ve· 
saik, Şadinin benim oğlum 
olduğunu is bat etmektedir. is
terlerse mahkemeye müracaat 
etsinler. Mahkeme, herhalde 
&diline bir karar verecektir. 
Mahkemenin kararını kabul 
edecetim tabiidir. Fakat fimdi 
onu benden yalmı Allah ala· 
bilir. 

Demittir. Baytar Bay Aziz, 
oğlunu kaybeden fabrikatör 
Bay Mehmedin teessürünü df! 

Dün iki feci kaza oldu 

ihtiyar Bünyaminin cese 
di denizden çıkarıldı 

me edilmiş ve müebbet kü· 
reğe mahkum olmuştur. Bu 
adamcağız, mahkumiyet kara· 

Cenaze evden çıkarken, eve rını duyar duymaz ellerini ha· 
2 

J - , l b • 
küçük bir kuş alırlar, bu kuş vaya kaldırmıı ve: o yaııncıa sara ı ır genç su 
iyice beslenir ve ilk defa öt· - Yarabbi, eğer ben bu • • JJ! k b ;t,.•l' .J. 
mesi beklenir. Kuş öttüğü za· korkunç cinayetin failiysem, ıçıne cıufere 05u cıU 
man mezara götürülür ve ora- hapishaneye dönmezden evel Dün sabah balıkhane önün· torunlarını görmek üzere Ka· 
da ölüye gönderilecek şeyler cezamı veri de denizde bir cesed bulun· sabadan lımire gelen Bünya· 
söylenir ve kuş serbest hıra· Demiştir. Ve, hapishaneye muş ve Karııyakada Soğuk- min Saydo, torunlarile görüş-
kıhr. getirildiği ve höcresine fire· kuyuda sar'ah bir genç boğul· müı Vt' evelki sabah tekrar 
Kuş bu haberleri hemen ceği sırada mahkum Samuel muştur. Heriki vak'a hakkın- Kasabaya gitmek üzere evden 

ölünün ruhuna götürürmüş! sektei kalp,en ölmüştür. da karilerimize malumat vere- çıkmışt~r. Torunları, kendisi-
Sadık zevç - lim: nin Kasabaya gittiğini zannedi-

Birleşik Amerikada Kanzas Dört bar artisti Dün sabah saat yedide yorlardı. Birdenbire denizden 
şehrinde Con Davis isminde Müddeiumumili""e Birincikordonda gümrük itti· cesedi çıktığını duyunca hay· 
ve 82 yaşında bir ihtiyar öl- 15 salinde balıkhane önünde de- rete düımüşlerdir. 
müştür. müracaat etti niz üzerinde bir cesedin ym· Bünyamin Saydonun bir 

Bu ihtiyarın çok sevdiği Turkuvaz ban artistlerinden düğü görülmüş ve derhal po- kazaya lcurban gittiti anlafıl-
ıevcesi 1930 da ölmüştü. Bu dört kadın, müddeiumumiliğe liı haberdar · edilerek cesed mıştır. Çünkü kendisi çok 
adamcağız yedi senelik dulluk müracaat ederek B. Kadri denizden çıkanlmış ve hüvi· ihtiyardar, ayakları tutmamakta 
zamanında zevc~sine aid tam adında bir otelcinin, kendile· yetinin tcsbiti, ne suretle de· ve fazla miktarda titremekte-
11 heykel vücude getirmiştir. rini oteldeki ilcamdgahlarma nize düştüğü hakkında tahki· dir. Gözleri de kataraktır. 
Heykellerin herbirisi, zevcesile sokmadığını ve odalarında bu· kata başlaamıştır. Hadiseye Dolma civarında, deniz kena· 
birlikte yaşadıklan en kıymetli lunan yüzlerce liralık eşyaJa- müddeiumumi muavini B. Ce· rında dolaşırken denize düşe· 
birer hatırayı temsil etmek· rını vermediğini şikayet et- vad Ôzpay el koymuı, yapttğı rek bojıJlduğu tahmin edil-
tedir. mişlerdir. Müddeiumumilik, tahkikat neticesinde denizden mektedir. Vücudunda en kö· 

!En garib toplar şikayet üzerine tahkikata baş· çıkarılan cesedin hüviyetini çük bir şiddet eseri görülme· 
Topan en korkuncu olur lamıştır. tesbit etmiştir. Cesed, ulen miş ve müddeiumumilikçe def· 

amma, garibi pek olmaz, di- Uşakta gençlik Torbalıla Münabim otlu 80 nine ruhsat verilmiştir. 
yeccksinizl Fakat biz hakikaten Uşak, (Hususi) - idman yaşında Bünyamin Saydona Diter vak'a da ıudur: 
en garib toplardan bahsede· yurdu kulübümüz Halkcvimiz aiddir. Dün sabah Karşıyakada 
ceğiz. salonunda (Zafere doğru) adın· Bir zamandanbcri Kasab.ada Soğukkuyuda bahçeler ara-

Clbanın ve tarihin en garib daki piyesi muvaffakıyetle tem· karısı ile birlikte oturmakta smda feci bir ölüm vak',ısı 
topları 1730 dan 1740 sene- sil etmiş, müsamere baştan olan Bünyamin Saydonun fz. olmuştur. Alı otlu 20 yaşında 
sine kadar Rusya imparatori· sonuna kadar derin bir alaka mirde Keçecilerde Külhan so· Sakir admda bir 2'enç., Soğuk· 
çesi Anna tarafından yaptın!· f ve sevai ile takip ol'llUBu; kağanda 13 numaralı evde to- kuyudaki sebze ba=nde 
iQttJ'.·· · · ·· - · · · 'Öı de~ · .. ·'rfinlirı ·-.ııJri. - -V; ,ua 1
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haklı bulmaktadır. 

Yapılan tetkikata göre, Şa· 
dinin ricif~~ kütüğünde, baytar 
B. dzizin esas kaydında nü
fusa yazth olmadığı görülmüş
tür. Nüfus müdürii B. Mustafa 
da vilayete çağırılarak ken· 
disinden izahat istenmiştir. 

B. Mustafa, nüfus kaydının 

kendi zamanında yapılmadı

ğım söylemiştir. Doğum ilmü· 
haberi de arandığı halde bu
lunamamıştır. Baytar B. Aziz, 
doğum ilmühaberini imza eden 
ıabidlerin isim1erini de ver· 
miştir. Doğum ilmühaberinin 
nüfus dairesinde kayboldutu 
anlaşılmıştır. 

. Emniyet müdürü 8. Sali
heddin Aslankorkud bu me
sele hakkındaki tahkikatı ıona 
erdirmiştir. 

Şadinin, B. Azize aid ol· 
dutu anlaııldığından tahkikat 
durdurulmuştur. Fakat fabri
kator 8. Mebmed, gene ço
cuğu hakkında delil aramakta 
devam edecektir. B. Mehme· 
din, en çok istinad ettiği de· 
lil, Emniyet Müdürlüğünde ço
cuğun vücudunda yapılan mu· 
ayenede bulunamamıştır. Bu 
mesele ile Reassoranı istihba· 
rat memurlarından B. Ziya ile 
daha bazı zevat alakadar ola
rak tahkikat yapmaktad1rlar. 
Dün Borsadan şehrimize gelen 
8. Aziz namında bir zat ta 
bugün Tireye giderek bazı 
tahkikat yapacaktır. 

Bursada mevkuf bulunan ve 
çocuğun Bucada bir öğretme· 
ne verildiğini söyliyen Hüse· 
yinin hakikati söylemesi bek
lenmektedir. 

• * • 
Dün akşam geç vakit ha· 

ber aldıtımıza göre, fabrika
tor B. Mehmed, lzmir avukat
lanndan B. Kamil Süraya 
vekalet vermiştir. Avukat, tah· 
kikat evrakını tetkik ederek 
belki dava açacak ve bu me· 
sele bu suretle mahkemeye 
intikal edecektir. 
~~~~~----~~-'--~ 

Yeni netriyat: 

Yeni Adam 
181 inci sayısmı okuyunuz. 

içinde İsmail Hakkı, H. Avni, 
Adnan Cemil, Hasan Ali, Dr. 
lzzeddin Şadanın yazdarı var· 
dır. Bu sayıda lımail Hakkı-
nın inanmak adlı bir piyesini 
tefrika ediyor. "Dönenler,, 
başlılch makale de şayanı dik· 
kattir. Bu sayıda iç sosyete, 
dış sosyete, kültür, haftanın 
düşünceleri, hulisalar sayfa· 
ları var. Epikürün bahçesi ili· 
vesinin 11 inci formasını da 
ilave olarak alınız. Karileri· 
mize tavsiye ediyoruz. 

genç, dün sabah bahçeyi ıu
larken sar'aın tutmuş ve bir· 
denbire su arkının içine yÜ7. 
üstü düşerek hoğıalmuştur. Ha· 
dise tahkikatına müddeiumumi 
mu.avini Bay Rüştü Uskent 

~~ol~·--· 

!O H.-irıına 'J1T 

• 
lbni Sina 

•• 
Yarın Halkevintl• 

yafatılacalı 
fzmir Halkevi, büyllk mf. 

tefekkir lbni Sinayı anmak ve 
yaşatmak üzere, yana akpm 
bir toplantı hazırlamıftır. Top
lautı saat 20,5 da bqlıya• 
caktır. Dr. Bayan Ferhunde 
tarafından f bni Sin!lnın bayab, 
muallim Bay Mustafa .Rahmi 
Balaban tarafından da fe1se
fesi izah edilecektir. Bütün 
hekimlerimiz, muallimler, mil
nevverler ve halk davetlidit. 

lstanbul, 19 (Husuıi muba• 
birimizden: Telefonla)- Met• 
hur Türk hekimi lbni Sinanıa 
ölümünün 900 üncü yıldön 
mü münasebetile Pazarteıi gii
nü İstanbul Halkevinde büyük 
lbni Sina ihtifali yapılacakbr• 
Bu ihtifal için beynelmilel cer 
rahi cemiyeti reisi ile m.J 
iki ecnebi alim, davet edil' 
mişti. Cemiyet reiıi ve • 
ilim, lstanbula gelmiılerdit• 
fhtifalde lbni Sinanın, yokluk 
içinde yarattığı yüksek td" 
bet kudretini konferana..,.. 
izah edeceklerdir. 

lstanbul, 13 (A.A.) - 81-
yük Türk filozofu ve tıb ilr. 
stadı lbni Sinanın 900 züacl 
yıldönümü münasebetile 21 
Haziran saat 14 te iinivertil' 
konferans salonunda yapıl~ 
ihtifale lstanbulda bul~ 
bilumum saylavlarıo da_., 
bulunduklan T\irk tarih ... 
rumundaa bilditilmiıtir. .. 
Oldürillen 
B. Hamid 
Temyiz malakeJ! 

kaı arı 602maf 
Geçen gün Buca nabi~ 

de fınna B. Demir Ali:J 
kuyu meselesinden keD -
mahkemeye veren Giri~~ 
yaşında B. Hamidi ta.,...
kurşunile yedi yerinden. ~ 
lıyarak öldürmüştü. Katil .,.. 
mir Ali: 

- Beni üç sene mabkel'! 
de süründürdü. Son 
münasebetile kendisjnİ .61 
müştüm, tekrar kara~Ji_. 
meğe kalkıştı, gene ~.:.ı..ı 

melerde utraıaca~-~•~ 
bilir ne kadar ~'# 
Buna mani olmak içİll' 
öldürdüm. _ ..._ 

Demişti. Maktul 8. ~ 
hayatında en kiiçük '). 
seleleri için bile akrabl" 
hine dava açar, du.,...., 
ta yeğeni B. Tevfik ~ 
de lir dava açmıfb • ._111 "' 

hukuk mahkemesinoP"j 
davayı, B. Hamid ~I 
fakat diğer taraf tem~ 
razda bulunduğundao 
temyiz mahkemesine :.w 
Temyiz mahkemesi, ~ 
Hamid lehine lzmir "--'~._ .. 

Oldu~ mii/ıün 
ol•gor 

Bombay, 19 ••~ 
Arenstarde oldukfl 
hadiseler olmuıtur. 
Müslüman halk, 
bir cenaze alayını 

Bunun Bzerine 

na_ engt:ı \nu· l 'l"'u"' ·--·... •nJ~.. Y.a _ _iıetlle~c~e~kt1,Jıl!:;r.:.._:__ _ _ ....!Jl••••••lil••lill••••••••••••••••••••••••• 
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ltalyan gazeteleri, Büyük 
Şefimizin yüksek eserin

den bahsediyorlar 
ltalyan matbuab, cuoı""huriyetimizin, daha on 
dört yaşında ve Türkiyenin hakikaten, yük

sek bir eser olduğunu yazıyorlar 
Roma, 10 (Radyo) - Ga· h 

ıeta Di Popolo (14 yaşındaki Emir Abdullah mem. Dr. Şa t 
Türkiye) başlığı altında An· leketinde ıslahat y· d b l d 
kara muhabirinin bir mektu· ıyana a aş a ığı 
bunu neşretmiştir. Bu yazıda yapacak.. temasları bitirdi 
deniliyor ki: Kudüs, 19 (A.A.) - Am- Viyana, 19 (Radyo) - Dr. 

.. Türkiye cumhuriyeti 14 mana dönen Emir Abdullah Şaht Viyanadaki temas ve 
Yaşındadır. Fakat mühim ic· hükumete bir mesaj göndere· müzakerelerini bitirmiştir. Bu 
raata bakılırsa büküm verile· rek itimadını bildirmiş ve ayni mülakatlarda ve Avusturya 
bitir ki, Türkiye yüksek bir zamanda memleket idaresinde devlet bankası müdürile yapı-
eaerdir. Türkiyenin vaziyetini ıslahat yapılmasını istiyen bir lan müzakerelerde iki devlet 
tetkik edince, bugünkü yühsek emir vermiştir. arasında mübadele ve tediye 
eserin Kamal Atatürk ile ar· Hatay heyeti döndü meseleleri halledilmiştir. 
kadaşlarının olduğunu görür lstanbul, 19 (Hususi muha- Bertin, 1~ (Radyo) - Al· 
je anlarız. Memleketin baş· birimizden: Telefonla) _ Ge· man Maliye Nazırı Dr. Şaht, 
•ca gözdesi olan Anadoluda bu akşam Viyanadan buraya 

tab'" b 1 1 1 · çenlerde memleketimize gel-ıı mem a arın iş eti mesı dönmüştür. 
ve endüstri müesseselerinin miş olan Hatay heyeti, tekrar 
kurularak irkişaf etmesi, eko- Hataya dönmüştür. Türkiye· 
rı?rnik sahadaki yükseliş, Tür· den Hataya dönen heyetin, 
kıyeyi idare edenlerin yüksek Hatay Türkleri ve bir kısım 
eserlerdir. Anadolu herşeyden Arap halk tarafından parlak 
evcl bir çiftçi ve rençper tezahüratla karşılandığı haber 
~crn)eketi idi, Asırlardanberi alınmıştır. 

u ıslahat faaliyeti görülme· F erbanks İstanbulda 
llıiştir. Eski Türkiyenin siyasal lstarıbul, 19 (Hususi muha· 
~e ekonomik bakımdan kurtu· birimizden) - Meşhur sinema 
"tunu temin için ne kadar yıldızlarından Duglas Fer 
Çalışılmış, fakat muvaffak olu- banks bugün lstanbula gel· 
narnamıştı. 

miştir. 
Atatürke, bir (Yaratıcı) de· Artist, seyahat etmektedir. 

~ek çok doğru olur ve Ata· 
:~~· eserile ne kadar iftihar Bir Alman gemisine 
·-.c azdır. Torpil atmışlarsa da isa-

Roma, 19 (Radyo) - ltal· bet ettirememişler .. 
~an gazeteleri, Türkiye Cum· Berlin, 19 (Radyo) - Paris 
r·"rreisi Kamil Atatürkün, bü· resmi mehafiline göre, ispanya 
l~~ servetini hazineye terket· sularında bulunan Alman harp 
ığınc dair olan haberi birinci sefinelerinden Leipzig kruva-
~b!felcrinde yazarak bu hare· zörüne bir lspanyol tahtelba-
h tin ne derece yüksek oldu· biri tarafından bir torpil atıl-
.\ n~ tebarüz ettirmektedirler. mıştır. 
v \~ı. zarnamanda Türkiye Baş· Bu torpil hedefine isabd 
~·ı ılı ismet lnönünün, Büyük etmemiştir. Almanya hükümeti 
lt.ı let Meclisinde umumi siya· bu hadiseyi Londra ademi 
l~cn bahsederken Türkiye· müdahale komitesine bildir· 
tı Y• arasındaki siyasi ve ik· miştir. 
~di münasebetlerin iyi bir 8. Hitler bu haberi alır 
dak·•da devam ettiği hakkın- almaz Bergeskaftenden Ser-
le . ı haberler de aynı gazek- line dönmüştür. B. Hitlerin 
ct'n rnübim sahifelerini işgal riyasetinde Hariciye Nezaretin· 
~ektedir. de mühim bir içtima yapılmıştır. 

"• 
0 ?1a, 19 (Radyo) - Rodi B .. Baldvin /stan. 

•c;urıle ltalyaya gelen Türk 
kal Y•hları on beş gün balyada bula mı geliyor. 
Ilı akak ınemleketin en mühim lstanbul, 19 (Hususi muha· 
.;r ezlerini gezeceklerdir. birimizden: Telefonla) - Ge· 

ANADOLU 
G- 1" • un uk siyasal gazete 

li &hip ve baıyHganı 
tı111 8Ydar Rüşdü ôKTEM 

ı.ıtıd:::t neıriyat ve yazı itleri 
ld : Uaındi Nüzhet Çaııçu 

i:h•neei: -
llıir J.k· . C. Q 1 ıncı Beyler eokağı 

'l'~: it Partisi binaeı içinde 
l'eJ.er, f: İztnir - ANADOLU 

011
: 2776 .. Poeta kutuıu 405 

"'lllıAı ABONE ŞERAiTi 
1200, ub aylığı 700, üç 

l't1,lrı ,-Jıtı 500 kuruıtur. 
•ho llıenıleketler için ıenelik 
lf ne flc.reti 2 7 liradır 

eı Yerde 5 kuruıtur 
tl g -CÇnıiı Dflalıalar 25 kunııım. 

~4Dotu MATBAASINDA 
BAs~m 

çenlerde İngiltere hükumeti 
Başvekilliğinden istifa eden 
B. Baldvinin İstanbula gel· 
mesi muhtemeldir. 

Rusya • Letonya 
Moskova, 18 (A.A.) -Tas 

Ajansından: 

Letonya Hariciye Nazırı B. 
Munters, B Molotof ve B. 
Litvinofla görüşmüştür. Bu ze· 
vat iki memleket arasında iyi 
komşuluk münasebetlerinin de· 
vam etmekte olduğunu ve mü· 
naziiünfih hiçbir mesele mev· 
cud olmadığını müşahede et· 
mişlerdir. 

iki devlt.t kollektif emniyet 
esasına istinad eden umumi 
sulh lehinde mesai birliğinde 

~. 

Lübnan Dahiliye 
Nazırı öldü 

Kudüs, 19 (A.A.)-Lübnan 
Dahiliye Nazırı B. Mişel Zakur 
dün kalb durmasından öl-
miiştiir. 

Kabinede birkaç gündenberi 
beklenen ve Dahiliye Nazırı· 

nın ölmesile acele mahiyet 
alan tadilat halen Pariste bu-
lunan Cumhur Başkanınının 
avdetinden sonra yapılacaktır. 

Milli Müdafaa 
Bakanımız 

Kayseride askerl mUes· 
selerini teftiş ediyor 
lstanbul, 19 (Hususi muha· 

birimizden: Telefonla) - Kay· 
seride kalan Milli Müdafaa 
Vekili askeri müesseseleri tef· 
tiş etmiştir. 

lstanbul maçı 
AnkarabirliOi ile Güneş 

berabere kaldılar 
İstanbul, 19 (Hususi muha· 

birimizden: Telefonla) - Bu 
gün Güneş takımile An· 
kara Gençlerbirliği takımları 
arasında yapılan futbol ma
çında her iki takım üçer gol 
yaparak berabere kalmışlardır. 

Yanlış bir iddia 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. 

B. Ajansı bildiriyor: 

Türk matbuatının bazı neş
riyatından münfeil olarak D. 
N. B. Ajansının Türkiyeye 
dair gelen haberleri neşret· 
mediği hakkında 18 Haziran 
tarihli bir lstanbul gazetesinin 
iddiası hiçbir esasa müstenid 
değildir. Esasen mezkur ga· 
zete bu hususu alakadar ma· 
kamlardan kolayca tahkik ede
bilirdi. 

Anadolu Ajansının notu: 

D. N. B. Ajansının Ana· 
dolu Ajansı tarafından çeki
len telgrafları neşretmediği 

hakkındaki iddia muhtacı tas· 
hihtir. Mezkiir Ajansın eli
mizde bulunan son bültenle· 
rinden de anlaşıldığına göre 
müttefik Ajanslık san' atının 
icabatından olan bu neşriyat 

~ irakı1ıll 111ııup. 

lktibaılar: 

Dönenler 
Yazan: f ımıil Hakkı Balatacıotlu 

lmtihanlann bir kısmı bitti. 
Bir kısmı da bitmek üzeredir. 
Talebenin bir kısmı geçecek, 
bir kısmı da d~mecektir. Ge· 
çenler Sırat köprüsünden 
geçmiş gibi olacak, dönenler 
için azap saatleri bı.~lıyacak· 
tır. Elimizi vicdanımız Üzerine 
koyup düşünelim, niçin dön• 
düler? Çünkü, diyoruz, sor· 
duğumuz suallere cevap ver· 
mediler. Tekrar soralım: niçin 
cevap vermediler? Çünkü di· 
yoruz, çalışmadılar, çalışmak 
istemediler. Bu durumda O, 
2, 3 numara neyi anlatıyor? 
Derse çalışma, dersi öğrenme, 
dersi hatırda tutma, sorulan 
suallere cevap verme, vazife
lerine karşı asi olan, karşı 
koyan, kafa tutan bir çocuk 
yahud genç adam iradesini. 
Bu anlayışla haklı olan hoca 
talebenin verdiği cevaplara 
göre numara veren bir hoca· 
dır. Ancak öğretmenlik işi bu 
kadar basit bir iş değildir. 
Çünkü muammanın anahtarı 

"Niçin cevap vermediler?" 
sulllinin cevabında değil, "Ni
çin çalışmadılar?" sualinin 
cevabındadır. Bu yazılarda 
hep şu tezi ileri sürüyoruz: 
Çalışmak, anlamak, öğrenmek 
de yemek, içmek, hazmetm~k 
gibi tabii hadiselerdendir. 
Eğer tabii şartlan varsa ça· 
laşmamak, öğrenmemek elden 
gelmez, tabii şartları içinde 
tekamül bayağı bir zaruret 
olur. 

Bir mühim nokta daha, biz 
çocuklarımızı mektebe yalnız 
öğrensinler diye değil, irade· 
leri teşekkül etsin diye gön· 
deriyoruz. Halbuki çalışma· 
dıklarından, yani iradesizlik
lerinden dolayı da döndürü· 
yoruz. Doğru mu? Bu netice 
gösteriyor ki "çalışmadılar!,, 
diye döndürdüğümüz bu ço· 
cukların idarelerini teşkil ede· 
memişiz,iyani vazifemizi yapa· 
mamışız. Burada cezalanması 
lazımgelen bir adam varsa 
öğrenici değil, öğretmendir! 

Neyse, olan oldu. Ôğreni· 
cilerin bir kısmı döndü. Bun· 
)arın bir kısmı imtihana gire-
cekler. Bunun için bir mühlet 
veriyoruz. Bu zaman içinde 
çocuk ne yapacak? Ya beşer· 
üstü bir kudretle kendi irade
sini kendi yaratacak, yabud 
biçbirşey değişmiş olmıyacak. 
Sözlüye, ikmale girdiği za
man öğretmen çocuğu ayni 
durumda bulacak, ya döndü· 
recek, yahud • çok defa ol· 
duğu gibi · bu kadar cefa 
yeter, diye geçiriverecektir. 

Doğru olRn bunlar değildir. 
Doğru olan ilk sebeblere ka· 
dar çıkmak, tabiatte kökü 
olan zaruretleri kavramaktır. 
işte size bir misal. Hekime 
bir hast& müracaat eder. He· 
kim onu muayene eder, apan
disit bulur. Bu teşhis üzerine 
fen adamı: "Ameliyat olacak· 
sınız, kör bağırsağınızı çıkar· 
tacaksınız, der. Fakat hekimin 
bu apandisit vak'ası karşısın· 
da kızıp hastasına ceza ver
diği hekimlik tarihinde görül
memiştir. Deli olduğu için 
beş on adam öldüren adama 
karşı da yapılacak iş hiddet 
değil, tedavidir. Apandisit, 
delilik vak'alanna kızmayıp 
sadece tedbir alıyoruz da ça· 
lışmamak, anlamamak, aklı 
almamak, öğrenememek, so· 
rulan suallere cevab verme· 

aok vak'... ~ kaa10' 

Kız haçırma yü~iinden doğan cinayet 

Katil Mustafa ''bu namus 
meselesidir,, dedi 

Arife; kardeşim, onu öldUrecetine 
kefki beni vursaydı, demiş 

- - -------
Kemalpaşa kazasımn Halil· korkmuş, ~llln bu teklifini ~~: 

beyli köyünde ~ız kardeşini bul etmemiş Sonra kızı anq 
kaçıran Mustafayı öldürmekle ve babasından ıstedi. Hepsi 
maznun Nuh oğlu Mustafanın razı oldular, yalnız kardeti 
muhakemesine dün şehrimiz Mustafa: 
Ağırceza mahkemesinde baş· - Ben buna kız veremem, 
lanmııtır. Maznun Mustafa, hepsi ıi temiz lerim. 
vak'a hakkında şunları söyle· Demiş. Vak'a günü Mustafa 
miştir: ile Arife, kolkola vaziyette 

- Vak•a günü anamın eli geldiler, Zaimin evine girdi· 
acıdığından kendisini Ören ler orada kimse yoktu, ben 
köyüne göndermiştim. Kız kar· arkalarını takib ettim. 
deşlerim Arife ve Tevhide Arifenin kardeşi Mustafa, 
evde kalmışlardı. Ben de çifte elinde çifte tüfeği ve bıçak 
tüfeğimi alarak avlanmak için olduğu halde Zaimin evine 
tarlaya gittim. Bir müddet girmek istedi. Re-ceble diğer 
sonra halamın çocuğu Cafer bir şahıs, kendisine mani ol-
yanıma geldi, kız kardeşim dular, suçlu, bir aralık bun· 
Arifenin Mustafa tarafından ların elinden kurtuldu ve Mus· 
kaçırıldığını haber verdi, · şa· tafa ile kızın bulundukları 

şırdım, bu bir namus meselesi evin duvarına çıktı. Oradan 
idi. Derhal atıma binerek köy- baktı, kimseyi göremeyince 
deki evime geldim, kız kar- tekrar oradan ayrıldı, bunun 
deşim Arifenin kaçırıldığını üzerine ben de kızın bulun· 
öğrendim, kaçıran Mustafanın duğu Zaimin evine gittim, 
evine gittim, orada bulunan Arife bana: 
birkaç kadına, hemşirem Ari· - Ben Mustafayı seviyor· 
fen in nerede bulundnğunu dum.' Kendim geldim. Fakat 
sordum. şimdi kardeşim Mustafa gele· 

- lzmire götürüldü. cek ve onu öldürecek. Diye 
Dediler. Tekrar, eve gide· korkuyrum. 

rek kız kardeşim Tevhideye Dedi, sonra ~ustafaya da: 
sordum, komşumuz Zaimin - Avluda dolaşma, şimdi 
evinde olduklarım söyledi. Bu kardeşim gelir, belki seni öl· 
eve gittim, kapı kapalı idi. dürür. Dedi ve onu içeri çek· 
Duvar üzerine çıkarak içeri mek isted i. Tam 0 sırada 
baktı m, o sırada evin içinde suçlu Mustafa, komşunun ki· 
bulunan Mustafa üzerime bir remidliğine çıkmış, çifte tü· 
tabanca ile ateş etti, hemşi- feğile ateş etti, Mustafayı öl· 
remin kaçırılmış olmasının dürdü. Olen Mustafada tahan· 
verdiği teessürden başka üze· ca görmedim. Mustafa öldü-
rime silah da atılması ile ken- rülünce Arife, çok müteessir 
dimi kaybettim, sonra ne yap· oldu: 

tağımı bilmiyorum. - Kardeşim Mustafa keşki 
Vak 'anın şahitleri dinlendi. beni öldürseydi diye acımağa 

Maktul Mustafanın akrabasın· 
başladı. 

dan Bn. Zahide şu izahatı 
verdi: Maznun Mustafa: 

- Arife kaçırıldıktan sonra - Bu şahidler, ölen Mus· 
kardeşi Mustafa evimize geldi, tafanın akrabasıdır. Kız kar· 
bizden Arifeyi sordu, yok deşimi zorla kaçırmıştır. Ben 
dedik. Elindeki çifte tüfeğini biliyorum ve şahidler bunu 
üzerimize tutarak ateş edecek söyliyeceklerdir. 
oldu. Demiştir, gelmemiş olan 

Ben: amme hukuku şahidlerinin din· 
- Ateş etme. Dedim, bıra· lenmesi için muhakeme, başka 

kıp gitti. Arifeyle maktul Mus· bir güne buakılmışbr. 

tafa, öteden beri sevi~iyorlardı. Tabanca ne kadar 
Arife vak'a günü kendi rıza. 

sile kaçmıştı. uzaktan öldürür 
Diğer Şahid Hatice de Ari· Çeşme kazasının İnönü ma· 

feyle Mustafanın seviştiklerini hallesinde B. Faikı öldürmek 
söyledi ve dedi ki: maksadile yaralıyan Mehme· 

- Arife; kaçmak istediğini din muhakemesine dün şehri· 
Mustafaya bildirmiş. Mustafa, miz Ağırceza mahkemesinde 

ruz ve bu ha::iardan numara devam edilmiştir. Geçen cel
kırmak ve döndürmek şeklin· sede tabancanın muayenesine 
de neden intikam alıyoruz? lüzum gösterilmiş ve mahke· 
Açık ve doğru söyliyelim se· me heyeti, M. M. tüfekçi uı· 
beb şudur: tasına göndermişti gelen ra· 

Dikkatsizlik/ porda tabancadan çıkan kur· 

llkmekteb beşinci sınıf tale· şunlann insana isabeti takdi-
besinden 12 yaşlarında bir rinde nafiz olup öldürebileceği 
çocukta tarih nefretile karşı· zikredilmekte idı. Mahkemece, 
)aştım. Bu nefreti bir saat tabancanın ne kadar mesafe· 
içinde sevgiye kalbedeceğimi den atıldığı takdirde insanı 
iddia ettim ve bunda tama· öldürebileceğinin tekrar tü· 
mile muvaffak oldum. Çünkü fekçi ustasından sorulmasına 
o ikinci defa müzakereye gel- karar verilmiştir. 
medi, tarihi anladığını söyledi. Suriyede çete 
Yaptığım müşahede neticesin· 
de çocukta r.e Milat fikrinin faaliyeti 
ne de Rönesans fikrinin teşek· Şam, 19, (A.A.) - Sekiz 
kül etmemiş olduğunu görmüş· yüz şakiden müteşekkil bir 
tüm. Bütün saati bu iki fikrin çete Suriyenin lstamuyonu bas· 
kurulması için sarfettim, iste· mıştır. Çetenin takibi için 
diğim de oldu. kuvvetli bir jandarma müfre· 

(Yeai Adam) leli -~· 
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Gizli nüfuslar Basmahane tramvayları 
Nüfus kütüğüne yazılma
nın ehemmiyeti büyüktür Dağlıları yola 

getiriyoruz. 

meselesi · 
Belediyenin hala cevab vermemiş 

olması işi uzatıyor Askerlik çağına gelmiş olanların 
kaydı için tahkikat yapılacak 

türküleri, havadisler, 
Dersim dağlarında oturan İzmir Elektrik -.e Tramvay leaiyenin de mütaleasını sor· Beyoğlu Halkevinden naklen 

birkaç kabilenin yediği naneyi şirketi, Konak - Kemer ara- muştu. Belediye, aradan uzun temsiJ. 

Gizli nüfusların kaydına 
dair Dahiliye V ckaleti nüfus 
işleri umum müdürlüğünden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 
Bu tamimde deniliyor iri: 

"Askeri ve mali mükellefi
yetlere, evlenmede olduğu 
veçhile medeni hallerde dev· 
lct işlerinde ve mekteblere 
duhulde ehliyet, mahkumiyet 
terettübüne, ölümle umumi 
hakların sukutuna, yeniden 
doğumla bir takım hakların 
kazanılmasına ve başkalarının 
haklarının iskat veya tadiline, 
karabet ve evlenme ile teva
rüse ve diğeri üzerinde vcsa· 
yet ve velayete, velhasıl yaş, 
karabet ve sıhriyet ve medeni 
hallerde hayatın birçok şart
larına esas olması itibc.rile 
hukuki ve idari ehemmiyeti 
meydanda bulunan nüfus kü
tüklerinde herkesin kaydı ka· 
dar sıhhat ve hakikatinin de 
mültezem bulunduğu ve aksi 
halin srerek halkın medeni 
i~I !rinde ve gerekse devletin 
idari, mali vcsair muamelele
rinde pek büyük karışıklıklar, 
mahzurlar ve sakatlıklar dCJ
ğuracağı tabiidir. 

Bu sebeple evelce yapılan 
müteaddit tebligatla gizli nü
fusun tescili, bir takım araş
tırmalara tabi tutulduğu ve 
bu esas üzerinde nüfus me
murlarının, gizli nüfus işlerini 
takiple mükellef bulunduğll 
halde 8 /7 I 934 tarihli umumi 
tebligattaki (muhtar ve bele
diye ilmühaberleri üzerine 
meklum kayıtların icrası ve bu 
yolda halka müşkülat göste· 
recek memurların da işten 
men'i ve bu işin vali ve kay
makamlar tarafından ehemmi· 
yetle takibi) kaydının bazı 
yerlerde gereği gibi anlaşıl
mıyarak mühim yanlışlıklar ya
pıldığı ve bunun da birçok 
yolsuzluklara çığır açtığı ya
pılan teftişlerden anlaşılmıştır. 
Sözü geçen umumi tebligatta 
tahkikata scvkedilmcmesi bil
dirilen gizli nüfus hakkındaki 
ilmühaberlerle yalnız senesi 
içinde tescil ettirilmiyen ve 
askeri, mali mükellefiyet ça-

ğına gelmemiş olu;:' ta ebe-
veyninin kaydı o mıntaka nüfus 
memurluğunda bulunan gayri 
reşid mektum nüfuslar kasde· 
dilmiş olup ebeveyninin kaydı 
orada mevcud olmıyan veya 
kaza haricinde bulunan gizli 
nüfuslar ile başka bir kazada 
kayıtlı iken yer değiştirme il
mühaberi vermeksizin gizli nü
fustan imiş gibi alelade bir 
ilmühaberle müracaat eden
lerin kayıt ve tescilinden ön
ce tetkikat ve tahkikata giri· 
şilmesi ve bunların asli aha
liden bulundukları memleket
lerinden dahi sorulması la
zımdır. Kanunun tahmil ettiği 

bir takım mükellefiyetlerden 
kaçınmak maksadile muhtar-
lardan istihsal olunan ve ha
kikate uymıyan ilmühaberler 
üzerine bila tedkik ve tahkik 
kayıt yapmamalarının alaka· 
darlara ehemmiyetle tebliğ 
edilerek umumi hakların ziya
ına meydan verilmemesinin ve 
kütüğe geçirilecek kayıtların 

sıhhatinin temini lazımdır . ., 
~-------------------~ 
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duymuşsunuzdur: sında elektrikli tramvay işlet- zaman geçmiş olmasına rağ- Akşam: Saat 15,30 Ankara 
- Biz adam olmayacağız, mek için derhal inşaata baş- men hala Nafıa müesseseleri Gençler birliği - Güneş maçı 

bize hayvanlık lazımdır. Bize lıyacağını belediyeye bildire- komiserliğine cevap verme- tafsilatı (Taksim sahasından 
yol yapmayın, köprü kurma- rek İkincikordon dar oldu- miştir. !Bu yüzden Basmahane naklen), 18,30 Dans musikisi, 
yın, telgraf, telefon istemeyiz. ğundan Birincikordonda ray elektrikli tramvaylarının inşası 19,30 ıKonferans ( B. Selim 

f · ·· d · · ve bu semt halkınm rahat ve Demişler.. Özürleri kaba· erşıyatına musaa e ıstemış Sırn Tarcan tarafından), 20 
V B l d. e·s'ı'"'ı· de buna mederıi bir nakil vasıtasına hatlerinden büyük zavallıların.. e e e ıye r 1 1 

l5 • Bn. Müzeyyen ve arkadaşları 
Ayaklarına nimet götürürsün, müsaade etmişti. Fakat Elek· kavuşması işi ;gecikmektedir. tarafından Türk musikisi ve 

trik ve Tramvay şirketi, yeni Halkın otobüslerden çektiği Ô 
tepmeğe çalışırlar. Edepsiz ço· halk şarkıları, 20,30 B. mer 

yapacagw 1 hat tesisatı ve temin sıkıntı nazarı dikkat alınarak R · f d A b 1 cukları, başıboş salıvermezler. ıza tara ın an ra ça söy ev. 
edeceg" i seferler için Basma- Belediyenin Basmahane elek-

Haydudu, eli kolu serbest do· 20,45 B. Muzaffer ve arka-
hane istikametinde otobüs trikli tramvay meselesi hak-

laştırmazlar. Yamyamların bile ı daşları tarafından Türk musi-
servislerine müsaade edilme· kında \'ereceği cevabı derhal 

kanunları vardır. Ne meydan kisi ve halk şarkıları, 21,15 
mesini şart koşmaktadır. vermesini ve halkın ıztırabına 

boş bırakılır, ne de dağ.. Orkestra, 22,15 Aians ve 
Nafıa müesseseleri komiser- nihayet vermek için acele et-

Asi çocuk babasına: Borsa haberleri ve ertesi 
liği~ bu teklif karşısında Be- mesini isteriı~ O 

- Ben mektebe gitmiyece- günkü program, 22,30 pera 
ğim, ben serseri olacağım. Bay Celal Ba •arın beyanatı ve operet parçaları. 

Deyince, babası evvela na· Belgrad radyosu 
sihat eder, tatlı tatlı söyler. -Başı 1 inci sahifede - kısmı 400 metre uzunluğunda (Kısa dalgalı) 
Dinlemeyince, geçenlerde mü· nailli koruma ve kurulma bakımın· 200 metre genişliğinde, 100 Saat 21,45 Türkçe neşriyat. 

k dan bü~ülc ehemmiyetini huy·iik t · t 'fa nda mahrut ha nakaşası geçen cennetten çı - ' me re ır ı ı -
b k d b . Başvekil lımet İnöoüoüu Karabilk· linde bir dağ zirvesidir. Cev· 8. Ciano 

ma mü are ayağı u ışe tc temf'l atış meraflimioıle irad 
memur eder. Zl·ya Paşanın·. k 1 1. her siyanit taşlarile kristalin Biri nciteşrinde memle· huynrdukl3n notu ·ta en ıe ığ şe· 

N kalker tabakasının temas hat- kelimizi ziyaret ush ile yola gelmiycni etme- kilde ifade cdilmiı görilyoruz. 
li tekdir, Bu itibarla ve kurmıı mc,,.aisi tında bulunuyor. Mahruti şe· edecek •. 

Tekdir ile uslanmayanın hakkı içinde oldu~umuz kendi fabrikamı· kildeki bu ana kütleye muvazi lstanbul, 19 (Hususi muha-
kötektir. za kendi topraklurım11.dao .lı:iiCi ip· cevher kafarları ve gene bu birimizden: Telefonla) - Bel-

D d b didai maJde bulmak ururetile de- kütleden ayrılmış damar ha- grad radyosu, ltalya Hariciye 
e iği gi i.. mir arastırmalanmıza bo uei bir lı.nde demı'r cevherlerı· de şı'm-

D- b k d h ı· · Nazırı Kont Cianonun, Birinci· un ir ar a ac, o ava ı ehemmı·,·et vermi• bulunoyoruı. d.d ·· ·· ı kt d' " .. ı en goru me e ır. · d T·· k' · 
dağlarının vaziyetinden bahse- Şimdi bahseJece<lim Divrikdeki teşrın ayın a ur ıyeyı resmen 

° Cevher Magnetit denilen · · · k ı ı diyor. Haydudluk, kaçakçılık demir madeni, bu mulihazalarla zıyaret etmestnın arar aştın • 
miknatisi cinstendir. ihtiva et-ve hırsızlıkta yüksek meharet Hekimhan -Çetinkaya- Divri.lı: güzcr- mış olduğunu bildiriyor. 

"h a · ,. h. · aı · tiği demir cevheri nisbeti yüz- - - -sahibi olan bu herifler, umu· g .. ı zerıoue ır ııeneyı m ecavız 
zamandır tarama suretile yapılmak· de 60-65 dir. Bu cevher de Divrik sahasında tetkika· 

mi harb içinde yaptıkları bir ta olan ıiıtematik meeaiuin neti· meşhur madenlerden lsveçin tımız devam ediyoruz. Yukarda 
soygunda gramafon plakları cesidir. Kirunivara ve Sovyct birliği- bahsettiklerim bir kabuk halin-
bulmuşlar. Büdce müzakeresindeki iıahatımda M b nin agnitogoraktaki en Ü- de sathında görülenlere aitti. - Bu ne ola? da anlaşılmıf olacağı üzere memle-

ketimizde demir ve tezahürü olan yük metalurji tesisatında mcs- Şimdi derinliklerini arıyoruz. 
Diyerek, plakları evirmiş, d t k'l d U l M'k B 1 • ..ı .. b t t' sadalar yok de~ilair. Fak.at demir- ne eş t e en ra ın ı ·- u arama ar aa mus e ne ıce 

çevirmiş birşey anlamamışlar.. de ioletme balı:ımmdaa zaruri iki tantisdağ adındaki maden ya- verirse yalnız bu madene is· 
- Bu, diye düşünmüşler, eleman tndur: taklarından çıkarılan cevher· tinaden bile Türkiye dünyanın 

muhakkak nefis, tatlı, yenecek Cevherin mik.ıan ve cinsi. lerin cins ve ayarındadır. en zengin ve en kıymetli de· 
birşeydir. ikincisi ihraç ve sevlc ba- Serveti jeologlarımızın ver- mir madenlerinden birine ma-
Yemeğe çalışmışlar, olma· kımından vaziyeti. Bulduğumuz dikleri ilk hesaplara göre 10 liktir demek kabil olacaktır. 

m1ş, ateşe tutmuşlar, olmamış.. yeni maden bu bakımdan milyon ton tahmin olunmak- Böyle bir vaziyet halinde de· 
Kaynatmışlar, olmamış. Niha- matlup şeraiti haizdir. Cev- tadır. Vaziyetine gelince, ma- mir, çelik sanayii p!fümnıza da 
yet bizim arkadaş ve müfre- herin bugündeıı görülebilen den sahası yen · yapılmakta büsbütün başka bir ehc:mmiyet 
zesi geçerken bir vesile bulub -K d olan demiryoluna iki kilo· ve 'vüsat vermek icaıl edcceX-i uman an ne görsün: ~ 

----------- sormuşlar: Sergerde, telli, pullu, kol· metre mesafededir. Teşekkül tabiidir. 
Doğanspor, Göztepe, fz. - Biz şunları bulduk am- )arı kesik, yakaları işlemdi bir havai hatla madenin doğ- Maamafih ~imdiden mevcut 
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mirspor ve Egespor baş- ma, yemesini, pişirmesini, bi- oir kadın elbisesi ile karşısın- rudan doğruya vagonlara nak· ve ehemmiyeti mt:şhud maden 
kanhklarmdan: 

lemedik.. Siz bunları nice da otur.uyor.. line de müsaittir. kısmının işletmiye başlanılması 
Kulüblerimizin umumi kon· 
1 · H · biliısiniz? Onu, yanmış suratı, çatık Karabüktc demir ve çelik bu tedkikatm sonunu bekli-gre erı azıranın 26 ıncı Cu-

Bunu soran da yarı çıplak kaşları ve süpürge sakalı ile fabrikalarımızın inşaı-tı ilerle· vecek dcg" ildir. M. T. A. ta· martesi günü saat on be~te ' 
vah,Şilermiş. Anlayın heriflerin kadın elbisesi içinde şöyle mekte olduğu bir sırada bu rafından tedkikatı bitirilmiş Halkevinde yapılacağından bü-

tün azaların teşrifleri rica vaziyetini.. bir tahayyül ediniz. Meğer vaziyet ve şraitle kt-şfcdilmiş madenler ile devlete aid ma· 
olunur. Gene umumi harb içinde, herif giydiği nesnenin kadın bir maden servetinin ehem· denlerin rasyonat i letilmcsi 

Pehlivan güreşleri bir paşa, kabile reislerinden elbisesi olduğunu bile bilm!· miy~ti izaha muhtaç birşey de- ve ağır sanayıının tesis ve 

C. H. P. Buca Yukarı Um- birini davet etmiş. Sergerde yormuş. Cicili bicili görünce: ğildir. Bu keşfin gerek ayni idaresi vazifesi verilmiş oları 
ran Ocağı menfaatine Bucada paşanın huzuruna ona hürmet - Tam ·demiş- kumanda- mıntakada gerek Türkiyenin Etibank faaliyete .geçmek üze· 

-•·1:11·-·~111111---111111---•=• B. Hasanın bahçesinde bugün ettiğini göstermek maksadile nın huzuruna ne kadar süslü diğer müsaid dağlarında mü· redir. Demir mcvzuuna gel· 
Halkevi köşesi saat 15 de büyük pehlivan elbise giyerek gitmeği düşün- çıkarsam benden o kadar masil taharrilerimize hateme mi~ken size şunu da !>öyliye· 

güreşleri yapılacaktır. Bu gü- müş. Hırsızlıktan, soyguncu- memnun olur. vermek değil bilakis bunları yim: lzmitte Fras cıvarlarmda 
21 haziran pazartesi günü reşler için davet edilmiş olan luktan kalma koca bir dengi işte biz bu herifleri adam daha ziyade teşvik edecek bir mevcut demir ma<leni yatak· 

saat 17,30 da spor komitesi- namdar bazı güreşçiler, iz- açmış, sırbna birşey geçirip etmek istiyoruz, bu yarı vah- hadise teşkil ettiğini de izaha tarının jeolojik tedkikleri de 
nın toplantısı vardır. mire gelmişlerdir. kumandanın huzuruna gitmiş. ·şileri.. Çimdik lüzum gormem. ikmal edilmiştir . 
........................................................................ I .......................................................................... ~ 

ı-Ci-iz_l_i -C-ih-an-g-ir-1 
_5_ Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

- Uzlaşmanın imzası mü
nasebetile davet ettiğimiz ye· 
ni dost devletlerin filolarile 
bizim filomuzun demirleme 
yerlerini tesbit ederken her 
halde dikkat ettiğinizi sanıyo
rum. Bazı ihtiyati tedbirler 
arasında tayyare karargahına, 

zırhlılara ve tahtalbahirlerle 
torpido mulıriblerine mühim 
miktarda mühimmat, bomba 
ve torpil ithal ettiğimizi de 
biliyorsunuz. 

Hepiniz de bunların gayri 
fenni ve yersiz olduğunu söy
lemekte tereddüd etmediniz. 

Fakat bugün vaziyet bunu 
İcab ettirecek ve benim iste· 
diğim şekli almışhr. O zaman 
size izahat veremezdim. Şu 
anda tayyarelerimiz harbe ve 
taarruza tamamile hazıı bir 
haldedir. 
ŞeytanT bir plAnl 
- O zamanki emrim şa· 

yanı dikkat idi, değil mi?. 
Denizler kumandanı: 
- Evet. Ve derin bir uzağı 

görüş icabıdır. 

Bahriye erkanıharbiye şefi; 
- Evet! 
Hava erkanı harbiye reisi: 

- Çok haklı ve mükemmel! nemi bir hal hüküm suruyor- Bu emir tamamen tatbik taarruz medeniyete taarruzdur· 
cevaplarını verdiler, • du; başvekil yu"llruklarını asa- edilecek ve tamamen gizli ka- Bunun için vatanımızla bera· 

Başvekil sonuncuya: biyetle sıktı, ve gözlerini bava lacaktır. her medeniyeti de müdafs.~ 
- Bombardıman filolarını kuvvetleri erkanıharbiyesi re· Saat 1 l de yalnız kuman· etmiş olacağız. Yakın bir a.tki 

ne kadar zamanda hazırlıya- isine dikerek: danlar davet edilecek ve ken· de bize saldıracak olan bu 1 

bilirsiniz? Diye sordu. - Bu akşam, saat onbu- dilerine şu emrim okunacaktır. devletin bütün deniz kuvvetleri. 
Hava Erkanıharbiye reisi: çulda Jlmana yakın olan üç Başvekil cebinden, kendi bu gece derin bir uyku içio: 
- En fazla bir saat içinde tayy&re karargahındaki bütün yazısile yazılmış bir kağıd çı- dedir. Tarihin pek ender b~h 

emriniz tatbik olunabilir! ce· hava kuvvetleri hazır ve kardı ve şunları okudu: şettiği bu büyük fırsattan ıs· 
vabını verdi. bombalarını tamamen almış "Ardenya tayyarecileri! tifade etmeliyiz. Bu iki de"'~t 

- Çok alal Siz, deniz kuv· bulunacaklardır. Tayyareler yal- Elimde, yeni dostumuz iki hilekar ve hotg~mdır; biz e 
vetleri şefleri ne kadar za- nız iki saatlık benzin fakat devletin aleyhimize harekete aynı silahı kullanabiliriz. 
manda hazırlanabilirsiniz? buna mukabil daha fazla bom- geçeceklerine dair kuvvetli ve- En büyük vazife bu akşarJl 

- Takriben ayni müddet ha alacaklardır. Bilhassa zırh- sikalar vardır. Bu iki devlet bizim uhdemizdedir. YaŞ85111 

içinde! lılara mahsus bomba yüklene- bizimle sureti zahirede dost- Ardenya, yaşasın Arden.)'
3 

- Çok ala! ceklerdir. Dedi. luk yapmaktadırlar, ilk fırsatta hava kuvvetleri!,, i 
Başvekil saatine baktı, saat Hava erkanıharbiye reisi: bizi imha hareketine geçecek· Cihangirin son emirle~e 

yediye geliyordu: - Şu halde F. P. 250XO lerdir. Başvekilin bu izahatı s· 
- Önümüzde oldukça za- ve M. Y. 500 alacaklar de- Hepimizin eseri olan bu beyannamesi üzerine altı 8 

• 

man var!· Dedi. mektir. Dedi. güzel Ardenyayı böyle bir hı- keri şef, sakin ve sakit geçe 
Başvekil birkaç saniyelik - Tarpiller de yenilerden yanete maruz bırakmak hiçbi- mekte olan bu gece için :. 

küçük bir sükat dakikası daha ve en büyüklerôen mürekkep rimiz için kabil değildir. Biz, gibi facialar hazuland•!:. 
geçirdi; salonda zaten cehen- olacaktır. medeniyetin müdafiiyiz; bize - Somı fltl' 
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Bu filmi Anna Balla 
çevirdi .. 

Tuvalet ve elbise 
lBunlan yakıştlrma-k, in anın kendi
~sine verilmiş bir san'a · kudretidir 

Soldan sağa: Arına Lee son bir filiminde 
Zarif bir tuvaletle, Loretta Y oung başına gayet 
Yakışan mehrace sarığı şeklindeki bir tuvaletle, 
Mireille Ballin sevdiği trikoteden yapılmış bir 
robla, Simone Simonun muslinden bir Paris 
zarafetini hatırlatan kıyafeti ile yakında bir 

filimde gözükecektir. Mnslinden bir gülle süs· 
lenmiş ve fay kumaşından yapılıp, baş kısmı 
~Üınüş yaldızlarla aydınlatılmış ve başlığından 
1nce bir tül sarkan muhteşem bir tuvalet. 

Jeanne Harlovun 
vakitsiz ölümü 

Diğer meşhur yıİdızlar onun ölü
münü nasıl karşıladılar? 

' 
h ~adyolar hep bir ağızdan 
a ~r Verdiler: 

Öld~~ruf yıldız Jean Harlov 
~ u Ve bu haberi Vilyam 

ovcl V la ' arner Baksterin kol-
rına atılarak: 

dilb ı:man yarabbi.. Zavallı 
J er oldü! Diye verdi. 

Şındea~. Harlov, henüz 26 ya· 
liVut uremidcn ölmüştür. Ho
Ytld Ut• en güzel, en parlak 
lov 

12 arından idi. Jan Har
Çok ark~daşları tarafından da 

J sevılen bir kadın idi. 
'• C: eahn Harlovun ilk temsili 
b e cnnem 1 ki . d' ound me e erı ,, ır. 

dan f~l~ sonra da hiç durma-
J 1 ımlerde yer almıştır. 

i~: ... an liarlov bir "Vamp mı 
""' 8 ııc· " c 1• Fakat pek az za· 

man içinde May V cst gibi 
"Jean Harlov tipi,, yaratmıştır.~ 
Seks=apel itibarile Jean Har· 
lov, en ön safta gelir. Sara-
toga filimi yarım kalmıştır. 
Jean Harlov hakkında bu fili· 
mi idare eden Klark Gabi: 

''Sinema aleminin baştan 
başa sevdiği bir yıldız idi.,, 

Mari Pik F ord: 
"Jean Harlov parlak bir: 

mevcudiyettir; mes'ud ve şen 
yaşamıştır; bizden uzak oldu
ğu halde gene böyle yaşadı
ğına eminim.,, 

Sam Vood: 
.. Bu yıldızı sevk ve idare et· 

mek hakiki bir zevk ve saa
det idi. Çok büyük bir artist 
olduğuna da şüphe yoktur.,, 
Demişlerdir. 

Parisin büyük mevsimi baş· 
Jamış addolunabilir ve şimdi

den Parise cihanın dört cihe

tinden akın başlamıştır. Bu 
akın dolayısile Paris - ve ta

bii bütün Avrupa· modası da 
muğlak ve karışık bir hal 
alır! 

Bu seneki akın, Dük dö 
Vindsorun izdivaç mcrasımı 

dolzıyısile başlamış ve bu h~- · 

dise moda üzerinde çök seri 
ve müessir bir nüfuz husule 

getirmiştir! Artık her genç 

!kız, kendisini kılık ve kıyafet
te bir Diişes dö Vindsor gör· 
mck hevesindedir! 

Ne.den böyle yapmasınlar, 
belki onlnr da baştan ç:kara· 

V 2k'nnın üç kahramanı vaı · 

dır: Anrıa Bella, nişanlısı B!!r· 
nard, ve Sükut kalesinin amiri ... 

Anna Bella nişanlısına bir 
oyun yapmak için b ;ndini n> 
şanl ısına Sükfü knlesi aminle 
evleniyormuş gibi gö:>te riyor. 
Nişanlısrnııı müteessir olması 
karşısında affetmesi için ke n· 
dini yaralıyor. Nişanhsı ona 
acıyor ve barışıyorlar ... 

Filim çok güzeldir ve alaka 
uyandırıcıdır. ------

" Matmazel annem!,, 

Yani, " Kız oğlan kız olan 
annem!" isminden anlaşılacağı 
üzere çok şuh bir filimdir; bu 
filmi yaratan da şuh ve oyn:ık~ 
Danyel Dariyödür. Resimde 
önürıde oturan da bu şuh dil· 
berin kocası B. Hanri Dcka · 
andrr. 

cak bir prens, bir veliah.d 
veya kral bulurlar! Herkesin 

Piyer Volf, bu güzel ve şuh 
kader ve taliine karışmamak kadın için: 
en iyi yoldur! "Danyel, rugeldiğim arti~t-

Genç kızlar, sinema yıldız· lerin en harikuladesidir. R olü 
lığını daha kolay bulmakta· geldiği zaman, güleıek yerin· 
dırlar. Bunun için bu sene den kalkar, ve güzel Danyel 
Simone Simsu gibi giyinmek te bir anda değişir, rolü icabı yep-
modadır! Arma Li tipi tuvalet, yeni bir kadın olup çıkaı·l,, 
ne denirse densin dikiş çok cazip Demiştir. 
ve güzel olmakta ve genç 
kızların kısmetini açmaktadır ! 

Vakıa, Loret Yungun, ak· 
şam tuvaletlerinde tercih ettiği 
Bej krepten ve Hind mehra· 
celerininkini andıran muhteşem 
sarığı, kendisine çolc yaraş· 
maktadır. Fakat her dilberin 

uluorta böyle bir sarıktan 
fazla birşey kazanmıyacağını 

sananlar çoktur1 Fakat Mirel 
Ballinin Trikonavist tuvaleti 
çok zariftir. 

Bir sinema yıldızının meş· 
hur bir sözü varaır; bunu 
burada tekrar etmek faydasız 

· olmasa gerektir: 

"Elbise ve tuvaleti yakıştır
mak, insanın kendine verilmiş 

bir san'at kudretidir. Benze
meğe ve benzetmeğe çalışmak 
çok defa muvaffak olmaz!. 

------
Cüretkar, Petrof 
Bu güzel filim, Aster-Roiers 

karı ve koca çiftin ibda ettik
leri altıncı filimdir. Karyoka· 
daki muvaffakıyerlerini unut
mıyanlar bu ısö:zümize hususi 
bir kıymet vereceklerdir. Gin· 
ger Rogersin ve Tapyokadan 
sonra dansı terkedeceği söy
lenmişti. Diyorlar ki; "Cüret
kar Pctroftan sonra bu çift 
ayrılacak!" Maamaflh bir da
ha sahneye çıkmıyacakları da 
kuvvetle söylenmektedir~ 

Cüretkar Petrof filiminin 
mevzuu, rüzgar kadar hafif 
meşreb olan Petrof Mis Ro
gersin yanına bir fırtına gibi 
giriyor. Maksad ve hedefi gen~ 
kızı baştan çıkarmaktır. 

Bu filimin dans ve müzik 
fash bilhassa çok güzeldir. 

Sayfa 5 

Rodolf Valantinonun 
k şfettiği yıldız ------

Bir çok sevdalılarına rağmen 
köpeklerine aşık yaşamış ---

Malum ya.. Mirna Loy bun-
dan sekiz sene evel Rodolf 
Valantino tarafından keşfedil
miş, Holivud semasındaki yıl
dızlar arasına sokulmuştur. 

Mirna Loy, güzeldir, sekiz 
seneden heri de Holivud alem· 
lcrinde çalışmış, çırpınmış, di
dinmiştir! Yani.. Mirna Loy 
sahneden sonra nişanlanmış, 
sevişmiş durmuştur .. 

Evet, bir zamanlar Barri 
Norton ile nişanlanmış, sonra 
Con Barrimorla sevişmiştir. 
Fakat, Mirna Loy, en fazla ne 

'evmiştir? Yahud kimi sevmiştir? 
Diyorlar ki: 
Mirna Loy, hayatta nişanlı 

ve sevdalılarından fazla olarak 
iki köpeğini sevm~kted ir! Ma· 

amafih, gene rivayet ediyor· 
lar ki Holivud dişi yıldızlan, 
kopeklerine herşeyden fazla 
düşkündürler! Mirna Loyun 
Ramon Novaro ile münasebet-
leri bir müddet o kadar sıkı 
ve hararetli olmuştur ki bu, 
birçok dedikoduların çıkma· 
sına sebeb olmuştur. Bu sıkı 
nıünasebatın esası da nedir 
biliyor musunuz? Ramon No· 
varonun Avrupaya giderken 
evini Mirna Loyun kiralamış 
olması! 

Mirna Loy, bunlara rağmen 
h~p ayni kalmış ve köpek· 
leri, değiştirdiği birçok aşık-
lara rağmen hep ayni kal
mıştır. 

Mirna Loy, g-üzeldir, şuht•Jr 

ve böyle kalacaktır. 

''Vaykiki aşkı,, 

Havai adalarının kızları ve bu .kızların cazibe ve:güzellik· 
leri qok meşhurdur. Bu adalara bunun için "aşk diyarı ve 
cenneti,, denilmektedir. Frank Trittlenin "Vaykiki aşkı,. filimi 
bu adada bu güzeller arasında ve bu dilberlerle geçmiş bir 
maceraya müstenittir. 

Mevzu, Vaykiki plajlarında bir güzellik mükafatı kazanmış 
olan Mis Amanasın maceralarından bahseder. Güzeldir, şuhtur, 
hakiki Haytili kızların revülerinden mürekkeptir. Müzik ve 
manZl\T3, bu filimde en yük bir derecede ve çok ahenklidir. 
Bu filime mevsimin en güzel filimi demek mümkündür. _ .. 
Fransızca ders 

isti yenler 
Fransızcadan ikmale kalmış 

biitün talebe yeniClen Fransız

ca öğrenmek istiyenlcr, yazı 

işleri müdürlüğümüze müra· 
caat etsinler, tecrübeli tedris 
usulüne vakıf bir muallim, 
müsaiti şartl.itla bu isteklere 
cevap Yerecektir. 

. . . .. ... 

Büyük bir köprü 
İnşaatı ihale edildi 

Menemen-Muradiye arasında 
inşa edilecek olan betonarme 
(Değirmendere büyük köprü-

sünün inşaatı mütcahhid B. 
Yahya Granite ihale edilmiş 
ve inşaata başlanmıştır. Bu 
köprü, vilayetimizin büyük 
köprülerinden biri olacaktır . 

-..-··-· .... ·- -···--. ~ -----~·...ı 



ANADOLU 

.. ihtilalcilere gör-e Tuna üzerinde 
fB •ı" ~ • • ~ d •1 .. - Bttıı 1 İn1!i •ahi/ede -.. 1 a;.ıaO, ~un .zan·~e t m~ milletin derin bir •urette mnnıem 

~t' ·~ oldukl•n teaoüd fikrine tamamen 

\Ve Jhtilalciter büyıük e- ;eYfo~D ~~~;kve ~:~~:! 7u~:;:eb:~ 
.·zahu•• ratla karşıl·anmış bliUlo aabalırrda k.unetli bir tefriki 

meeai ile tak'yiye ve tahkimi arm-
1 ıuoaa bulaodultlarıoı müoahado ve 

_,,__ Başı 1 inei sahi/ede -
, vetleri Satan der ve Gihonu da 
dşg~I ~deceklerdir. Bu mak· 
~atl.a~Biskay cephesinde 60,000 
,asker vardır. 

Memnunmuş/ar 
Lizbon, 18 (A.A.) - Roy· 

ıter Ajansının muhabiı:i bildi-

müdafaa nezareti tebliğ ediyot: 1 •teııbit eylenıiılerdi.r, 
Bask cephesinde düşmanın I Aynı ıamand• nç momlek~t~o 

A b
. ( •de'Ylet adamlara 1J>em1ekf'llerıoıo 

suaya yaptığı ır taarruz · . ~ . 1 · · d ... • •• .. .. .. ~ •11yası ıcrHt arı g•yeııoın eı:ııomez 

gerı pu!kurtulmuştur. Archah· bir ıureıte barıııo mubafazaeı ve 
do ve Santo·Domingo civa· hududlarıoın it•ifa" ve doııtluklan 1 

•rmda yapılan taarruzlar da ge· çerçeeesi için müJafaa11 olduguou 
ri püskürtülmü:şlerdir. tt:yid etmi~J~rdir. 

Cumhuriyet kıt'aları kendi· Keıa 69 nıemleketio devlet 
. .• •1 . adam)an Tuna bavzaaı devletleri 

ıriyor: lerıne gıosterı en rıcat hattını d l"k d bütü d ı aJ · 
1 

arHıo a a • a ar n ev e eno 
Asi spanyadan tahliye edi· işgal etmişlerdir. teıriki meuieil1S iı biraberliği. te· 

len gener.al O'Duffrnin kuman- Madrid, 19 (Radyo) - Sa· mioioo matuf müıterek fHJiyetlere 
.dasında 631 3rlandalı zabit at albda 21 asi tayyaresi, devam huıuıunda mutabık kal· 

·v.e nefer dün akşam trenle Madrid üzerinde bir saatten mıılardır. 
Cacerese gelmişlerdir. Gönül- fazla müddetle uçmuş, dafi Üç hükumet reisi prensip· 
lüler yorgun görünmektedirler. toplar, tayyarelere muvaffakı· leri kendi karşılıklı teşriki me· 
Üstleri başları pek yıpranmış- yetle ateş açmlşlardır. Asi sailerine ve diğer devletlerle 
tır. Gazetecilerle konuşmaları tayyarelerinin bir keşif uçuşu olan teşriki mesailerine esas 
menedilmiş olmasma rağmen yaptıkları zannediliyor. teşkil eden Milletler Cemiyeti 
bunlardan birkaçı Royterin Madrid halkı hicrete başladı paktına bağlılıklarını ve icabı 
muhabirine memleketlerine av- Paris, 19 (Radyo) - Bil· halinde paktı takviye edecek 
det etmekten memnun olduk- baonun sukutunu haber alan mahiyette olmıyan hiçbir tadi· 
lannı söylemişlerdir. Madrid halkı, büyük bir te· liti kabul etmiyeceklerini te· 

Crımhurigetçilerin liş göstermeğe başlamıştır. yit ederler. 
tebliiinde ne var. Halk yeniden hicrete başla- Üç hükumet reiıi aralarında 

Madrid, 18 (A.A.) - Milli mıştır. cari görüş tıpkalığını tesbit 
etmişler ve teşriki mesailerine 

Jaudarma Ahmed nasıl ezilmiş devam etmek suretile barışın 

1 k 
• f tarsinine ehemmiyetli bir su· 
1 ŞO Ör de rette hizmet eden üç devlet 

arasındaki tesanüdün tam ol-

kaba hatl i degv ilmiş duğunu kaydedebilmekle bah-
tiyar olmuşlardır. 

Mühendislerin verdikleri raporlar 
arasında da mübayenet var 

Mevkut içtimalarının fayda
sına kani bulunan üç hükümet 
şefi sıra ile üç memlekette 
içtimalar yapmağa karar ver
mişlerdir. Üç hükumet şefinin 
konferansı küçük anlaşmanın 
birliğini, kuvvetini ve hayati· 
yetini yeniden teyit edegel
miştir. 

~~~~-~~~~ 

Karşıyaka • Menemen yolu bazı mütaleaları üzerine fzmir 
üzerinde bir otobüsle bir belediye mühendislerile serbest 
kamyon arasında kalan jan· mühendislerden dördünden 
darına B. Ahmedin ezilmek mürekkep bir heyet tarafından 
suretile ölümüne sebebiyet 
vermekle maznun şoför Al
man Mehmedle lbrahimin mu
hakemelerine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de· 
vam edilmiştir. Bu hadise 
hakkında bir mühendis tara
fından verilen raporda, kaza
dan müstakilen şoför Alman 
Mehmedin mesul tutulması la
zam geldiği mütaleasında bu· 
lunulmuştu. 

Sonra muhakeme esnasında 
verilen karar üzerine hadise 
yerinde keşif yapılmış ve o 
vakit verilen ke~if raporunda 
da Alman Mehmedin mesul 

tutulmıyarak diğer şoför lbra
himin kabahatli olduğu bildi
rilmişti. Ağırceza mahkemesi, 

bu iki rapor arasındaki mü· 
bayenetin telifi için Nafıa Ve· 
kaleti Umuru Cerri)e Müdür· 
lüğünden mütaleasını almağa 

lüzum görmüştü. Vekalet Umu
ru Cerriye Müdürlüğünden ge
len rapor dünkü celsede okun
muştur. Raporda şoför Alman 
Mebmedin yegane suçlu ol
duğu hakkındaki ilk rapor 
muhteviyatının doğru bulun
duğu zikrediliyordu. 

Mahkeme heyeti, maznun 
Alman Mehmedin vekilinin 
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dava dosyasındaki raporların 
tedkikile mes'ulün kim oldu· 
ğu hakkında yeni bir rapor 
alınmasını muvşfık görmüştür. 
Toplanan dört mühendis, la· 
zım gelen tedkikatı yaptıktan 

sonra raporlarını hazırlamış· 
lardır. Bu rapor 30 Haziran 
tarihindeki muhakeme celse· 
sinde okunacaktır. 

Salihli 
Kooperatif ve yol işleri 

iyi gidiyor •. 
Salihli, (Hususi) - ilbay 

Dr. Bay Lütfi Kırdar, yeni 
kurulan üzüm tanın satış ko· 
operatifinin ilk umumi toplan
tısında bulunmak üzere, Salih· 
liye gelmiştir. Toplantı Halk
evindc yapılmış ve ortakların 
hemen hepsi bulunmuştur. 

Görüşmelerden sonra idare 
heyeti seçimi yapılmış, neti
cede; Cehti Çetin, Ali Vehbi 
Özgür, Remzi Toker, H. lb
rahim Sönmez seçilmişlerdir. 

istihsali her yıl biraz daha 
artan üzüm, Salihlinin yetiştir
diği başlıca mahsullerdendir. 
Onun için bu kooperatifin Sa
lihlide kuruluşu sevinçle kar· 
şılanmıştır. 

• • • 
Salihli.Demirci, Salihli-Gör-

des, ve Salihli köyleri arasın· 
daki yeni yollan teftiş eden 
ilbay Dr. Bay Lütfi Kırdar, 
ilçebay Bay Fikri Atıyatayı 
takdir etmişlerdir. 

Bilhassa Bozdağa gidecek 
yolun en ıarp kısmı olan Sa
lihli-Allahdiyen yolunun yapıl· 
masına çok sevinmiştir. Salih· 
linin 68 köyü vardır. Bu köy· 
lerin hemen hepsine munta
zam yollar yaptırılmıştır. 

Köylerimizin 50 • 55 inde 
muntazam telefon tesisatı var· 
üır~ BiıVok kaıaı.ti• ~ 

Bucada çirkin bir 
hadise oldu 

- Başı 1 inci sahifede -
yattan kurtulmak için kararı· 
mı vermiştim. Bir gün Adli· 
yeye vaziyetimi bildirerek be
ni iğfal etmiş olanları haber 
vermek istedim. Yanında bu· 
lunduğum adam, yazdağım 
mektubu gördü. Bıçak çekti, 
üzerime atıldı: 

- Seni öldürürüm. 

Diyerek mektubu aldı, yırttı, 
beni tehdid etti. Ben de kork
tum, şimdiye kadar haber 
vermedim. Beni iğfal edenler 
malümdur, herkes onların va· 
ziyetlerini biliyorlar. 

Demiş ve bu şahıslann isim· 
lerini vermiştir. Jandarma ko· 
mutanlığı, on dört yaşındaki 
Recebi iğfal eden şahıslar 
hakkında da tahkikata devam 
etmektedir. 

lzmir Beledigesinden: 
Beher metro murabbaı üç 

yüz elli kuruştan bin dört yüz 

altmış bir lira yirmi beş kuruş 
bedeli mubammenle 30 sayılı 

adanan 417,5 metro murabba· 
ındaki 1 sayılı arsasının peşin 
para ile satışa Baş kitiplikteki 
şartname veçhile 6/7 /937 Salı 

günü saat on altıda açık ar
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için yüz: on liralık mu-
vakkftt teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve ıaatte encü· 
mene gelinir. 
20 23 26 30 1995 

hiçbirisinde olmıyan bu güzel 
tesisat, çalışkan jandarma ko
mutanı Bay Mitat Ildızın de
vamlı çalışmasile meydana gel-

• 1 •• • 
mıştır. 

1zmir ilcinci hukuk mabke· 
meıinden: 

lzmirdc Yemiş çarşısında 
29 No. tüccar Muzaffer 

vekili avukat Agah Sabri ta
rafından lkiçeşmelikte Tora· 

man M. birinci Toraman so. 
16 No. Hasan ku:ı Ayşe aley· 

hine açtığl boşanma davasın· 
dan dolayı tayin edilen günde 

mahkemede hazır bulunması 

için müddeaaleyh hakkında 

ilanen tebliğat icra edildiği 

halde müddeaaleyh gelmedi

tinden davacının isteğile aley
hinde gıyap karan ittihazile 
getirilen şahidlerin dinlenme
sine' karar verilmiş olduğun

dan karar dairesinde şahidter 
dinlenmiş ve gıyap karar su

reti de mahkeme divanhane
sine talik edilerek tahkikatı 

ikmal ve mahkemesi 5-7 -937 
Pazartesi gününe tayin olun

muş olduğundan yazılı günde 
saat 10 raddelerinde müddea-

aleyhin esaleten hazır bulun· 
ması veya tarafından vekil 

göndermesi lüzumu aksi tak· 
dirde bu husustan dolayı ba-

dema mahkemeye kabul edil· 
miyerek gıyabında mahkeme· 

sinin cereyan edeceği H. U. 
M. K. tebliğat faslına tevfi

kan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

lzmir icra memurluğundan: 
Ahmed Ziyaeddin, Hasbi 

ve Mehmed Faiğin emlak ve 
eytam bankasından ödünç al· 

dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği, fzmirde ikin-

cikordonda 72/3 No. tajlı ve 
yemini avukat ibrahim etem 
mağazası yesarı akşehir ban
kası arkası 14, 15 ve 12 inci 
arsalar cephesi ikincikordoiı 
caddesile mahtut dahilen dört 
haricen iki katla maa müşte
milat bir bap mağazanın mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırmasJ 28-7-937 çarşamba 
günü saat 11 de icra daire· 
miz içinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
bş bedeli tahmin olunan kıy
metin % 75 şini bulursa en 
çok srtırna ihalesi yapılacak· 
tır. Aksi takdir 2280 numa· 
ralı kanuna göre satış geri 
bırakılacaktır. Satış peşin pa
ra ile olup müşteriden yalnız 
% 2 buçuk dellaliye masrafı 
alınır. işbu gayri menkul üze
rinde herhangi bir şekilde 
bak talebinde bulunanlar el
rindeki resmi vesaik ile bir
likte yirmi gün zarfında lzmir 
icrasına müracaatları lazımd>r. 
Aksi halde hakları tapu sici
lince malüm olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 17. 7. 
937 tarihinden itibaren şart
name herkese aç,ktır. Talip 
olanlann yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 37-
7791 dosya numarasile İzmir 
birinci icra memurluğuna mü· 
racaatlan ilan olunur. 

H. iş. No. 529 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollu 

Cilt ve TenasUJ hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sinemasılarkasında 

Tdefon : 3479 

- lzmir Viliyeti Baytar Dire~ 
törlüğünden 

Vilayette bulunan damızlık aygırların yıllık ihtiyaçtan olan 
35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot on bet 
gün müddetle eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu miktarlarıı 
dan 8165 kilo arpa 18500 kilo yulaf Torbalmm Tepeköyüne 
9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 360 
kilo yulaf Tirenin Mahmutlar köyüne 7600 kilo arpa 720 kilo 
yulaf ve 17700 kilo kuru ot Bergamaya 2700 kilo arpa 360 
kilo yulaf 6000 kilo kuru ot Dikiliye 2700 kilo arpa 360 kilo 
yulaf 6000 kilo kuru ot Menemendeki dopolara teslim edile
cektir. 

Bunların muhammen bedelleri 2800 liradır. ihale tarihi S 
Temmuz 937 pazartesi günü saat 12 ye kadardır. istekliler 
210 liralık teminat makbuzu ile ihale günü saat 10 da Vilayet 
Daimi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha 
fazle malumat almak istiyenlerin Vilayet Baytar Direktörlü· 
ğüne ve Torbalı aygır deposu Baytarlığına müracaattan ilill 
olunur. 20 25 30 5 1807 

iskan Müdürlüğünden. 
Bu sene gelecek göçmenlerin hayvanatı için pazarlıkla mü• 

bayaalarına lüzum görülen 40 bin kilo kuru otun şartname· 
sine göre 30 bin kilosu Urla tahaffüzhanesine ve 10 bio 
kilosu da lzmirde gösterilecek depoya teslim edilmek suretile 
24/ 6/ 937 tarihinde saat 11 de talibine ihale edileceğinden 
fiyat vermek üzere 275 liralık teminat ile iskan Müdüriyetinde 
müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. 1999 

Izmir vakıflar müdürlüğün· 
den. 

27 /5/937 günlü Birlik gazetesinde müfredatı yapılan sablık 
akarattan bazılarına talip çıkmadığından 28/6/937 Pazartesi 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere müzayedelerinin on gün 
temdit edildiği ilan olunur. 1990 

Dikkat 

Ciirk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek gf"ne Odun pazannda Sümer 
Bankın çıktığa eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. 

il daimi encümeninden 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 
Bu işe ait şartlar ve ev
rak aşağıda gösterilmiştir 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer ve 
tarih günü ve saatı 

Eksiltmeye girebilmek ıçın 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
istekliler 

Cumaovasında Hava yollan iı· 
tasyonu hangar yapısı. 
(16403) lira (62) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

B - Fenni şartname 
C - Keşif ve plan 
Bu şartname ve evraklan b· 
mir • Ankara - fstanbul Bayt11· 
dırlık direktörlüğünde görüp 
inceleyebilirler. 

10 Temmuz 937 cumartesi gü
nü saat 11 de lzmir Bayıodır
hk direktörlüğündeki koaıi,. 
yon da. 

Bayındırlık Bakanlığından abo· 
m>ş müteahhitlik ve Ticaret 
Odasında 937 y>lı için alınlll•t 
belgeler. 
(1246) lira 
Teklıf mektuplan 5 nci m•cl
dede yazılı ihale gününde tr 
yin olunan saattan bir ,..t 
evveline kadar komisyon bir 
kanhğına vererek makbUI 
aaları. 1 
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l - Her bir ~ilosunf4 tahmin edilen fiat 10& buçuk kuru~ 
plJJp mijteahhit nam ve hesabına almacak olao 20000 
yirmi bin kilo san sabunlu kö~ele açık eksiltme ile 
ıtlmacaktır. 

2 - Şartnamesini 21 O kuruşa almak ve örne1'1erini görmek 
istiyenl~r ıergiin Ankara M. M. V. ~atUl alma komi~
yonuna müra(:4at edebilirler.~ 

S - flk temioat parası 3127 üçbin yüz yirmi yedi lira 50 
kuruotur. 

4 - lhaleıi 5-7-937 pazartesi günü saat 15 de Ankara M. 
M. V. satın alma komisyonun~a yapılar.aktır. 

5 - Eksiltmeye ıireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncii maddelerinde ve ıartnamelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatlarile birlikte tam ihale saatında Ankara 

-............. M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 16 20 30 2 
lıınir Mıt. Mv. sat. al. komisyonundan: 
l - idareleri İstanbul levazım amirliğine batlı 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 ıat. al. ko. da görü
lebilir. 

4 - isteklilerin ticaret odasında lc:ayıtlı olmaları şart ol· 
makta baraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evel Tophane satın alma komisyonuna ver· 

"-... meleri. 11 16 20 25 1846 
lıınir Mat. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Her birine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 elli bin 

tane kar gözlüğü münakasasına istekli çıkmadığından 

2 
pazarlıkla alınacaktır. 

- Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin M. M. V. sat. al. ko. nuna müracaat et· 
mel eri. 

3 - hk teminat parası 3375 üç bin üç yüz yetmiş beş 
4 

liradır. 
- ihalesi 28'6/937 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 

S sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
- isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir
likte ilk teminatlarını ihale saatmda M. M. sat. al. 

~ lco. nuna vermeleri. 11 15 20 25 1847 

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

ıekiz bin kilo sadeyağı kapalı zarfla münakasaya kon· 

2 muştur. 

- ihalesi 28/Haziran/937 pazartesi günü saat 17 de Ma· 

3 
nisa Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- Tahmin bedeli 27160 yirmi yedi bin yüz altmış lira 

4 olup ilk teminat parası 2037 iki bin otuz yedi liradır. 
- Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde Manisa Tümen sat. 

S al. komisyonunda görülebilir. 
- isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 

..........._ ~bir saat evvel Manisa Tümen sat. al. komisyonuna 
~vermeleri. 10 15 20 24 ı 1848 
ı IJ' Mat. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 

- idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 
İçin alınacak olan 100000 yüz bin kilo yoA"urta talip 
çakmadığından 22/Haziran/937 salı günü saat 14,30 
da lstanbulda Tophanede sat. al. ko. da pazarlıkla 

2 eksiltmesi yapılacaktır. 
- Tahmin bedeli 15 bin lira olup ilk teminat · parası 

3 1125 liradır. 
4 - Şartnamesi Tophane sat. al. ko. da görülebilir. 

- isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele· 
rinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte te· 
rninat makbuzlannı ihale saatında Tophane satın al· 

~I rna komisyonuna vermeleri. 19 20 1958 
• tın· 

ı 1
' Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

- lier bir tanesine tahmin edilen fiati 330 kuruş olan 
l _ 7ŞOOoo yetmiş bin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 

artnamesini 1205 kuruşa almak ve ameklerini gör· 
~ele iıtiyenlerin her gün Ankara M. M. V. sat. al. 

3 o. nuna müracaat etmeleri. 
4 :: :ne teminat miktarı 12800 on iki bin sekiz yüz liradır. 

~aleai 2 /7 / 937 cuma günü saat 11 de Ankara 
S _ · M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

~iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
._. uncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
'«l'la birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa-
•~ından en az bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. 

.... 
1 

• ko. nuna vermeleri. lS 20 25 30 1894 ... ,, M .. 
1 _ p·ustahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

• 
1.Yade Atış okulu Maltepe ve Bursa askeri liseleri 

~~~ alı?acak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 
l' Hazıran/937 çarşamba günü saat 15 de lstanbul 
~Phanede sat. al. ko. da kapalı zarfla eksiltmesi ya· 

~1 •caktır. işbu makinel~r 4 parçadan ibaret olmak 
:;ere bir yıkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
İçi up monte ve provalan dahil olmak üzere lıtanbul 

i , lUc n SS?O Bursa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. 
~ınatıı 1 VS liradır. 

ANADOLlJ 

lzmir harici aıherl scıt'rı almQ ilanlar' Tavas icra Memurluğundan: 
Tavastan Münevvere tazıni: 

nattan 500 liraya borçlu ayni 
kasabadan Pamukçu oğlu Ta· 
hirin kardaşlarile şayian ll!uta-

Burnava Askeri Satın Alma !Çomisyonund~n: 
Cinsi Mikt~r Mahalli Umum tah· Muva1dçat Milnılkasa Taril} Şaaı 

Kilo ~in tutarı teminatJ §eldj 
Lira Lir~ 

Kuru ot 50000 Aydın 1500 113 Açık l/71931 Perıembc 10 
sarrıfı bulunduğu ve Mehmeq 
ve Süleymana birinci cjerecede 

Kuru ot 50000 Tire 1500 113 Açık 117 /937 Perşembe 11 ipotekli bul4nan 5 parÇ4 gayrj 
menkulde bulunan hiss~lerinin 
icra ve iflas kanununun 121 nci 
maddesi gerigince satılmasm2' 
temyiz edilebilmek üzere tetkik 
merci ince verilen 18 I 3 / 937 
günlil karar borçlunun ikamet· 

Yulaf 90000 Aydın 4050 304 Açık 117/937 Perşembe 15 
Yulaf 80000 Tire 3600 270 Açık 117/937 Perşembe 16 

1 - Yu1ıarıda cins miktar ve mahalli yazılı yemler hizalarında ya~ıh şekil ve tarihlerde 
olmak üzere münakasaya konulmuştur. 

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

gah1 belli olmadığından ilane-n 
tebliğat yapılmasına karar ve. 

4 - isteklilerin 2'190 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarlarla teminatı 
muvakkate makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri 

rilmiştir. ilan gününden itiba~ 
ren 10 gün içinde temyiz et~ 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 16 20 24 28 1914 

Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 1984 mediği taktirde sözü geçen 
karar kat'iyet kesp edeceği Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
ilanen tebliğ olunur. min tutarı teminatı şekli 

Kilo Lira Lira • -~ . • 7; •• 

FOTO 
Yulaf Burnava 20000 1000 75 Pazarlık 2116/937 Pazartesi 10,30 
Kuru ot Burnava 11000 330 25 Pazarlık 21/6/937 Pazartesi 11,30 

1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı yulaf ve kuru otun 18/6/937 cuma günü yapılan 
pazarlığında yulafın beher kilosuna verilen (dört kuruş seksen dokuz santim) ve otun 
beher kilosuna verilen (iki kuruş doksan santim) fiat komutanlıkça pahalı görüldü
ğünden yukanda yazılı ıaatlarda olmak üzere 21/6/937 pazartesi günü yeniden pazar· 
lıkları yapılacaktır. 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kaymakam 

Nihadbey caddesi No. 20 2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. • 
3 - Şartnamesi Tophane sat. al. komisyonunda görülebilir 
4 - Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meruttur. 
5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtla olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerinde ve şartnamelerinde yazıla vesikalarla birlikte 

teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel Tophane sat. al. komisyonuna vermeleri. 

25 8 15 21 1420 

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 - ilk 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 sayılı kanunun 2 ve 3 

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

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiatı 37 4 kuruş olan 

10415 çift dahili ve her bir çiftine tahmin edilen 
fiatı 365 kuruş olan 8728 çift harici fotin kapalı 
zarf]a alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 355 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. sat. al. ko. 
nuna müracaat etmeleri. 

3 ilk teminat parası 4790 lira 47 kuruştur. 
4 ihalesi 10 /7 / 937 cumartesi günü saat 11 de M. M. 

V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalan ilk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel Ankara M. M. 
V. sat. al. ko. nı.ına vermeleri. 

20 25 30 4 1957 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Cebeci askeri hastanesi yapısı kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 Keşiflerinin tutarı 471692 lira 70 kuruştur. 
3 - Keşif, proje ve şartnameleri parasile M. M. V. inşa· 

at şubesinden alınacaktır. 
4 - ihalesi 7 /7 / 937 çarşamba günü gaat 11 de Ankara 

M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanununun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını havi 
zarfların ihale saatından en geç bir saat evvel Ankara 
M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 

20 25 30 4 1959 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 15137 lira olan değişik 

cins ve numarada 5,303,646 tane mıh kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. sat. al. 
ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 ille teminat miktarı 1135 lira 28 kuruştur . 
4 ihalesi 10 181 937 salı günü saat 1 S te M. M. V . 

sat. al. lco. da yapılacaktır. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte ilk teminatlarile teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. sat. 
al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

20 6 20 5 1979 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankara garnizon birlikleri ıçm 50 ton sadeyağı 

7 nı 937 çartamb~ günü ~t 15 te kapalı zarfla 

, 

eksiltmesi Ankara Levazım amirliği satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 Sadeyağınm tutarı 40000 lira olup muvakkat teminat 
parası 3000 liradır. 

3 Şartnamesi iki lira mukabilinde Ankara Levazım 
amirliği satın alma komisyonundan alınır. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikelarla birlikte 
teminat makbuzlarile teklif mektuplarım ihale saatın· 
dan en geç bir saat evvel Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

20 25 29 3 1978 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılan 80,000 kilo sığır etine teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden 2 Temmuz 937 cuma günü 
saat 16 da Manisa Tümen satın alma komisyonunda 
pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

2 Şartnamesi bedelsiz olarak Manisa Tümen sntın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Sığır etinin tutarı 16000 lira olup muvakkat teminat 
parası 1200 liradır. 

4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
mak1a beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde Vl! şartnamelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte muvakkat teminat makbuzlarını ihale saatında 
Manisa Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 1992 

SEFALiN 
Tecrübe ediniz (,l't 
Baş ve Diş ağrıları, grip, 
yaz nezlesinden kurtul· 
mak isterseniz derhal 
yeni çıkan SEFA L 1 N 
kaşel~rinden alınız her 
eczanede 1 lik ve 12 lik 

Ambalajlarını arayınız 

lzmir satış yeri: 

TÜRK ecza de-.. .. 
posu ve LUTFU 
KROM ecza de

posu 

ANKARA 

BüYük Emlak 
acentası 

-

Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 
Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 

yegane Emllk acentası dır. 
Emlalderinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her 

şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 
Ankara / llinat Acentası 

- ~ - . ·-·· ...__..__ _ ... .....,. - .. .... . , - -



Sayfa 8 

Fratelli Sperco Olivier ve 
Vapur Acentası Şürekisı 

ROY AL NEDERLAND Limited 
KUMPANYASININ Vapur Acentası 

11

JUNO,, vapuru lO Hazi- Birinci kordon Rees binası 
rana doğru bekleniyor. Yükü- Tel. 

2443 
nü tahliyeden sonra BURGAS THE ELLERMAN . Ll-
VARNA ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. NES LTD. 

SVENSKA ORIENT LI· "DRAGO,, vapuru 15 Ha· 
NIEN KUMPANYASININ ziranda LIVERPOOL ve SW-
"AASNE,, vapuru 14/Hazi- ANSEADAN gelerek yük çı· 

randa bekleniyor. ROTTER- karacaktır. 
DAM, HAMBURG, GDYNIA ''GRODNO,, vapuru 15 
SKANDINAVYA limanlarına Hazirnda LONDRA, ve HULL 
yük alacaktır. den gelerek yük çıkaracaktır. 

SERViS MARiTIM RU· "GRODNO,, vapuru 30 
MEN KUMPANYASININ Haziranda gelerek LONDRA 
"ALBA JULIYA,, vapuru ve HULL için yük alacaktır. 

16/Haziran 937 tarihine doğ· DEUTSHE - LEVANTE 
ru bekleniyor. MALTA, MAR- L1NIE 
SiL YA ve CENOV A için yol· ,,SOFIA,, 10 Haziranda 
cu ve yük kabul eder. HAMBURG, BREMEN ve ~ 

lıandaki hareket tarihlerile ANVERSten gelerek yük çı· 
navlunlardaki değişikliklerden karacaktır. 
acenta mesuliyet kabul etmez. Tarih ve navlunlardaki de· 

Daha fazla tafsilat için ikin· ğişikliklerden acenta mes'u-
ci kordonda Tahmil ve Tahliye livet kabul etmez. 
binası arkasında FRA TELLt ewa 1••1 

-

SPERCO vapur acentalığına "UM DAL,, Umu. 
müracaat edilmesi rica olunur. mi Deniz Acenta. 

Telefon: 4142/422112663 
-~~- lığı Ltd. 

V. N. IHellenic Lines 
W. F. H. V AN-1 Limited 
Der ZEE & co. "HOLLANDIA., vapuru 28 

DEUTSCHELEVANTE LI- Haziranda beklenilmekte ROT· 
j TERDAM, HAMBURG ve 

N E. G.m.b. H. ANVERS limanları için yük 
HAMBURG. alacaktır. 

.,ARKADIA,, vapuru 12 PHELPS LINE 
Haziranda beklenilmektedir. PHELPS BROS & CO lNC. 
ANVERS, ROTTERDAM, " lRLAND n vapuru 24 
HAMBURG ve BREMEN için Haziranda beklenmekte NEV-
yük kabul eder. YORK limanı ıçın yük ala-

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

AMERiKAN EXPORT Ll- limanı için yük alacaktır. 
Vapurların isimleri, gelme 

NES tarihleri ve navlun tarifeleri 
The EXPORT STEAMSHIP hakkında bir taahhüde girişi-

CORPORATION lem ez. 
PIREden AKTARMALI Birinci kordonda "UMDAL., 

SERİ SEFERLER UMUMi DENiZ ACENTA-
"EXETER,, vapuru 18 Ha- LiGi LTD. vapuru acentalı· 

ziranda PlREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 1 ğına müracaat edilmesi rıca 

olunur. gidecektir. 
•EXCAMBION,, vapuru 2 Riz binasında No. 166 

Temmuzda PIREden hareket Telefon : 3171 

ederek BOSTON ve NEV-
ORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

"EXOCHORDA" vapuru 
16 Temmuzda PIREden hart:· 
ket ederek, BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka· 
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT LiNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
11EX IRIA., vapuru 24 Ha

ziranda limammızda beklenil· 
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. ---SERViCE MARITIME RO-

UMAIN. BuCAREST 

.. ! .................. . 

Zayi 
928 yılı Konya Gedikli kü

çük zabit mektebinin 18 apo· 
let No. lu ikinci devresinden 
mezun Denizlinin Değirmen 

önü mahallesindenolup M11ni· 
sanın lbrahim Çelebi mahal
lesi 205 No. lu haneye nüfusca 
nakl edilen ölü Lütfü oğlu 325 
doğumlu Ali Kemalin Mekt ep 

şahadetnamesi zayi olduğun

dan ve yenisi alınacağından 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 
Manisanın Saray mahallesi 
100 No. lu hanede ölü Liıtfü 
oğlu 325 doğumlu Ali Kemal 

ANADOLU 

Salihli belediyesinden: 
Salihlide şehre iki kilometre mesafede tesis edilecek asri 

mezarlığın ihata dıvarlarının inşaatı 15 161 937 den itibaren 
b~deli keşfi olan 3487 lira 90 kuruş üzerinden açık eksilt· 
meye konulmuştur. Yapmak istiyen müteahhit ve ustaların 
1 171 937 perşembe günü saat 16 ya kadar Salihli urayı en· 
cümenine müracaatları. 19 20 22 23 1973 

REVUE sanı l a rı torakk ıyatı fennlyenln en 

son ıcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
saatının bugünkü tekamül hali 

eo senelik tecrübe neticesidir. 
. 

Modeller en son ve zarif şeklldtdlr ! 

&atı• rarl : BERNARD A. ZAHAROF", İ:rmlr, HUkumet e&ddaal SO ' 
' 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden 

1 - Belediyemiz müessesesi Elektrik santralı ile mezbaha· 
sının 1937 mali yılı ihtiyacatından bulunan ve aşağıda mu
hammen bedellerile miktar ve nevileri yazılı beş kalem mevaddı 
müşteile ve stopi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen 
Bedel 

Lira 
4800 

K. Kilo 
60000 

840 
112 50 
620 

45 

6417 50 

4000 
450 

2000 
75 

Nevileri 
Mazot 
3 ve 4 sıfır makine yağı 
Gaz 
Benzin 
Istopi 

2 - işbu kapalı zarfla yapılacak eksiltme müddeti 10/6/1937 
tarihinden 29/6/ 19j7 tarihine tesadüf eden salı günü saat 

20 Haziran 937 

Askeri fabrikalar umum m •• 
dürlüğünden: 
100 Ton mutahhar Avrupa 

v pamugu 
Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve şartnamesin 

değişiklik yapılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu Aske 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 Ağu 
tos 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edil 
cektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyonda 
verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi teklif me 

tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermele 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madd 
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mür 
caatları. 16 18 20 22 1791 

Askeri fabrikalar umum mü 
dürlüğünd~n: 
3000 Ton Lavamarin kömiir· 

Tahmin edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda mikbm ya 
zılı Lavamarin kömürü Askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa 
tın alma komisyonunca 6-Temmuz-1937 salı günü saat 15 t 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş nıll 

kabilinde komisyondan verılir. Taliplerin muvakkat temi11• 
olan 2925 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde sa• 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa 
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vcsaikle mezkur gii 
ve saatte komisyona müracaatları. 16 18 20 22 1888 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 
1266 ton Lavamarin kömür·' 

Tahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarda miktarı Y 
zılı Lavamarin kömi.irü askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa· 
tın alma komisyonunca 5 T emm~z. 937 pazartesi giinü sa• 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartnarne parasız olar!A 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 12.r 
lira 35 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde s 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 ~ 
yılı kanunım 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur guıt 
ve saatte komisyona müracaatları. 13 16 18 20 18 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

200 ton 114 lük Oleom 
200 " 105 lik '' 

Tahmin edilen bedel 28000 lira olan yukarda miktarl "0 

cinsi yazıla malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sat•" 
alma komisyonunca 4 Ağustos 937 çarşamba günii saat 15 ti 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş nıtr 
kabilinde komisyondan verilir. ıd 

Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi tek 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona .. v~ 
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ull,.,, 
maddelerindeki vesaikle mezkı1r gün ve saatte komisyo 
müracaatları. 13 16 18 20 1855 
..;.;.;,~.;.;...;..;..~-~~------='------=-----------~· 
Izmır Memurları koopera 

şirketinden: r 
Kooperatif senelik adi toplantısı 31 /5/937 tarihinde ~an~t 

nisap hasıl olmadığından 21/6/937 tarihli pazartesi günu 5 ' 

17,30 za talik edilmiştir. Sayın ortakların toplantı gün ve 
atında İzmir Halkevinde hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname 
(15) e kadar yirmi günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin 
sonuncu Salı günü tayin edilen saattan bir saat evveline ka· 
dar şartnamesine göre hazıalıyacakları teklif mektuplarını ve 
muhammen bedellerin yekunu olan (6417,50) liranın % 7,50 1 _ idare heyeti raporunun okunması 
nisbctinde muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını da 2 _ Murakıp raporunun okunması 
teklifnamelerine leffederek ilmühaber mukabilinde dairemize 3 - 936 bilançosunun tetkik ve tasdiki 
tevdi etmeleri şarttır. 4 - idare heyetinin ibrası . .,;ıs 

3 - Şartnameleri görmek ve izahat almak istiyenlerin her 5 _ Müddeti biten idare heyeti azaları yerine yenilet1 
gün çalışma saatları içinde Belediye müessesesi muhasipliğine seçilmesi. 
müracaat etmeleri ve istiyenlere bedelsiz olarak birer kopya· 6 _ Yeni srae murakıplarının seçilmesi 

6
c-

sının gönderilebileceği ve teklifname sahiplerinin 29 /6/ 1937 7 _ idare heyeti azalarına ve murakıplarına verilecek 

.. DUROSTOR,, vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 
KôSTENCE, SULINA, KA
LAS için yük kabul eder. 
KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

Salı günü saat (15) te Belediyemiz Daimi encümenine müra- retin tesbiti . 
muza doğru beklenilmekte· caatları lüzumu ilan olunur. 15-20 1892 -...-.... ____________ ...;.;ı.... ____ d~ JJ' 
dir. BELGRAD, NOVIZAD, Askeri fabrikalar umum mü- lzmir iskan Müdürlüğün e .. er 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"AVIEMORE., vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
LlVERPUL ve ANVERS~n 
hamule getirecektir. BURGAS 
V ARNA, KÖSTENCE, SU· 
UNA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

Soc . Royale HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 10 Tem· 

BUDAPEŞTE BRA TISLA VA ıııiit 1 
LINZ ve ViYANA ıçın yük d•• ı•• v •• d Yeni gelecek göçmenleri? Ur.la. Tahaffü.zha~e~i~den 1619, ur ugun en: tep yerlerine kadar eşyalarıle bırlıkte nakıllerı ıçın 21 ı,rt" 
DEN NORSKE MIDEL- 6720 ton Lavamarin kömürü tarihinde pazarlıkla münakasa yapılacağından talip olall rııil' 

H~ V~tl~E bin liralık teminat ile iskan Müdürlüğünde müteşekkil ~~61 
"BOSPHORUS,, vapuru 22 Tahmin edilen beddi 87360 lira olan yukarda miktarı ya- yona müracaatları. 18 20 .... ~ 

zılı Lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa- Izmı·r vakıflar mu·· du·· •lu~ ğiJ Haziranda beklenilmektedir. a · 
PiRE, SIÇILYA, DIYEP ve tın alma komisyonunca 5 Temmuz 937 pazartesi günü saat 
NORVEÇin umum limanları 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 37 ku- den 
için yük kabul eder. ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te· • kir,11~ 

l · · l · l minat olan 5618 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 4/6/937 günlü Birlik gazetesinde müfredatı yazılan ,...tel Vapur arın ısım erı ge me paı•'" 
tarihleri ve navlun tarifeleri saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 akarattan bazılarına talip çıkmadığından 21/6/937 . 17 
bakında bir taahhüde gırışı- sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur günü saat 15 de ihale edilmek üzere müzayedelerinılll991 
lemez. Telefon No. 2007 2008 gün ve saatte komisyona müracaatları. 13 16 18 20 1853 gün temdit edild!,ği ilan olunur. 

•Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O 'kadar zararsızdır ki g~belere, kalpı b 
rekleri rahatıız olanlara bile Doktorlar bunu tav~ıl!IW· LI!!e~ııaVA....---._.._ _ _____.._ 


