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~Haziran 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

l{abinesi 
u c ı· 

sis edilecek ~~,. 
~e Vekilimiz B;y Şükrü Saracoğlu, 

ıtt, llhabirimize beyanatta bulundu 
ilııi-.L lıhu) • -- -. ~: l 21 [llusus.i muhabi· Suçluların proft:,,.)<•Ucllcrile uğ· 

\.. ""- elt·fonlcı) Bura<la ıaşıyorm:. Hunlıırın adC'di azdır. 
\..'tl11 .\dti)e Vekili B. Şükrü Diğer u-.Iulnr, bitidctle ol"ıı vak'a· 
\..'~ı ' Yarın A ."l\ı lt, C nkaraya hareket ların failleridirler. Metodik ~ekilde 
~·ı, •ıete . . . L ~' h l mıt ıçın hamı e· çalışıyoruz. 
"'~lır u Uuan Adi' • \T k"J' "- •d . 1) e e ı ı, Çok ı;oc uklu bCıkimlrre yardım 

•ı.ıyıe l~ye işleri hnkk1ntla ieini, diğer adliye<'ilerimize de teş· 
ti.. ' 't lllıotir· 
~ ~ Cıtıle!( • · mil edecc>ğiz. Cürmü uıcşhııd kanu· 
t"il ~it etın muhtelif yerle· nunun tatbik hudurlıınıı köylere 

te • •slnlılınncler tesis \"e kadar teni edcce"İ?.. Jcra i~leri 
e&ıı . t 

\.. ~ il d, · Hınıa}eye muhtaç için yolunda Fransaılau hir müte· 
it..,_ l.ıaı bu ıslabhanelerde bassı!! geıirıiyoru7.. 

tdil~ lurıdurulmrısını ve hi· Bo~anına kaouuııııu tadile ld· 
teri · d 01 e düıüoüyoruz. zum 1oktur. 

Dr. B. Aras 
lııtaobul, 21 (Hususi muhabiri· 

mizdeo: Telefonla) - Hariciye 
Vekilimiz Dr. B. Tevfik Rilodü 

Ar81!, Suriyeden geçerken Arab ga· 
zetelerine beyanatta bulnnmuoıur. 

B. Rilşdil Aras, Hatay İ§İnio 

bu suretle halledilmeeindeo, Suri· 
7eaia de memnun olmaeı icab ede· 

Telefon: 2776 

dün 

----+•+----
Avrupada büyük 
muvaffakıyetler 

kazandılar .• 

r 
Mareşahmız 

Yunan ordusunun manevra
larında bulunacak 

Istif a Etti 
·---nkaraya 

-Hanya Valisi, denizcilerimize 
mükellef bir ziya( et verdi 

.. -

Mekteb gemimiz Humidige 
Hanya, 2 l (Radyo) - Hamidiyc mekteb gcmİ!iİ bu sııLalı • udu li· 

ınanına gdmiş ve halk, hararetli tczahüraıla Türk mektcb gemisini 'le 
Türk denizcilerini karşılauıı~tır. 

llanya valisi denizcilerimize mükellef bir ziyafet vcrmiotir. 



o.Sayfa 2 ANADOLU 

Bir 'hatıranın ilersler"i 
• KOçUkıüm. Ha ıalnnmıştım Roılo8a tepdilhavayn gitmiştim. Oradan · 

, \da ba z.ı adalara geçip bunlan dolaştım . Büyiik annem yanımda idi. İlk 
t tahsilimi Franınzcn olarak alm1şt1m. Bindiğimiz bir Yunan vapuru idi 
. ı:ımmo, adını hatırJıyamıyoruın. 'Rodoetan Atioııya doğra yo1a çıktık, 
• AıinadB inecek, beş on gün kalacak, buradan da halyaya geçecektik .• 

Otomatik 
Telefon şirketi ---· .... ···------Beni doktorlara göstereceklerdi. ıengin mi idim, bayır, bil!ikis fakir bir Murahhaslar Anka. 

aile çooıığu idim. Rahmetli anneme küçük bir miras düşmüştü •• Oöu
1
da f 

ı benim eığlığ1mıı bnrcodılar. Sonradan anladım, ma~ud ve heıa~ şu imi!: rada bulunuyorlar•• 
ı _ Paranın yarısın ı snrfetmişlcr, bende itllılt namına hır~ey go· 1 f . h ı · · Ot ti'k . . . . . . . zmır ve ava ısı oma 

1 rfilmemıf. Guya Türk he.kımlf'n , ıyı df'ğılmış. . . .. • 
2 - lei hesaba vıırmaşlar. Hem ıep<lilbnva, bertı de "yüksek dok· Telefon Ş1f~;tının hukumetçe 

• torlarn (!) muayene ficrctleri ile beraber turnam. Yani, büyük annemle 1,200,000 )ıraya satın alınma· 
hen, g.-:ıf'cf'ğiz, dolnş:ıcağız, heni Yunanistnnda ve İtalyada ıloktorlara sına karar verild~ğini yazriı~ştık. 
baktıracaklar, iyi olacağım. • 1 Hazırlanan sa\ı'ş muk'avelesin'i 

Bu heanbn göre oradaki farkı dü:üııOn !.. • 1t ' k - .j. f f · · . . . . . ımza e me uzere ı e e on şır-
Bir mirasın yansı ile ze rre katlar bıle ıyıleşemıyen, aynı mıracıo . 

1 
r . • 

diğer iki yansı ile, iLiiyük nnoeıui yanıma alarak h em ı;ezcııektim, hem ketı murahh1ısı olarak B. Faık 
havamı değioıirf'cektim, he m şehicler, b>tşk:t memleketler görecektim, ve B. Rap, Ankarada bulun

them de iyileşecektim. . maktadırlar. Bugünlerde Nafıa 
Hayal m~yel hatırlarım Atinayı. Deni büJ ült bi-r 'ineydanlıktaki bir Vekaletinde satıs mukavele-

. pnrtmann gütürılüler. Orada lıir doktor tarafrnılan muayene edildim. sı·n·ı 'ımza d ki d" 
. ı d" b' b" .ı b ı . b' d ._ e ece er ır, Sonra, gııliba Apollon meyılan ınua ı~er ır ıoaua aşı..a ır o...ıora 

ıSittilı:, ondan ba,ka bir üçünc(hfine d aha ... 
N'ilıa)et bir İtalyan vnpuruna binmek iizcre Pireye gelmittik. Orada 

iyi giyinmiş, ihtiyarca; \'e elinde ·hiç unutmam· Piyerlotinin eıeri bulu· 
ııan bir zatla knrşılnştık . Yüzüme baktı, büyük anneme baktı. Yunanca 
konuşmak istedi. Ben, Fransızca cevab verelim. Franınz olduğumuzu IDD· 

dı, Türk olduğumuzu eöyledim. Hayretle bana bakıyordu. Konuımağa 

bnıladık. Hastalığımı ve seyahat maksadlarımı söyledim: 
- Ynıık ·dedi· halbuki, Türkiyede en iyi hekimler vardır. Bakınız, 

ben de belı.imim ve Yunanlıyım .• Türlı.Jerle biz doıt df'~iliz. fakat ıen, 
benim ölmüş bir yavruma beııziyoraun, onun için una doğrusunu ıöy· 
liyecf'ğim lı.ızım: 

Yabana gı-lmişı:ioiz buraya .. Doktorlannızı öpün de baıımza ko· 
yuu .. Amma, onlara söyleyin ki: 

l - Oku~unlar, çüukü hekimlikte bergün, yani İl baeında kalındığı 
müddetçe okumuk lı'izınıdır. Siziu lıekimlerioiz bunu ihmal ediyorlar. 

2 - Muay•·ııeleriııdc, bastalıırıo vaziyetlerini dü~üneüoler, yani mali 
vaziyeıleriııi besaplaaıolıır. Zc-.ogiole fakirden ayna vizite alınmaz. Her 
Jıo tadan vizite parası olınnnyacagı gibi, doktorluk, zengin olmak için 
bir ticaret ,.ıı ıtıısı dn hiç değildir.. - Sonu yano -

En uzun gün 
Senenin en uzun günü, ma· 

Jiim olduğu üzere 24 Haziran 
günüdür. Bugünden sonra, 
günler tedrici surette kısal· 
mağa başlar. 

Fakat bu günü hıristiyanlar 
yüksek yerlerde ateş yakmak 
suretile tes'it ederler. İşte bu 
adetin menşei malum değildir. 
Arzm aOırhk ve şekli 

Bilmeyiz ki, haberiniz var mı? 
Arzın ağırlığı hergün 400 
gram artmaktadır. Bunu bil· 
miyorsamz vay halinize .. Çün· 
kü arzm 1,7000,000,000 se· 
nelik uzun Ömründe günde 
400 gramdan nekadar arttı
ğını da bilemiyeceksiniz. 

Acaba, arz her gün böyle 
400 gram ağılaşa ağırlaşa fe. 
za denilen boşluk, yerini kay· 
herek uçup gidecek mi? 

Holivud dilberlerinin 
emniyeti 

Amerikanın şehir haydud· 
lan Holivud dilberlerine çat· 
maktan çok hoşlanırlar. 

Zavallı Holivud yıldız ve 
dilberleri, bu haydudlar yü
zünden yatak odalarında bile 
silahlı bir veya iki muhafız 
bulundurmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Haydudlar, en son olarak 
biricik Çin yıldızı Anııa Mey 
Bumga çatmışlar ve 4000 
Sterlin istemişlerdir. 

Çinli dilber, Uzak Şark yıl
dızı bu tehdid mektubunu 
alır almaz zabıtaya müracaat 
etmiş ve Çine hareket hazır· 
lığına başlamıştır. 

Zabıtanın yaptığı tahkikatta 
bu tehdid mektubunun bir 
deli tarafından gönderildiği 
anlaşılmıştır. Fakat Anna Mey 
raw

1
1'".-M' 

Saime Sadi 

- Daha fena yal. Bir de
liden her zaman korkmahciır. 

Demiş ve yoluna devam 
etmiştir. 

Zırhhlar1n dedesi 
Cihanın en eski harb ve 

zırhh sefinesi halen Portekiz 
donanması arasında bulunan 
"Vasgodi Gama,, zırhlısıdır ve 
bundan 60 sene evel inşa 
edilmiştir. 

Zırhlı 2422 tonluktur. Sa· 
atte kaç mil yaptığım sorma· 
ğa lüzum yoktur. Çünkü 2 
milin 60 sene evci bir sürat 
teşkil :ettiğine inanan dedeleri· 
miz de vardır. 

lngilterede kulüpler 
lngilterc, kulüplerin vata

nıdır. Fakat Avusturya da ce
miyetlerin vatanı olmak şere
fini haizdir. 

lngilterede tam 20,000 ku
lüp vardır, Avusturyadaki ce
miyetlerin adedi 10 binden 
yukarıdır. 

Viyanadaki cemiyetlerin pek 
çoğu pek garip mevzulara 
istinad etmektedir: 

Aşıklar, öpmiyenler, et ye· 
miyenler, kaldmmdan inmi· 
yenler vesaire cemiyetleri... 
Bunlara şimdi bir de Kolalı 
yaka giymiyenler cemiyeti lca· 
tılmıştır. 

Avrupa Holivudları 
Amerikanın Holivudu var; 

neden Avrvpanın da olmasın? 
Bunun için evvela Almanlar 
" Yeni Babelsberg ,, adile bir 
Holivud kurmuşlardır. Alman· 
ları f ngilizlerin, ltalyanların 
Holivudları takip etmiştir. 

Nihayet Fransızlar da Ce7.a
irde L üyük bir Holivud vücu
de getirmişlerdir. Şu hale 

.göre, yıldızla!ı .da, semanın 
yıldızları zibi manzumelere 
~111M5f~~~ 

50 mahkum 
lzmir hapishanesin

den nakledilerek 
Son günlerde İzmir hapis· 

hanesindeki mahkum ve mev· 
kufi arın miktarı artmıştır. iz
dihamı önlemek ıçm lmralı 
ve Zonguldak hapishanelerine 
50 mahkumun naklf'dilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Buca da feci bir 
hadise oldu 

Ortaokul 
muhasebecisi bir 
kaza ·üzünden öldü 

Bucada Ortamekteb mu· 
hasebecisi B. Nuri, dün sabah 
Bucada geçirdiği bir kaza ne· 
ticesinde ölmüştür. B. Nuri, 
sabahleyin erkenden traş ol· 
mak üzere berber B. f brahi
min dükkanına girmiştir. Ora
da sakallarını traş ettirdikten 
sonra kendisini traş eden kal-
fanın ayrıldığı sırada masanın 
üzerine bıraktığı ustura yere 
düşmüş ve B. Nuri usturayı 
kaldırmak üzere eğilmiştir. O 
sırada ayağı birdenbire kay· 
mış ve B. Nuri yere düşmüş 

ve usturanın keskin tarafı bo
ğazına rastlamış ve boğazını 
kesmiştir. Ağır surette yaralı 
olarak Memleket hastanesine 
kaldırılan B. Nuri, hastane 
kapısı önünde ölmüştür. Ha-
dise tahkikatına müddeiumumi 
muavini B. Rüştü Uskent tR· 
rafından başlanmıştır. .. 
Ucüncü noterlik • 

kapatıldı 
Adliye Vekaletinden 

emir geldi 
Sıhhi ahvaline binaen üçün· 

cü noter B. Tahsinin vazife· 
sine Adliye Vekaletince niha
yet verilmiştir. Adliye Veka
letinin bu husustaki emri, dün 
müddeiumumilikçe noter B. 
Tahsine tebliğ edilmiş ve üçün· 
cü noterlik kapatılmıştır. 

Adliye encümeni, uçuncü 
noterliğe aid mahfuz evrakı 
teslim alarak encümence ta· 
yin edilecek bir zata vere
cektir. Adliye Vekaleti bir ay 
sonra yeni noteri tayin ede· 
cek o vakit bu evrak, yeni 
notere teslim olunacaktır. 

Gardenparti 
Verem Mücadele Cemiyeti

nin senelik gardenpartisi, 3 
temmüz Cumartesi günü akşa· 
mı Şehir gazinosunda verile
cektir. Hersenc, mevsimin en 
güzel gardepnrtisirıi vcrmcğe 
muvaffak olan Verem Müca· 
dele Çemiycti; bu yıl birçok 
..,_\. · L"'- j :_, ' • • ' · f Lı t_ı 
u rprr:cı er .~a .t 'l'tal\ı.eu:r. 

Avcılar okıis.un 

Kara ·avcılığı l<anunu 
dün tebliğ edildi 

Avcılık cemiyetlerine ·dahil olan-. ' , 
qara kolaylık gösterilecek 

. --~~~~-

Kara avcılığı kanunu vilaye- m ;ı hsus mahalline yazılarak 
'te tebliğ edilmiştir. Buna dair resmi mühürle mühürlenecek 
Maliye Vekaletinden bu ka- ve mahallin en büyilk Malme-
nunun tafbikine dair ayrıca muru tarafından imza edildik· 
bir tamim gelmiştir. ten sonra tezkere sahibine 

Kara nvcılıA-ı kanunu 25 verilerek Vali, Kaymakam veya 
Kanunusani 1927 tarihli za· Nahiye müdürüne gönderile· 
bıtai saydiye nizamnamesinin cektir . 
kara avcıhğına mutea\lik bu- Bu memurlar, pulun üzerine 
lunan hükümlerini ve 218 sa- imzalarını atacaklardır. 
yılı kanunun av tezkeresi res· 6 - Ruhsat tezkerelerinin 
mine aid hükmü ile lstanbul- hükmü, ancak verildiği mali 
da tezkere resminin artırılma· seneye mahsustur. Binaenaleyh 
sına dair olan 404 numaralı tezkere hangi tarihte alınırsa 
kanun hükmü ilga edi lmiştir. alınsın müteakıb mali senenin 
Kanunun ihtiva ettiği hüküm- hululile hükümden sakıt olur. 
ler, avcılığın tanzim ve icra Yenileri tevzi edilinceye ka-
suretine taalluk etmektedir. dar halen kullanılmakta olan 
Vergi ve resim noktasından tezkerelerde mevcud ve (hük-
yalnız tezkre harcı alınacaktır. mü verildiği tarihten itibaren 
Bu tamimde deniliyor ki: tam bir sene için muteber 

1- Evelce kaza merkezleri olmak üzere) ibaresinde (tam 
için 100, Vilayet merkezleri bir sene) kelimeleri çizilecektir. 
için 200 ve lstanbul için 400 Av derilerinden 22· 1 ·926 
kuruş olarak tayin edilen tez- tarihli ve 820 numaralı kanun 
kere harçları, yeni kanunun mucibince alınmakta olan 
11 inci maddesile Türkiyenin vergi mahfuzdur. Bu verginin 
bertarafında, Avcı cemiyetle- mevcud hükümler dairesinde 
rinde üye olanlar için bir lira, tahakkuk ve tahsiline devam 
Avcı cemiyetlerinde üye olmı· olunacaktır. 
yanlar için iki lira olarak ka· 8 - Su ve kara av vergi-
bul olunmuştur. leri umumi talimatnamesinin 

2- Evelce köylülerden ruh- bu tebliğe muhalif hükümleri 
sat tezkeresi aranmamakta idi. kaldırılmıştır. ----Yeni kanun hükmüne göre köy- Adliye tayinleri 
lüler de avlanabilmek için Bergama müretteb Ağırceza 
ruhsat tezkeresi almağa mec· reisi B. Agah Karaköse Ağır· 
bur tutul'lluş ve ancak bun- ceza reisliğin e tayin edilmiş 
lara verilecek tezkereler harç· ve yt-rine Sinob Ağırceza reisi 
tan istisna edilmiştir. B. Nuri tayin olunmuştur. 

3 - Sürek avı gibi toplu Olgunluk imtihanları 
avcılıklarda, asıl avcılara yar· Şehrimizdeki Kız ve Erkek 
dım için bulunacak kims~Ier· liselerinde dünden itibaren 
den tezkere aranmıyacaktır. olgunluk imtihanlarına başlan-

4 - Hane ve meskene mıştır. Bu imtihanlar 3 tem· 
muttasıl olarak duvar, çit ve· muzda sona erecektir. 
sair suretle mücavir araziden 
tefrik edilmiş olan arazide 
gerek sahibi, gerek bunların 
mezun kıldikları eşhastan evel· 
ce tezkere aranmakta idi, bu 
gibiler şimdi de ruhsat tez· 
keresi almağa mecburdurlar. 

5 - Av vergileri umumi 
talimatnamesinin 85 inci mad· 
desi mucibince şimdiye kadar 
kara avı ruhsat tezkeresi Is
tan bulda av vergileri müdür· 
lüğü ve diğer yerlerde ma-
halli varidat idarelerince ve· 
rilmekte idi. Yeni kanunun 
95 inci maddesi hükmüne gö· 
re bundan sonra bu tezkere· 
ler vilayetlerde valiler, kaza
larda kaymakamlllr ve nahiye· 
lerde müdürler tarafından ve· 
rilecektir. 

Ancak tezkere harçlarının 
Malsandıklarınca alınması la· 
zımgeldiğine göre avcılık için 
izin istiyen şahısların verecek· 
leri istidalar, Vali, Kaymakam 
ve Nahiye müdürleri tarafın· 
dan İcab eden tedkikat ve tah· 
kat yapılarak tezkere verilme· 
sine müsaade edildiği takdir· 
de, Malmemurlarına havale 

edilecek ve Malmemıırlarınca 
da av tezkeresinden bir ı anc~i 
usulü dairesinde doldurularok 
harç alınıp makbuz kesildik· 
ten ve alınan harç mikdarı 

ayni ımrı'rldc t'ezlı.~~ b'ttn'e 

B. Ramazan 
Şehrimiz Asliyeceza Hakimi 

B. Ramazan, mezunen dün 
lzmir vapurile lstanbula git· 
miştir. 

lzmir vapurundaki 
kalabahk 

Dün limanımızdan fstanbula 
hareket eden lzmir vapurunda 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
kalabalık vardı. Mevkiler dolu 
olmakla beraber güverte tık· 
hm tıklım vaziyette idi. 

Yeni neşriyat: 

Kültür 
Şehrimizde uzun zamandan· 

beri güzide bazı arkadaşlar 
tarafından çıkanlmakta olan 
Kültürün 64 üncü sayısı da 
muhtelif imzalar ve zengin 
yazılarla intişar etmiştir. 

Bu sayıda Nihad lyribozun 
bir başyazısile, Coue'den güzel 
bir tercüme, profesör Golden· 
vierden "Sovyetlerde musiki 
tedrisatı" başlıklı bir tercüme 
ile Sehlesingerin "Bir üstad 
öldü,, serlevhalı yazısı, terbi
yeye aid muhtelif tedkikler, 
Asım Kültürün "Kediye aşık ., 
adında çok nefis bir hikayesi 
vardır . Dostoyevskidcn " Bir 
maskara adamın rüyası " ese· 
rinin tefrikası da devamdadır. 

·~mite tevs'iy~ Weriı. 

Boks 
müsabakaları 

•• 
Seçme müsabalıalart 

basladı 
lzmir boks;vinin az zaman 

zarfında yetiştirdiği boksörler 
arasında 7 çift boks maçı ya• 
pılmıştır. 

Cumartesi akşamı Yıkıkınif 
naredeki boksevinde 400 k•' 
dar boks he\'eskarı önünd0 

icra edilen bu boks maçla' 
rmda şu neticeler alınmıştır: 

1 - Sinek sıklette birinci' 
liği Davi; rakibi Cevdeti pu•~ 
hesabik mağlub ederek birinol 
olmuştur. 

2 - Horoz sıklet boksör 
lerden Hayim rakibi Kemıılı 
mağlub ederek birinciliği k•' 
zanmıştır. 

'it 3 - Tüy sıklette Jak ı 
İsrail arasında çetin 6 ravuod· 

·ıı luk maçta Jak puan hesabı 
galib gelmiş ve diğer rakilı' 
Muzafferin karşısına çıkrnıY~ 
rak birinciliği Muzaffere te 
etmiştir. 

4 - Hafif sıklette A~ 
kuvvetli rakibi Sami ile 6 rf 

'6' vundluk bir maç yaptı. Ar• dl 
kuvvetli yumrukları altırı 
Sami mağlub ve Arif b• 
sıklet birincisi olmuştur. , 

5 - Yarım orta boks.r 
!erden Ali rakibi gelrned~ 
için hükmen yarım orta 
rincisi olmuştur. , 

6 - Vasat sıklet bolc501 

!erden Mustafa ile Muhsr 
min maçı tehir edildi. Ha 
heyeti bu maçın haf ta ars~ 
da yapılmasını kararlaş 
mıştır. 

7 - Yarım ağır sılde 
Hakkı ile Mehmed arası~(' 
çok çetin başlıyan maç ~ 
medin üçüncü ravundda ~I 
done olması, ringten çe~ ~ 
sile neticelenmiş ve . ' 
h"'k M bir•~ u men yarım agır 

olmuştur. 
~ Pek yakında yapılacS ~ 

mır şampiyonluğu müssb'c 
ıçın seçilen boksörler arası 
karşılaşmalar yapılaca\il• 
kilodan yarım ağır 79 !11 

kadar olan boksörler şs ~ 
yon olduktan sonra . lst;e 
ve Ankara boksörlerıle 
edeceklerdir. { 

1 SOlirasını çal~!! 
Birincikordonda Jo 

B. Hasan, dün lzmir vsPgil 
bir arkadaşını görıne~:de 
sırada pantalonu cebı ~t 
lunan 150 lirasının yarırlf'' 
lik suretile çalındığını ~ıı'ıı 
rek zabıtaya şikayet e tJllı 

Z;ıbıtaca tahkikata başlar> 

Galatasartı!~~ 
Gençlerbirliğini ~' f 

") ....... 
lstanbul, 21 (Husu5 ı b•~" 

günü Milli küme rnü511
8 

için karşılaşan Ank•' ııı' 
l erbirliği takımı 2-0 
olmuştur. __. ~;J 

Mesud bir"· 
bbtS ~ 

Maruf ve müteşe A"rı' 
tüccarlarımızdan B. t,~ıf 
Meserretçi oğlunun,Asl'" 
vapurcularımızdan ~ 
tan Sadık oğlunu~~jbl 
Bayan Suadla "~esi J 
26 Haziran Cuın~ar'rll• 
lstanbulda icrası 

m ıştır. . . 11derı tıı1 Nikah merasır11 1 d' 
Perapalas salonlarıfl 
vare verilecektir. ."'ipl_ 

. . se"ı 
Gençlerimızın b" 

de iştirak e~~. 
P°ft'd fH'fle'J w~ ~ 



~2 Hm•;ir:ı ıı 1)31 -----------._ ------------,,,,,,,.---~--~=---...,..------
ANADOLU it~ $ 

Ademi müdahale~r:komitesi rdün .. toplandı~ 
...;;..-----:;;;;;;;~----====-;;;;;;----~=-~-----· 

Rusyaya malômat verilme· 
den alınacak tedbirler mes

mu olamıyacaktır 
Almanya Hariciye Nazırı, Londraya gitmekten 
sarfınazar etti. Bu hadiseye ehemmiyet veriliyor 

Londra, 21 (Radyo) - Is- •• •k b •• •• k 
Panya işlerine ademi müdahale Dun Beşı taşta uyu 
komitesi, bugün öğleden sonra 

toplanmış ~e lsp.anyada bulu- bir yan g 1 n o 1 d u 
nan muhtelıf mılletlere men· 
•ub gönüllülerin ne suretle 
geri çektirilecekleri hakkında 
Uzurı konuşmalar olmuştur. 
F Almanyanın Londra sefiri 

•0 n Ribbentrop, cumhuriyet
çıler tarafından torpillenen 
(Leyipziğ) adındaki Alman 
kruvazörü meselesini ortaya 
~tmışsa da, bu mesele bak-
ında komitede kafi derecede 

ltıalumat mevcud olmadığın
~n, Fon Ribbentroba tatmin

t cevap verilememiştir. 
k ~omite, Rusyadan gelen bir 

ıt a telgrafı müzekere etmiş 
;.e nazarı dikkati celbeylemiş· 

1 ~t, Bu telgrafta Rusyaya ma
kurnat verilmeden ispanya bak-
ında alınacak tedbirlerin mes

lt'ıu olamıyacağı ve böyle bir 
Vaziyetten vahim neticeler hu· 
suıe geleceği bildiriliyordu. 

1. Roma, 21 (Radyo) - Ber· 
•nden haber veriliyor: 

F Almanya Hariciye Nazırı 
t on Nöyrat, Londraya gitmek· 
ben vazgeçmiştir. Alakadarlar, 
u hadiseye büyük chemmi

}'et atfediyorlar. 

londra belediye 
Lordu 

l Lorıdra, 21 ( Radyo ) 
c;00dra belediye lordu Sir 

Orr B b . . p . te " eo rıç ve zecesı ans-
~ londraya avdet etmişlerdir. 

elediye reisi gazetecilere: 

~a - Çok güzel bir kabulle 
&iy~~landım, seyahatim husu
do ı. Fakat iki memleket 

stluğile alakadrdır demiştir. 

ti lbnissuud 
8kkındaki haberler 

yalandır 

lb~aın, 21 ( Radyo ) - Kral 
dı~s~uudun sıhhatçe iyi olma
de kakkında bazı gazeteler
t.r çı an haberler'! salahiyet
~ek ınt e~balarca tekzip edil-

edır. 

32 ev kül oldu, 70 yaşlarında ihtiyar 
bir kadın diri diri yandı 

İstanbul, 21 (Hususi muhabirimizden : Telefonla) - Dün 
Beşiktaşta büyük bir yangın olmuştur. Hava rüzgarlı ve yan
gının çıktığı mahalle kamil en ahşap olduğu için itfaiye ateşi 
güçlükle söndürebilmiş ve 32 ev, içindeki eşyalarla birlikte 
kül olmuştur. 

Bu mahB.lle sakinleri hayatlarını zor kurtarabilmişlP.r ve 70 
yaşında ihtiyar bir kadın da oturduğu evden çıkamıyarak diri 
diri yanmıştır. Zarar pek çoktur. 

Türk-Mısır muahedesi
nin tasdiki münasebetile 
Hariciye Vekilimizle Mısır Hariciye Ve

ziri arasında çekilen telgraflar .. 
Ankara, 20 (A.A.) - Türk

Mısır muahedelerinin Büyük 
Millet Meclisince tasdiki mü
nasebetile Dr. Aras ile Mısır 
Hariciye Nazırı Butros Paşa 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Ekselans Vasıf Butros Paşa 
Hariciye Nazırı Kahire 
Türkiye Büyük Millet Mec· 

}isinin dünkü celsesinde Türk· 
Mısır dostluk ve ikamet mu
adelerile tabiiyet mukavelesini 
tasdik eden kanun layihasını 
tasvib etmiş olduğunu Ekse
lansınıza bildirmekle bahti-
yarım. 

Bu mesud hadise Mısır ile 
dostluğa ne kadar yürekten 
bağlı olduğumuzu ve Türk 
milletile Mısır milleti arasında 
kardeşlik münasebatının inki· 
şaft ehemmiyetini cumhuriyet 
hükumetinin ne kadar duy
makta olduğunu Ekselansınıza 
bir kere daha söylemt-k fırsa
tını bana vermektedir. 

Şahsi dostluk teminatıma 
da ayni zamanda itimad bu
yurmanızı ve teyemmünen te
yid olunan istiklali Avrupanın 
bu kısmında bir sulh rehini 
olan büyük Akdeniz devleti· 
nin saadet ve refahı hususun
daki kalbi dileklerimin kabu
lünü Ekselanslarından rica 
ederim. Dr. Aras 

Ekselans Dr. T. R. Aras 
Hariciye Vekili Ankara 
Mısır ile Türkiye arasındaki 

dört akdin tftsdikine mütedair 
kanun layihasının B. M. Mec
lisiuce kabulünü bildiren ha
berinizden dolayı Ekselansınıza 
minnettarız. 

Bu kabul keyfiyeti ve Ek
selansınızın lütufkar telgrafı 

Mısır milletini Türk milletine 
bağlıyan a~ırlık dostluk zin
cirine yeni bir halka daha 
ilave etmektedir. 

Blr Akdaıiı m-cnsFdk"eti ~tan 

Mısır, Cenevrede de alenen 
ve resmen beyan bulunduğu 
üzere bütün gayretlerini sul
hun idame ve muhafazasına 
hasretmek azmindedir. Sulhçu 
devletlerle müşterek bulundu
ğumuz bu hedef memleketle· 
nmız arasında teyemmiinen 
mevcud kardeşlik münasebet
lerini takviye ve inkişaf etti
recek mahiyettedir. 

Şahsi dostluk teminatıma 
itimad buyurmanızı ve Türki
ye cumhuriyetinin itila ve re· 
fahı hususundaki hararetli di
leklerimin kabulünü Ekselans· 
)arından rica ederken Bakan· 
lar Heyetinin Türk-Mısır mua· 
hedelerini süratle parlamen
toya tevdiini kararlaştırmış 
olduğunu arz ile kesbi şeref 
eylerim. 

Mezkur muahedelere aid 
tasdiknamelerin Kahirede Ek-
selansınızla teatisi beni sevin-
direcektir. Vasıf Butros 

İbni Sina ihtifali 
Muazzam bir şekilde oldu 

İstanbul, 21 (Hususi muha· 
birimizden: T clefonla)-Büyük 
Türk hekim ve filezofu lbni 
Sinanın ölümünün 900 üncü 
yıldönümü, üniversite salonun· 
da yapılan muazzam ihtifalle 
kutlulanmıştır. 

Profesör Neşet Ömer, pro· 
fesör Şemseddin, Saylav B. 
Hasan Cemil, Rasathane mü
dürü B. Fatin, beynelmilel Tıb 
tarihi Cemiyeti reisi doktor 
B. Tricat ve Canaiu, lzmirli 
Profesör lsmail Hakkı, büyük 
alimin hayat ve eserlerinden 
bahsile söylevler, konferanslar 
vermişler, bu Türk hekiminin 
medeniyete ve tıbba hizmetini 
anlatmışlardır. 

Türk Tarihi Tedkik Cemi· 
yeti laraf ından tertib edilmiş 
olan ihtifal çok parlak olmuş· 
tur. Üniversite salonunda, ali
min eserlerini ihtiva eden bir 
atergi de v'frcude gctirilmi~. 

'Büyük önderin Do°': Sakarya köprüsü, dün-
ğu ill~rihalkına kıy: merasimle açıldı 
metlı teveccühlerı -----·-----

.-.... .... Açılmcı törenine Nafıa Vekilimiz 8, Ali 
Erzurum, 21 ( A.A. ) - Çetinka a • t t · t. 

Umumi müfettiş B. Tahsin Y rıyase e mış U' 

Uzer refakatinde müfettiflik Sapanca, 21 (;\ .. ~.) - Ada- yapıJrrıasına tıe1aret e~en fe11 
erkanı olduğu halde bugün pazarı, dün Cumhuriyet hükii- memurundan izahat aldı ve 
şehrimize gelmi,lerdir. metir.in nimeti olan Sakarya çok memnun kalarak fen mer 

Başta Vali, Kolordu, Müs- köprüsünün B. Ali Çetinkaya murunu tebrik ile kenqisioiq 
tahkem mevki kumandanları tarafından açılması münase~ teknik okuluna gön~eril~rek 
Bayburtta ve villyet memur- betile coşgun tezahürat ara- mühendislik tahsilini yapmıışı 

sında müstesna bir aün ya- için köprüler reisine emır ver" 
larile on binlerce halk ta şe· " 

c.:adı. Daha sabah sekizde İs• di ve bu suretle genç fen mer 
hir civarında Umumi müfet- .,. ı f b d tasyon binlerce halkla dolu muruna i ti at uyur u. 
tişi karşılamışlardır. . d. Oradan şehre dönüldü Vct 

B. Tahsin Uzer halka karşı 1 ı. Park mesiresine gidildi. 
Köprüniln açılış törenın• 

söylediği bir nutukta Ulu Belediye tarafından 200 ki· 
de bulunmak üzere Bolu va· 1 Önderin Doğu illeri halkına şi ik ziyafetten sonra halk ara· 

karşı olan teveccühlerini bil· 
dirmiş ve bu illerde başarı· 

lacak olan işlerden bahset-

lisi, belediye reisi, Düzce ve sında bir gezinti yaparak, hal· 
Hendek kazaları belediye ve kın tezahüratına iltifatta bulu~ 
parti heyetleri, lzmit parti ve nan Vekil askeri alayı ziya• 
Halkevi heyetleri, umumi mec· retle bir müddet orada kal· 

miştir. ./ lis ve belediye azaları gelmiş- dıktan sonra istasyona geldi 
'-----------· lerdi. ve halkın alkışları arasında 
r ' Yadılan program mucibince trene binerek hareket etti. 

Mareşalımız Vali Oskay, kaymakam, parti Adapazarı, 21 (A.A.) -
Yunan ordusunun ma- ve belediye başkanı, General Çetinkaya yanında sıyasi ve 
nevralarmda bulunacak Mürsel, General İbrahim ve· idari müsteşarlar, zat işleri, 

İstanbul, 21 (Hususi mu· sair ekan B. Ali Çetinkayayı inşaat, demiryolları. malzeme, 
habirimizden: Telefonla) - Arifiye istasyonunda karşıla· işletme vesair umumi müdür· 
Genel Kurmay Başkanı Ma· dılar. ler ve diğer vekalet erkanı, 
reşal Fevzi Çakmak, bir harb Saat 9,45 de tren Adapa- vali, General Mürsel, Adapa-

. · ·1 Y · t ·d zarı lraymakamı, Halkevi Halk-
gemısı ı e unanıs ana gı e- zarı istasyonuna girdi. Bir 
cek ve Yunan ordusunun evi başkanı olduğu halde hu· 

bölük asker ve sporcular se· 
manevralarında hazır bulu- lam resmini ifa ettiler. Bando susi trenle Sapancaya geldiler. 
nacaktır. Kalabalık halk ve tenezzüh 

\ ı muzlkanın sesi, yaşa, hoş geldin f ......._ -' trenlerile gelen stanbullular 
avazeleri arasında kayboldu. 

Bağ-'ad yolunda tarafından karşılandılar. Ve 
aı B. Ali Çetinkaya ile bera-

saat 6,20 de Ankara trenine 
- Başı 1 inci sahifede -

B. Aras ve Bayar, maiyetleri 
erkanı ile birlikte kendileri için 
hazırlanan konakta istirahat etmiı· 
Jcr ve öğle yemeğini yemiılcrdir. 

Öğleden sonra belediye parkını 
gezmi~ler ve bu bahçede ak~am 

yemel~'ioi ye-oi~lerdir. Vekillerimiz 
sabahleyin Bağdada hareket et· 
n.ıişlerdir. 

Musul, 21 (A.A.) - Ana
dolu Ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Aras 
ile lktısad Vekili Celal Bayar 

ve maiyetlerinde bulunanlar 
bu sabah Telkoceke vardılar. 
istasyonda hudud kaymakamı, 
teşrifat müdürü tarafından kar· 
şılandılar. Ve buradan hududa 
otomobillerle geldiler. Musul 
mutasarrıh ile Polis müdürü 
burada Vekillerimizi istikbal 
ettiler. Ve kendilerine Musula 
kadar refakat ettiler. 

Şehrin methalinde bir as· 
keri ihtiram kıt' ası Vekili eri· 
mizi selamladı. Muzıka istiklal 
ve Irak marşlarını çaldı. 

Bütün şehir Türk ve Irak 
bayraklarile donatılmış, şehir 
halkı sokaklara dizilmiş misa· 
firleri sıcak ve coşkun teza
hüratla alkışlıyor ve selamlı
yorlardı. 

Dr. Aras ve Celal Bayar 
bu çok samimi karşılanmadan 
fevkalade mütehassis oldular. 
Ve kardeş milletin bu hisle
rinin Türk hislerinin bir ma
kesi olduğunun halka bildi
rilmesini rica ettiler. 

Öğle yemeği ikametleri tah
sis edilen konakta yenildi. 

Akşam üzeri mmtaka ku· 
mandanlığında şereflerine ve· 
rilen çayda bulundular. Ve 
ondan sonra belediye parkını 
gezdiler. 

Mutasarrıflık konağının çok 
güzel tezyin edilmiş bahçe
sinde Dicle kenarında askeri 
muızkanın güzel havaları din· 
lenerek yemek yinildi. 

Vekillerin gezintileri halkın 
coşkun tezahüratına vesile 
oldu. 

Misafirler yarın sabah yol
larını devam edeceklerdir. 

ber gelen Vilayetimiz mebus-
bağlanan hususi vagonla An

larından B. lbrahim Yiğit, Ali karaya avdet ettiler. 
Dikmen, B. Hasan Hayri ve Vekil, Adapazan telefon şe-
Vekalet erkanından 35 kişi ile bekesinin bir an evel yapıl-
birlikte B. Ali Çetinkaya tren· ması için gerekli tedbirlerin 
den indikten sonra asker ve 

alınacağım söylemiştir. 
sporcuları teftiş ederek halkın 

Sapancalılar da Vekilin bu 
alkışları arasında belediyeye 

ziyaretinden çok memnun ka-
giderek bir parça istirahat larak tezahüratta bulundular. 
ettiler. İstanbul, 21 (Hususi muha

Nafıa Vekili, Bolu Valisinin, birimizden)- Nafıa Vekili B. 
Bolu demiryolu hakkındaki Ali Çetinkaya, Sakarya nehri 
istifsarlarır.a cevaben pek ya- üzerinde yapılan büyük köp· 
kında bu yolun da yapılaca· rüyü dün merasimle açmıştır. 
ğını söyledi. Nafla Vekili, bu münase-

Bundan sonra köprüye gi· betle bir nutuk irat eylemiş 
dildi. Halk yolları doldurmuş ve cumhuriyet devrinin yol 
misafirimizi alkışlıyordu. Köp- ve köprülere verdiği ehemmi-
rüye gelindiği vakit Vekalet zeti tebarüz ettirmiştir. 
köprü ve şoseler reisi güzel 
bir nutukla cumhuriyet hüku
metinin yaptırdığı bu ve diğer 
köprüleri anlattı. 

Bundan sonra vali Oskay 
söylediği bir nutukta Osmanlı 
imparatorluğunun 600 senede 
yapamadığı bu köprüyü cum
huriyet idarcsin~ 13 yılda 
yaptığını, bize böyle muazzam 
bir esfri kazandıran Ulu Ön
dere, ismet lnönüne, Çetinka
yaya halkın sonsuz şükranla
rını sundu. 

Halkevi başkanı da halk 
namına güzel bir nutuk söy
ledi. 

Bu nutuklardan sonra Çe-
tinkaya alkışlar arasında kür· 
süye cıktı, cumhuriyet hüku
metinin yaptırdığı köprüler 
adedinin Osmanlı devletinin 
600 yılda yaptığından fazla 
olduğunu ve bütün bu köprü
lerin beton olarak yapıldığını, 
Ulu Önderin işaret ve direk
tiflerile günde iki metre köprü 
yapılması suretile bu işin de 
f azlasile başanldığını ve her· 
gün artan bir hı~la çalışıldı
ğını söyliyerek Büyük Şef ve 
lnönüne minnet ve şükranlarını 
sundu. 

Nafıa Vekili bundan sonra 
alkışlar arasında sözlerini bi
tirerek köprünün kordelasım 
kesti ve kendisini takip eden 
binlerce halkla beraber köp
rüden geçerek hazırlanmış olan 
büfeye gitti. 

Orada Çetinkaya köprünün 

Köylüler 
Odun kömUrU yapabilecek 

Ankara, 21 (Hususi muha
birimizden) - Ziraat Vekile· 
tinden bütün vilayetlere gön-
derilen bir tamimde köylülerin 
zati ihtiyaçları için ormanlar
dan mahrukat temini maksa· 
dile yeni kanuna merbut ta· 
rifede yazılı küçitk bedeli ver· 
mek suretile kendilerine kö· 
ınür imali için odun kat'iya· 
tına müsaade edilmesi bildi-
rilmiştir. 

Dük dö Vindsor 
Avusturya tahtma mı 

getirilecek? 
İstanbul, 21 (Hususi muha· 

birimizden: Telefonla) - Eski 
lngiliz kralı (Dük dö Vind
sor) un Avusturya hükumdarı 
olarak Avusturya krallığına 
getirilmesi için Viyanada bir 
cemiyet teşkil edilmiştir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

Jiaıiran 9 Rcbiülahar 13 

-

1 
9 
3 
7 

Haziran 

22 
Salı 

1 
9 
3 
7 

E,·k.at E:r:an Vasat Evkat Ezan Vau 

Güne~ 9,27 4M ak.1&m 12 19.17 
öğle 5,53 12,10 yaw ı.so 22, 
ikindi 8,48 16,06imeak 7.24 2,'1 
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hi arda i k_kurşun tö
ni yapıldı ___________________ .. ______ _ 

Üstte: törende Vali ve diğer zevat söylev verirken, 
altta: Yörük Ali ve arkadaşları. 

Aydın, ( Hususi ) - Milli kuvvetlerin, Aydın cebhesinde 
Sultanhisar Malkaç köprüsü başında düşmana ilkkurşun attık
ları günün 18 inci yıldönümü, 16 Hazıran Çarşamba günü 
merasimle kutlulanmıştır. O günkü hadiseyi kısaca hatırlatalım: 

Yörük Ali kumandasında 40 kişilik bir kuvvet, (16 Haziran 
335) te sabaha karşı Menderesi geçerek, şimendifer köprüsü-
nün yanındaki bahçede çadır kurmuş olan düşmanın 20 kişi
lik bir müfrezesine hücum ediyor ve bunlardan yalnız biri ya
ralı olarak kaçıyor, diğerleri imha ediliyor. Milli kuvvetler, 
düşmanın bütün harb malzemesini alarak Malkaç köyüne çe· 
kiliyor. 

Aydın Halkevi, burada bir abide diktirmeği kararlaştırmış 
ve busene ilk defa olarak ta merasim yapılmıştır. Merasime, 
Aydın, Nazilli, Umurlu, Köşk, Sultanhisar, Atçadan heyetler 
gelmiş, merasime istiklal marşı ile başlanmış, söylevler veril· 
mi~tir. Merasimde, Yörük Ali ile baskına iştirak edenler de 
bulunmuş, o günün hatıraları yaşatılmıştır. 

Aydın Aalkevi, Aydının işgali günü şehid düşen kahraman 
Türk çocukları için de bir abide yaptırmağı kararlaştırmıştır. 

Seydiköyde kültür faaliyeti 

ANADOLU 22 Oaz.iran 9:>7 

Kaza 
Çifte ateş alınca .. 
Menemen kazasının Seyrek 

köyünde bir kaza olmuştur. 
Çoban llyas oğlu Rıza, koyun 
otlatırken yanında taşıdığı çifte 
ile oynamağa başlamış, bu es
nada tetik birdenbire kapana-
rak dolu bulunan çifte ateş 
almıştır. Saçmalar, bir tesadüf 
eseri olarak çobanın yanıba
şmdan geçmiş, yalnız eline 
isabet etmiştir. Yaralı derhal 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Biribirlerini dövmüşler 
Tepecikte Mehmed oğlu 

Niyazi ile Hasan oğlu Zekai, 
bir kadın meselesinden biribir
lı:ri ni dövmüşlerdir. 

Dövmüş 

lkiçcşmelikte Kamilpaşa cad
desinde İbrahim oğlu Mustafa 
ile kardeşi Süedayı döven Hü· 
seyin kızı Ayşe yakalanmıştır. 

Gözünü çıkaracakmış 
Cumaovasmın Görece kö

yünde Mehmed oğlu Osman, 
arkadaşı Abdi oğlu Mahmuda 
kargı ile vurmuş ve gözünden 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Hakaret vak'a/arı 
Tepecik, Sürmeli sokağında 

lbrahim kızı Meleğe hakaret 
eden Rifat o~lu Haydar ile 
ayni sokakta Adem oğlu Aliyi 
tahkir eden Abdurrahman oğlu 
Ali tutulmuşlardır. 

Şehrimizde bundan başka 
üç hakaret vak'ası daha olmuş 
ve failleri yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Eli bıçaklı 
lkiçeşmelikte Hasanağa so

koğında oturan Ali oğlu Ah
med, elinde bıçakla Mehmea 
kızı Ayşenin evine taarruz et-

~miş, kaçarken yakalanmıştır. 
Laf afmış 

Karşıyakada Fahreddinpaşa 
caddesinde Asım kızı Tayyi· 

:beye laf atan Reşid oğlu Ha· 

ispanyada olanlar Amerikalı 

Franko, denizden büyük 
bir taarruz hazırlıyor 

___ ..... , .... ..__ __ 
Molla Mehmed ile 

berabere koldı 
Balıkesir, 21 (Hususi mu· 

habirimizden} - Amerikalı 
şampiyon ile Molla Mehmed 
dün güreştiler. Heriki taraf 
ta zaman zaman hakim vazi
yette idiler. Netice berabe· 
redir. 

-·-· Bask kuvvetle1 inin imhası mukarrermiş, 
General Franko, Bilbao şehrine gi

derek tef fişlerde bulunmuştur 
~~~~---~~~~-

Franko kararg3hmm 
resmi tebli~ii 

Salamanka, 20 (A.A.) 
Nasyonalist umumi karargahı
nın resmi tebliği: 

"Biskaye cephesi: Bugün sa
at 15,10 da general Franko 
kıtaatı Bilbaoyu zaptetmiştir. 

Madrid cephesi: Düşman 

?Stram~nre yolu boyunca mev
zilt!rimize çok şiddetli bir ta· 
;ııruıda bulunmuşsa da püs
küı tütmüştür. 

Diişman 400 maktul ver

miştir.,. 

Bir Fransız gazetesi 
ne yazıyor 

Paris, 20 (A.A.) - Bilöao· 
nun zaptından sonra E.ko Dö 
Paris gazetesinde Pertinax 
şunları yazmaktadır: 

"Bu hadisenin belki sevkul· 
ceyş noktasından büyük bir 
ehemmiyeti yoktur. Ve diğer 
noktai nazarlardan . büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Şimdi 
Frankon1.1n.,.elinde İngilteıe iİe 
ticari muahedelerini takviye 
edecek yeni bir endüstri ve 
maden mıntakası vardır. lngil
tere hükumeti bu noktadan 
Frankoyu himaye edecektir. 

lngiliz kabinesi Fransa ile 
mutabık kalarak Frankonun 
muharib olduğunu tammıya 
meyyaldir. Fakat bu Franlco 
hükumetinin resmen tanınması 
demek değildir. 

Roma hükumeti Frankoya 
bu fırsattan istifade ederek 
kontrol altında bulunan era
zide reyiama müracaat etme
sini tavsiye etmiştir. n 

eden Humanile gazetesinin 
tenkidlerine cevap vererek 
böyle bir meselenin hiçbir 
zaman mevzubahs olmadığını 
yazmaktadır. 

işgal tafsilatı 
jean De Luz, 20 (A.A.) -

Bilbaonun i~gal i hakkında şu 

tafsılit verilmektcc.Hr: 

~-~~~--------
ve şehrin meydanlarından bi
rine general Molanın mermer
den bir büstü dikilmiştir. Ge
neral Mola, Bask hükumet mer

kezine yapılacak taarruzun 
planını hazırlaıııış ve Gir tay· 
yare kazasında öl<lüğü için 
eserinin muvaffak oluşunu gör· 
memi.tir. 

Nasyonalistler Bilbaonun 
şark ve cenubun<lak sırtlardan 
hücuma kalkrnı~larJır. Bu sırt
lardan imrek evvela Arrus· 

Bilbaoyu tahliye etmeden 
evel Bask milisleri birkaç köp
rüyü berhava etmişlerdir. ginte sıı dt"po.mnu işgal etmiş-

ler ve ~chrin şimali şarkisin- Hitler frankoya tebrik 
deki mühim fabrikalarla üni- telgrafı çekti 
versite mahallesini ele geçir- Berlin, 21 (A.A.) -Bilbao· 
mişlerdir. nun zaptı dolayısile Hitler ile 

C b. k'd h k t Franko arasında telgraflar te· enu ı şar ı en are e . d'l . . 
d k tl d .1 1. k atı e ı mıştır. e en uvve er e ı er ıyere . 

b 1 d D 1 .. . Baskların rical hattı kesilnıtl un ar a uranya yo u uzerın- . 
d 'lt' k d tt'kt Bılbao, 20 (A.A.) - Nas· e ı ısa pey a e ı en sonra . · 
l "h' l'k yonalıstlerin mahirane mane~· 
spanyanın en mu ım çe ı . 

f b 'k 1 d b' · 1 B rası Bask kuvvetlerıne men• a rı a arın an ırı o an a- . 
sup bırçok taburların ricat roca fabrikasını zaptetmişler ve 

cenubi şarkiden şehre girmiş
lerdir. 

Sahil kıt'aları ise Nerviro· 
nnun sağ mansabından ilerle
yerek bu kısımdan şehre da
hil olmuşlardır. 
Evvela beledigeqi işgal 

etmişler 

Bilbao, 20 IA.A.) - Nas
yonalist kıt' aat ilk resmi bina 
olarak belediyeyi işgal etmiş
lerdir. 

Londra, 20 (A.A.) - Leip· 
zig kruvazörü hadisesini tetkik 
etmek üzere bugün dört kon· 
trol devleti mümessilleri ara· 
smda yapılan toplantıdan son
ra neşredilen tebliğde, Alman 
hükumetinin miiracaatı aynen 
zikredildikten sonra mezkur 

battım kestiğinden bunlarııı 
teslim olmaları bekleniyor. 

Argira ölmedi 
Bayonne, 20 (A .A.) - Bask 

hükumetinin resmi heyeti mu· 
rahhaası hükumet reisi Argi· 
ranın öldüğü haberini tekzib 
etmektedir. Argira, Biarritzde 
oturan zevcesine ve ailesi ef· 
radına sıhhati hakkında haber 
göndermiştir. 

Franko Bilbaotla 
Bilbao, 21 (Radyo) - Ge· 

neral Franko Bilbao sokaklş· 
rında gezmiş ve halkın alklf 
larile karşılaşmıştır. 

Basklar imha edilecekl'T1if 
Bilbao, 21 (Radyo) - A5İ 

ordular kumandanı geners~ 
Franko erkanıharbiyesi heyetı 

san yakalanmıştır. 

Populaire gazetesi Fransa 
hükiımelinin F rankoyu muha
rib olarak tanıyacağını iddia 

devld mümessillerinin bu hu- ile birlikte Bilbaoya gelmiş ~e 
- - -- - -:...::....:.--=---=--=-.=--..-~~ susta hükumetlerinden talimat hararetle alkışlanmıştır. 

D • 1• H lk • de k•• •• ı ••k alarak 12 Haziran anlaşması Şehirde hayat yeniden doğ· 
eDIZ 1 8 eVID OYCU U magv a başlamıstır. Halk birer• mucibince Pazartesi günü tek- · 

Denizli, (Hu· rar toplanmayı taalıhüd eyle- ikiş" avdet etmektedir. 
!susi} - Denizli dikleri bildirilmektedir. Askeri harekat Bilbao bil' 
Halkcvi Köy- Denizden yeni b:r taarruz ricinde garba doğru ilerle-
cülük kolu, ilk bazırlanayor mektedir. Bask kuvvetleri tll' 

allı aylık faali- Patis, 21 (Radyo) - Son mamen imha edilecektir. 
yetini muvaffa- haberlere göre, General Fran- Milislerin hattı ricati de kC' 
kıyetle ikmal et- ko, denizden bir taarruza ha- silmiştir. 
miş ve komite zırlanmaktadır. Birçok Bask askeri iitio8 
azaları ilbay ta- Bu taarruz Satanderin şar· etmektedirler. 
rafından takdir kında Kastro Oryalese yapı- Bilbaoda faşist ku lUbO 

Seydiköyden~ haber veriliyor: edilmiştir. lacaktır. açıldı . 
Burada, yeni bir mektep inşa edilecektir. fhalesi\yapılmıştır. Ge 

Köycülük ko- Denizli Halkevi azalarının kög1ülerle Bilbaoda general Molantn Bilbao, 21 (Radyo) - .1• Halk, mevcud mektebin ihtiyacı karşılamaması dolayısile, yeni . 131 
mektep inşası keyfiyetini büyük bir sevinçle karşılamıştır. Bu mitesi, altı ay bit arada alınmış resimleri bUsto dikildi neral Franko kuvvetlerı fi 

l hususta elinden gelen fedakarlığı da yapacaktır. zarfında herhafta muntazaman köyleri dolaşmış, konferanslar Bilbao, 20 (A.A.) -Franko baoya girer girmez, ltalY
9
ç 

Resim, Seydiköy ilkmektebinin buseneki mezunlarile başmu· vermiş, doktorlar köylüyü meccanen tedavi eylemiştir. ikinci kıt'alarının kısmı küllisi dün faşist kulübünü merasimle 
9 

f allimi bir arada göstermektedir. altı ayhk faaliyet programı da hazırlanmıştır. öğle zamanı Bilbaoya girmiş mışlardır. 
~1SıB11tmm:ıaz:;a!n~2rı:<Z!~:Zl!:lmsB21mase11ms~IDll:lml_. ............... llİllİl,..ilmm ... • ................................................ _. .. iıiliiıı ... .ı. .... _..-..... 

Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

anladılar. 

Başvekilin planı, misafirper· 
lik usullerinin her zaman bah· 
şetti~i emniyet ve huzur için· 
de olduğunu sanan iki yeni 
dost devlet donanmalarını ani 
ve baskın şeklinde havadan 
ve deniz altından bombardı
man ve imha etmekti. 

Ne müdhiş, ne korkunç 
plan!. Altı şef yıldırımla vu· 
rulmuş gibi idiler. Bu karara 
itiraz, isyan etmek arzularına 

güçlükle mani olabiliyorlardı. 

Bu anda salondaki mütead
. "'did .. lambah·-abaj<>r<la - tuhaf 

bir hal oldu; lambalar söner 
gibi oldular, gene parladılar; 
tekrar aynı hal oldu. Bu hal 
üç defa tekerrür etti. 

Salondakilerin hepsi de baş
larını elektrik lambalarına çe· 
virdiler. 

Başvekil: 
- Bir kontak olsa gerek! 
Dedi. 
Halbuki, dikkat etmedi

ler. Eğer dikkat elmiş ol
saydılar anlarlardı ki, lam
baların bu hali, tesadüfi 
bir hareket değildi, ve eğer 
·-hmıhalarin-5Önüş· t1e·yanış 

şekilleri, fasıla/arı telgraf ğınızı tesbit edeceksiniz. 
mors usul ile tatbik edil- Ve erkanı harbiye reisine de: 
segdi: "Hayır! Hayır/ Ha- - Siz evinize gidecek ve 
gır!.,, işaretinin verildiğini yemeğinizi evde yiyeceksiniz. 
anlıgacaklardı. Bu haritayı da alınız, şu bir 

Fakat, bu nefiy edatı ne kaç saatlik fırsattan istifade 
edatı ne demekti? "Hayır, ederek tetkik ediniz. Mesele, 
hayır, hayır!,. diyen kimdi? göründüğü kadar basit de-
Hangi kudret ile bu yedi ğildir. 
kişi arasındaki müzakereleri Dedi. 
öğrenmiş . ve gene nasıl bir - Maamafih, ben bu işte 
kudret ile tenvirat cereyanına şu anda vaziyeti güçleştirecek 
hakim olabilmişti? hiçbir şey görmüyorum. 

Başvekil, tertip ettiği planla - Şu anda değil, ileride 
şiddetle alakadar bulunuyor de görmemekliğimiz lazımdır. 
ve arl<adaşlarına da düşünmek Ve ne pahay' olursa olsun 
için vakit bırakmıyordu. Söz- bu teşebbüs muvaffakıyetle 
lerinin mihrakını hava kuv- neticelenmelidir. iki devlet 
vetleri erkanı teşkil ediyormuş harp sefineleri biribirlerine 
giöi hava nazırına: çok yakın demirlemişlerdir. 

- Siz, dedi, erkanıharbiye Biribiri arkasıa tılacak ağır ve 
reisi ile anlaşacak ve Aero· büyük bombalar, tahtelbahir· 
durumda~ ne· zaman buluş~ca- lerin ~orpillcri p~k az bir za-

manda müthiş infilaklar ve 
yangınlar çıkaracaktır. Bu, 
hemen hemen ani bir harabiyi 
İcab ettirecektir. Harp sefine
lerinin yüksek rütbeli zabitle-
rinden bir kısmının dışarıda 
veya uykuda olduklarına şüp· 
he yoktur. Bunun için mümkün 
mertebe alçaktan bomba ata
caksınız. Taarruzun tefe-rruatını 
siz tayin edeceksiz; gece ya· 
rısına yakın yapılacak bu 
taarruzdan behemehal zafer 
bekliyorum, başka birşey de
ğili. 

Başvekil bunları söyledikten 
sonra, bahriye erkanıharbiye 
reisine döndü: 

- Bu plana göre donan· 
manın hareketini tanzim ede
ceğinizi sanıyorum. 

Dedi. 
Biz. ele bombardımana 

iştireık edeceğiz! . Iİ' 
- Tabii!. Tayyarelerı ·T 

man Üzerine yaklaşmış ~~~
düğünüz anda bütün proJ~ııi 
törlerinizle düşman gemile~9• 
tenvir edeceksiniz. Aynı1 JB 
manda büyük toplarınıı 8 ıt· 
amansız bir ateş açacaks~~el· 
Torpido muhribleri ve tıt ıı· 
bahirler en şiddetli hüctJ~çW 
rını yapacaklardır. Bir ııtı )'' 
de limanda cehennemler rfl'' 
ratacak ve düşman do0811 

sını tahrib edeceksini1l ~0\" 
Başvekil bu defa kar~ .

11
e: 

1 . k"' h b' reısı l" vet en er anı ar ıye d' ı 

- Size gelince, de ~oP'il 
mania aramızda tek 
vardır, değil mi? 

- Evet. h9fı' 
- Pekala.. Asker mu 

zasındadır değil mi? / 
- Sonıı "'' 

. r. "7 

,, 
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Bucadaki güreşte .•. 

lbo pehlivan, eskiden tı
kır vardı, diyor .. 
------------'-----

''Haydi oğlum,; sen Hasan ağanın 
bahçesinde galiba uyku 

(j P çekiştirdin!,, 

~~":"----------------------~~--,~-=----,·-~~----=-~ 0 lcta vmer, _qukarıda umer Ulucaklile güreşiyor,·altta 
Manaş •ve Bandırmalı 

Sarıgöllü Hasan Ağanın bah- - işte şu saçsız olanı gör-
~.esinde iki haftadan beri peh- dün mü?. Çok yamana ben· 
ı"'anlar güreşiyor. Güreşin öğ- ziyor .. 
eden sonra üçte yapılacağına Öteki itiraz ediyor: 
~a~rnen irisinden ufağına ka· - Haydi be sen de bu iş· 
ar birçok meraklı, vaktinden ten ne çakarsın sen? Öteki• 

;ok evel bahçede iyi bir yer daha üstün .. 
edarik etmeğe çalışmışlar.. Birincisi bu karşılığa kız· 
h l<a.pıda biriken çocukların mıştı .. 
~ddı hesabı yok.. Hepsi de - Bana mı anlatacaksın?. 

ıı.ıre · ğ 1 · l B b k Q Şı seyretme e ge n11ş er. en u işten ça mağa anamın 
k u bekliyen çocukların bir karnında bile başlamıştım. 
~sınının parası yok, bir kıs- Baktım. Bu iki dost: 
f 1tıın da var amma ya ana· - Yok bu daha üstün. 
~tdan girmek istiyorlar, veya - Yok öteki daha üstün 
" den para almak için üşeni· derken hani neredeyse biri-
ı<>rfar 

._~a~~da bckliyenlerden biri 
a olsun diye: 

) k Ulan keratalar paranız 
,
0 sa birkaç yumurta da mı 
fıra 
Q mıyorsunuz? .. 

~ .8şka birisi kapıyı tutan 
Ctırn 

ağaya: 

(&a( Haydi be ağam küver 
a~er) girsinler .. 

ı,11 Utürı Bucanın babası sayı· 
dış temiz kalpli ağa hiç onları 

•rıda bırakır mı? 
~r~ Hadi be koşun çocuk· .. 

D· 
A~ıkYe .. kapıyı onbra açıverdi. 
ı~ti gozler bir dalga halinde 
titııı daldılar .. Bazıları içeriye 

Q eğe cesaret edemiyordu. 
~~ kere Kerim ağa onları 
-ıdı. kolundan çekip içeri 

iki .·$ 
clııtııı lurnacı, bir davulcu hiç 

S •dan çalıyorlar. 
~~1~ ha zurnacı deyip te 
de eYin.. Bu da bir iş .. Hem 
'lıtı~ eziyetli bir iş .. Soluk 
~)orı n boyuna öttürüp du
~ lt 1 ilde • nsan, sanki onlann 
~dııtu soluk veren bir makine 
"l~or .. nu zannedecek gibi ge· 

~Ch!iv 
it~irı anlar artık ayaklarına 
.~ker donları geçirmişlerdi. 
~"· teke . k ·•ııı b r zeytınyağı tene e· 

Yllıı aşına gidip yağlandılar. 
t'tMJ. 

1llıda oturan iki kişi ha
~.,,, h 
~\'Ot. lraretli konuşup du· 

~' ~,.-4e._v_i_k_ö_şe_s_i_ 

'~lil\ 
~\~ı k s~at 17 de, müze ve 

dıt 0ntıtesinin toplantısı 
~· 

1) d ha~ir 
~c ~·ı an .cuma günü saat 
~•İtıj~' tarıh ve edebiyat 
~ " umumi heyet top· 

lrdır. 

Arkadaşımız Fethi Y. Eralp 
lbo pehlivanla konuşurken 
birine gireceklerdi. 

Güreşler haşlamıştı .. 
Güreşten, pek anlamam .. 

Onun için hemen hemen Bu· 
cadaki pehlivanların hepsine 
hocalık etmiş alan lbo pehli
vanın yanına yaklaştım .. 

Bana eli ile karşı tarafta 
oturan genç bir pehlivanı gös· 
terdi .. 

Baktım: Pek küçüktü ... Ade· 
ta çocuk denecek kadar kü· 
çük .. 

lbo pehlivan güldü: 
- Küçük göriinüyor amma .. 

Yaptığı iş büyük .. 
Güreşeceği pehlivan ondan 

daha kıymetli, daha iri, daha 
çalımlı idi. 

f bo pehlivan anlatıyordu: 
- Daha bunun ikinci gü

reşi .. Çok yaman olacak!. He· 
le biraz daha büyüsün, biraz 
daha oyun görsün. 

- Bunu da mı sen yetiş· 
tirdin? 

- Eh oldukça üzerinde 
emeğim var .. 

- Sen de güreşecek misin? 
- Güldü. Sonra içini çe· 

kerek: 
- A kardeşim, pehlivanlık 

dediğin şey istirahat ister ... 
Uyku ister.. f yi beslenmek 
ister.. Fakat bizde bunlar ne 
gezer.. Üç senedenberi işten 

ANADOLU Sayfa 5 

Banyolarda 
Tanrının güneşi, yavaş ya

vaş daha aşağıya sarkıtılan 
ateşten mamul bir nur gibi, 
artık yüzümüze, gözümüze, 
sırtımıza, sokaklara, çatılara 
daha yakınlaştı. Cildimizi de
lip mesamatımızdan geçtikten 
sonra etimizi pörsüten bu 
güneş, şimdi banyolarda, plaj· 
!arda, sahillerde çıplak kadın 
viicudlerinden buseler alarak, 
ihtiyar, biçimsiz gövdelere su· 
ratını buruşturarak birkaç ay, 
bu alemi seyredecek. 

Vücud tenasübünün, sıkı 

veya gevşek, pörsük etlerin, 
beyazdan sarı ve kırmızıya 
kadar muhtelif renklerinin, 
muntazam göğüs ve omuzlarla 
harab, yağmadan artakalmış 
gibi omuzların, kaburga ke
miklerinin, çıkık, eğri kalça· 
Jarın, bazıları atlet heykelle
rini, bazıları da eğri büğrü 

kuru kamışları hatlalatan ba
cakların çeşidleri, şimdi bu 
plajlarda, bu banyolarda göz
lerin önüne serilmiştir. 

Çehreler, makyajlarından 
uzaklaşmıştır. Demin, bilmem 
ne kadar sehhar gördüğünüz 
gözlerin sürmeleri, kirpikleri 
artık yerinde yoktur. Biraz 
evelki ince kaşlar sanki sırra 
kadem basmıştır. Korseler çö· 
zülünce, o mevzuun vücud de 
birdenbire orta yerinden pat
layıveren bir çuval gibi ken· 
dini salıvermiştir. Hele ayak· 
lar, hele ayaklar?. 

Dünyada, hatta en güzeli 
bile olsa, ayaktan çirkin bir 
şey tasav~ur edemem. Ayak, 
bir vücudün bütün şiirini 
bozuyor. 

Plajlar, banyolar, işte bütün 
bu sahteliklerimizi, çirkinlik ve 
noksanlarımızı yüzümüze vur· 
duğu içindir ki, hususiyetin bu 
muzipliği ile faydalıdır, dene· 
bilir. 

Pazar günü Karşıyaka ban· 
yolarından sulara atıldım. 
Tanıdığım dört beş genç kız, 
bir sandala binmişlerdi. Beni.J 
de davet ettiler. Meğer mak· 
sadlan, bana kürek çektirmek 
ımış. Ben onların bu zeka 
oyunlarını, bir nezaket şeklin
de telakki ettim, aldırmadım. 

Sudan sandala atladığım 
dakikada, tuzlu sularda haş
lanıp kızarmış gözlerimin kar· 
şısma bir çehre dikildi, onu 
tanıyamıyordum. Bir dakika 
sonra farkına vardım ki, o, 
benim, herzaman güzel diye 
telakki ettiğim bir genç kızdı. 
Fakat elbiseden uzaklaşıp ta 
yüzünün herşeyini de bırakınca, 

güçten meydan bulamıyorum 

ki.. işi pehlivanlığa döksek 
aç kalırız.. Nerede o eski 
günler.. O zaman "tıkır., (1) 
vardı .. 

Biz böyle konuşurken pehli· 
vanlar da altüst olub duru· 
yorlardı. 

Bu güreş iyi, hoş, meraklı 
bir spor amma yağlı vücutlar· 
la toz toprak içinde yuvarlan· 
ması biraz tuhaf oluyor. 

Tam bu sırada fbo pehli· 
van koluma dokundu: 

- Gördün mü -dedi- Ri
fatıl (Genç pehlivan) .. Ötekine 
"pes., dedirtti. 

Ona sordum: 
- Pehlivan sen yenildin 

mi hiç?. 
- Ömrümde üç kere ye

nildim.. Tabii insan yenilirse 
yener •. 

MAHKEMELERDE B.Mussolini Faşist 
kadınlara neler 

söylemiş Bir kız yüzünden yarala
nan Mustafa Orhan Roma, 20 (A.A.) - Bay 

Mussolini Venedik sarayının 
balkonundan altmış bin kadar 
Faşist kadına hitaben aşaiı· 
daki nutku söylemiştir: 

''Bu hadisede maznunu teşvik 
eden bir rakibim vardır,, dedi --Aile ocağının muhafızlan 

Çeşme kazasının Köste kö· 
yü civarında bir vak'a olmuş· 
tu. B. Mustafa Orhan, bir gün 
tarlada çalışan işçilere para. 
larını verdikten sonra evıne 
dönerken Ayet adında birinin, 
yol üzerindt! kurduğu pusu
dan ve bir metre yakından 

attığı kurşunla göğsünün sol 
tarafından yaralanmıştı. Vak'· 
anın sebebi, bir kız meselesi 
idi. B. Mustafa Orhan, Köste 
köyünden çoban İbrahimin• 
kızı ile nişanlanmıştı. 

Ayet te bu kızı seviyormuş, 
hatta babasından istemiş, fakat 
babası, kızı B. Mustafa Or
hana nişanlamış. 

Yaralanan B. Orhan, 25 
gün işinden kalmıştır. 

Dün şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde bu davaya bakıl· 
mıştır. Davacı B. Orhan, vak'· 
ayı şö" lece anlatmıştır: 

- Çoban lbrahimin kızına 
talip oldum. Ötedenberi kıza 
talip olan Gani adında bir 
Arnavud vardır. Beni yaralıyan 
Ayet bu şahsın hemşehrisidir. 

Gani, kendisini kandırıyor, 
Ayet, bir gün yolumu· kesti, 
beni öldürmek kasdile tabanca 
kurşunile yaraladı, davacıyım 
ve tazminat isterim. 

Maznun Ayet ise, kendisini 
müdafaa ederek şunları söy· 
Jedi: 

Ben evıme giderken 

öyle garib olmuştu ki, bu 
hayretimi o da sezdi ve sordu: 

- Şey • diye kekelemişim • 
siz de denize girersiniz öyle mi? 

Kızlar, biraz ileride, beyaz 
ve muazzam bir balık gibi, 
suları altüst eden şişman bir 
kadını gösterdiler. 

- Bayan ( ..... ) ! 
Diyerı!k kahkahalarla gül

meğe başladılar. Aman ne eğ· 
leniyorlardı, ne eğleniyorlar· 
dı?. O Bayanı ben eskiden 
tanırdım: Karşımdakiler kadar 
tenasübe malikti. Hatta onlar· 
dan çok güzeldi. Bilahare ev· 
lendi. Semiz bir tavuk haline 
geldi, üç de çocuk doğurup 
kendisini salıverdi. Genç kız· 
lara: 

- Arkadaşlar -dedim· gül· 
meyin .. Çünkü şu sularda bata 
çıka giden şey, hakikC\tte sizin 
istikbalinizin aynasıdır. 

Ve bunlan söyledikten son· 
ra, kürekleri bırakarak kendimi 
sulara fırlattım. Çimdik 

- Tanınmış pehlivanlardan 
kimleri yendin? 

- Dramalı Hasc.nı, Buca· 
daki Olucaklı Ali pehlivanı .. 

On beş yaşında pehlivanlığa 
başlamış olan İbo pehlivan 
lstanbulda, Edirnede, Çatal
cada, Bursada, Balıkesirde, 
Burdurda ve daha birçok yer· 
lerde güre~miş, birçok zorlu 
p~hlivanların hakkından gel· 
mış. 

Bir ~ralık dayanamadı: 
- Bunlar pehlivan mı sanki 

-dedi- pehlivanlığı sen bizim 
zamanımızda görmeliydin. 

Dedi ... 
Yanımızdan "Filiz., pehli

van geçiyordu. lbo ona ta· 
kıldı: 

- Ulan Filiz.. Yazık bo· 
yuna postuna Çanakkaleli sa· 
na "pes. ettirdi .. 

Mustafa Orhan yolumu kesti, olmalısınız. Çok ve kuvvetli 
nişanlandığı kızla niçin benim olmalarını arzu etmekte oldu· 
alakadar olduğumu sorarak ğumuz çocuklarınıza ilk inti· 
bıçakla hü~um etti, ben de baları vermelisiniz. 11 Onlara Ro 
tabancamı çektim, fakat bende ma Faşist ter.biyesi verecek 
sar'a hastalığı vardır. misiz? Genç kızlardan, Faşist 

O sırada geçirdiğim heye- kadınlardan, kız talebeden ve 
canın tesirile sar'am tuttu, ta· köylü kadınlardan mürekkep 

dört gruba ayrılmış olan küt
bancayı da çekmiş bulunu-

lenin alkışları arasında kuvyordum. Ondan sonra ne ol-
duğunu bilmiyorum. iki saat vetli bir "eveti,, sadası yüksel· 

miştir. Bu sırada kadınlar men· 
sonra ayılmışım. Gözlerimi dillerini sallamak suretiyle te· 
açınca beni öldüreceklerini zahüratta bulunuyorlardı. 
düşüncıek vak'a yerind~n kaç· 
tım, ertesi sabah kır bekçisi B. Lebrun 
l--eni kırda buldu ve jandarma Dumergin cenazesinde 
karakoluna götürüp teslim etti. bizzat bulunamıyacak 

Şahid jandarma onbaşısı B. Paris, 12 (Radyo) - Cum· 
Ali ve jandarma B. Osman, hurreisi B. Lebrun, B. Dumer· 
vak'ayı görmediklerini, fakat gin cenaze merasimine şahsen 
Ayeti aradıkları halde bula- iştirak için Nimese gidecek 
madıklarını, ertesi sabah kır idi. Kabine buhranı hasebile 
bekçisi tarafından karakola Reisicumhur, yerine bir vekil 
getirilince kendisini isticvab göndermeğe mecbur kalmıştır. 
ettiklerini, Ayetin: Hükumette, B. Dumergin 

cenaze merasine B. Maks Ri· 
- Mustafa Orhan yolda kardın riyasetinde bir heyet 

bıçakla üzerime hücum etti, ile resmen iştirak edecektir. 
ben de tabancamı çekerek 
üzerine ateş ettim, yaraladım. Vilayet Nafia mUdUrU 

Diye itirafta bulunduğunu Vilayet Nafıa müdürü Bay 
söylemişlerdir. Bazı şahitler Turhan fstanbulda tedavi olun· 
gelmemişler ve rençber olduk- maktadır. Dokto~lar, iki ay 
!arından, yol parası verecek tedavi ve istirahate muhtaç 
vaziyetleri olmadığından ifa- olduğuna dair kendisine rapor 
delerinin Çeşme mahkemesi vermişlerdir. 

~~~~~--~--------
vasılasile istinabe suretile alın· dair zabıt varakası tuttuk. Hi-
masını rica etmişlerdi. Mah- <lisenin nasıl olduğunu bilmi· 
kemece, bu şahidlerin ifade· yorum. 
)erinin istinabe suretile alın- Bürhaneddinin sabıkası hak· 
masına karar verilmiş, muha- kında gelen bir mektup okun· 
keme, başka bir güne bıra· du, vaktile Adalet isminde 
kılmıştır. bir kadını yaralıyan Bürha-

..,.. epecı· k pazarın Ja neddin, bu suçundan bir bu-
l ' aı çuk ay hapse mahkum olmuş· 

işlenen cinayet tu. Mahkemece dinlenecek 
Maktulün yambaşrnda başka şahid kalmadığından 

müddeiumuminin mütaleuını 
siyah saph bir peynirci serdetmesi ıçın muhakeme, 

bıçağı bulunmuş başka bir güne bırakılmıştır. 
Tepecikte pazarda Hüseyini lkiçeşmelik cinayeti 

öldüren Bürhaneddin ile kendisiin lkiçeşmelikte Alanyalı ber-
suça teşvikten maznun metresi ber Hüseyini öldürmekle maı· 

Nazifenin muhakemelerine dün nun marangoz Salibin muha· 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· kemesinc dün şehrimiz Ağır-
sinde devam edilmiştir. Bu ceza mahkemesinde devam 
celsede polis B. Ali şahit sıfa· edilmiştir. Hadise yerinde eh-
tile dinlenmiş ve ölüm hadi- livukuf tarafından yapılan keşfe 
sesi ihbar edilince karakoldan dair mahkemeye verilen uzun 
dışarı çıktığını, bir arkadaşının rapor, düf!.ku celsede okundu. 
maznun Bürhanı kc.rakola ge· Keşif raporuna göre, vak'a 
tirdiğini söylemiş ve demiş- gecesi mesafenin uzaklığı na· 
tir ki: zarı dikkate alınmak suretile 

- Hadise yerine gittim, hadise failinin görülmesine 
maktul Hüseyinin yattığı yere imkan yoktur. 
yarım metre uzakta yerde Müddeiumuminin iddiasını 
peynir kesmeğe mahsus siyah serdetmesi ıçın muhakem~, 
saplı bir bıçak vardı. Buna başka bir güne bırakılmıştır. 

Hakikaten Filizdi. Boy filiz dırdığı zaman kahkahadan kı-
gibi, gösterişi de var, fakat rılmaktan kendimizi alamı· 
nafile.. f bomm söylediklerini yorduk. 
kendine yidirememiş olacak ki: Bandırmalının da güçlü kuv-

- Dilimi ısırdım, yoksa vetli olmasına rağmen Manaş 
onu atardım, dedi. onu epey hırpaladı .. Ve neti-

Bu kere lbo pehlivan alaylı cede hükmen galip geldi .. 
bir kahkaha savurmuştu: * ""-. 

- Bize de yutturacaksın Evlerimize dönüyorduk. Yol· 
be Filizi.. da iki kişinin münakaşasını 

"""""" kulak misafiri oldum. 
Bucalı "Manaşın.. Bandır· Manaş ile Bandırmalının 

malı ile yaptığı serbest gü- güreşini konuşuyorlardı. Bu-
reş te çok heyecanlı olmuştu . calı dayanamadı: 

Bu usul güreş bana kalırsa 
- Haydi oğlum dedi, sen 

ötekine nisbetle çok iyi ve 
· galiba Hasan ağanın bah· temız .. 
Manaş Tekirdağhya öyle çesini hoş buldun da zeytin 

saldırışlar yapıyordu ki... altında uyku çektin.. Hiçbir 
Bazan coşarak azgın bir farkında değilsin!. 

boğa gibi.. Fethi Y. Eralp 

- Ha ha ha.. (l) Pehlivan lıuraıla Tıkır de· 
Diye hasmının üzerine sal· melde parayı kastediyor. 



ANADOLU 
lFr.ansada .kabine buhranı Açık teşekkür 

!Bay ·Kamil .Şotan, ·:yeni kabineyi 
leşkile .memur edilmiştir 

Y~l1arda "lberi müzmin bir 
·apandisitten mustarip bulunan 
lhemşirenıin ameliyatını çok 
mahirane bir surette icra ede-
'rek 'hayatını kurtarmakta bil· 
)'ük bir hazakat gösteren Mem 
Jeket hastanesi Hariciye şefi -~----

IBer!lin 8·iyasal mehafili, B. Leon Blamun istifasını 'giinlerden-
dt>ğerli operatörlerimizden B. 
Mehmet Nuri Arkan3 bütün 
ailemiz namına ebedi minnet
tarlık hissite aleni teşekkür· 
leTimizi sunmağı bir vecibe 
'sayarım. 

beri bekliyordu. 8. Alber Saradan da bahseailiyor 
--Başı 1 inci sahifede - Paris, 21 (A.A.)- B. Blum Chatiteınps ile yapmıştır. Bnn-

Paris, ~1 (Radyo) - Bay bu sabah saat 3 de ~eisicum- dan sonra B. Lebrun A.y·an 
1 Kamil "Şotao, Eliza sarayından hur B. Lebrunun 'yanına gide- •reisi Jeanneneyi kabul etmiŞ 
< rl~ğru~ ~ B. Leon Bl~mun re~ . kabinenin istifası_nı . ve~- ·ve .yarım saat kadar kendi5He 
• evıoe gıtmış ve uzun muddet mıştır. B. Lebrun, yenı hır -hu- g"arü ·· .. ı·· 

~ k k·1· . . d h şmuş ur. 
ı konuştuktan sonra, Ayan reisi fi met teş ı ı ıçın er al tmü- B Ch . . ·b 

Sandıkçılarda 1 No da uncu 
Kasab o~lu Sabri 

'B · ı l · ı ·1 ı~ t zakerelere başlamıştır · autemps u sırada 
ı . !Jo ..Janene ı e par amen o · El' d · · 

· · B H · t t · iyi haber alan mehafilden ıze e bulunmakta ıdı. Saat 

~-~- :--~~~ 

Tashih 
15 Haziran 937 tarihli ga

zetemizin altıncı sahifesinin 
beşinci ve altıncı sütunlarının 
alt kısmında Turgudlu icra 
memurluğu ilanının sonunda 

ıreısı 1. l erdyoyku 1Zıyare te m~ bildirildiğine göre devlet reisi 3,40 geçe mebusan reisi B. 
•Ve on ar a a onuşmuş ur. · 

B K ·1 ş t .... 1 d ilk mülakatım B. Blum kabi· Herriot Elizeye giderek B. 
. amı o an, og e en . d .:ı I :ı..'t 

d R d
'k 

1 
P t ' . 1. nesın e uev et ı'llazırı olarak Lebrunun yanına kabul olun· 

sonra a a ı a ar ısı ı- b 
d 

· b k H b. N ulunmuş olan B. Camille muştur. 
. erı ve sa ı ar ıye azırı 

iB. Daladiye ile de görüşmüş 
t1e mütea1cıben evine giclerek 
hicaz: istirahat etmiştir. 

Kız Kolleji mü-
• 

sameresı 

Akşama doğru Hariciye Ne· Cumartesi günü Göztepe 
zaretine giden B. Kamil Şo· Kız Kollejinde bu seneki me· 
tan, orada Alber Saro, sabık 
devlet Nazırı B. Pol Bonkur 
ve Ayan meclisi maliye encü· 
meni reisi B. Kapo ile uzun 
müddet görüşmıiştür. Bu top· 
lantıda, sabık Hariciye Nazırı 
B. lvon Delbos ta hazır bu· 
lunmuştur. 

B. Kamil Şotan, bunu mü
teakıp, muhtelif partiler baş
kanlarile parlamento ve ayan 
meclisleri muhtelif encümenler 
başkanlarını ziyaret etmiş ve 
yeni kabinenin teşkili etrafında 
görüşmüştür. 

Radikal ve Radikal sosyalist 
partilerinin fevkalade toplan· 
tılarında bulunan B. Kamil 
Şotan, müzakereleri sonuna 
kadar takip eylemiştir. 

Sosyalistler, yaptıkları top
lantıda, reisleri B. Leon Bluma 
tekrar itimad reyi vermişlerdir. 

B. Şotan, bütün grupların 
itimadına dayanan bir kahine 
teşkil etmeğe çalıştığından, 
henüz kat'i bir eetice elde 
edememiştir. 

Komünistler, halk cephesine 
istinad edecek bir kabineye 
itimad reyi vereceklerini va· 
deylemişler. 

İşçi partisi, yarın (bugün) 
fevkalade bir toplantı yaparak 
vaziyeti tetkik edeceklerdir. 
işçilerin lideri, bunun için Ce· 
nevreden gelmiştir. 

Paris, 21 (Radyo) - Sabık 
başvekil B. Leon Blum, B. 
Kamil Şotanm teşkil edeceği 
kabineye müzaheret göstere· 
ceğini söylemiştir. 

Sosyalist partisinin yeni 
kabineye iştiraki halinde, B. 
Şotan, kabinenin listesini sa
baha karşı veya yarm reisi
cumhur B. Lebruna takdim 
edebilecektir. 

Berlin, 21 (Radyo) - Bay 
Kamil Şotan kabine teşkil 
edemezse, B. Alber Saronun 
yeni kabineyi teşkile memur 
edileceği söyleniyor. 

Londra, 21 (Radyo) - Bay 
Leon Blumun istifası lngiltere 
siyasal ve resmi mehafilinde 
derin akisler yapmıştır. Yeni 
kabinenin bir an evel teşek· 
külü ve buhranın uzun sür
meme1'1i lüzumundan bahsolu-
nuyor. 

Rom, 21 (Radyo) - ltal· 
yada B. Leon Blumun istifası, 
o derece alaka uyandırmamış· 
tır. Yalnız, yeni kı.binenin ki· 
min tarafından teşkil oluna· 
cağı merakla bekleniyor. 

Berlin, 21 (Radyo) - Bay 
Leon Blumun istifası, burada 
günlerden beri beklendiği için 
siyasal mehafilde bır fevkala· 
delik mü~ahede edilmemek· 
itti;, 

zunlara diploma tevzii müna
sebetile bir müsamere tertib 
edilmiştir. 

Göztepedeki mekteb bahçe
sinde, çam ağaçlarının tabii 

dekoru ortasında verilen mü
samereye talebenin söylediği 

istiklal marşile başlanmıştır. 
Bundan sonra mekteb marşı 

söylenmiş ve İngilizce bir pi· 
yes temsil edilmiş ve talebe, 

İngilizcedeki ilerleyişini gös
termiştir. 

Bu piyesi takib eden klasik 
dans ve köylü dansları cidden 

güzel sahntlerdi. Tabiatin de
koru arasında temiz elbiselerle 

yapılan bu danslar çok ritmik 
bir şekilde idi. 

Dansları takiben temsil edi· 
len dört perdelik Milli piyes, 

istiklal savaşını alakadar eden 
kuvvetli sahneleri ihtiva edi· 

yordu. Mücadele seneleri es· 
nasında fena düşünen ve sul· 

tana mP.rbut kalan ecnebi 
zabitlerine evini açan bir sa· 

ray paşası ile onun bu gidi· 
şme dayanamıyarak İstiklal 
mücadelesine iştirak için Ana· 
doluya geçen Yaman adındaki 

genç oğlunun macerasını ve 
onun zaferle evine dönerek 

ailesine kavuşmasını anlatan 
piyes kızlarımız tarafından 

büyük bir muvaffakıyetle ya· 
şatılmış ve hazıruna zevkli 
dakikalar yaşatılmıştır. 

Müsamereye talebenin söy· 
lediği Türk kızı marşile niha-

yet verilmiş ve dinleyiciler 
mektepten memnun ·bir şekil· 
de ayrılmışlardır. 

Bu sene Kollejden 18 ta
lebe diploma almıştır. 

OORSA 
Üzüm satlşları 

Ç. Alıcı K. S. 

544 Esn. ve Aha. 10 75 
117 inhisar idaresi 7 7 5 
28 J. Kohen 12 25 
24 D. Arditi 12 50 
12 M. J. Taran. 13 25 
10 S. Ergin 14 
10 Ş. Rıza ha. 14 50 
745 Yekun 

443798 Eski satış 
444543 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

34 Buğday 4 87 5 
18 Bakla 4 25 

265 Ton ,, 4 25 
20 ,, P. çekir. 3 2S 

ı'. 3 kita 4V 

K. S. 
17 75 
10 

14 
12 50 
14 75 
14 
14 50 

Türkiye-lran 
33/746 dosya numarasile Tur· 
gudlu icra memurlıığuna yazı· 
Jacak iken sehven 33/937 dos
ya numarasile Turgudlu ikinci 
icra memurluğuna denilmiştir. 
Tashih ederiz. 

transit yolu 
Erzurum, 21 (A.A.)- Kızıl· 

dize-Karaköse - Erzurum· Trab- Milas Asliye Hukuk mah· 
kemesinden: zon transit yolu açılmıştır. 

Kızıldizeden ve Trabzondan 

hare~et eden ve bu transit 

yolu üzerinde devamlı ve mun· 

tazam sefer yapacak olan ilk 

otobüslerin buradan telakileri 

ile yapılan bu açılış törenine 

Uumumi Müfettiş Tahsin Uzer 

riyaset etmiş ve sivil ve askeri 

t:rkan ve memurin ile kalaba· 

lık bir halk kütlesi iştirak et
miştir. 

Varvıl muhtarı Mehmedin 
mektep inşa tazminatı olarak 
1100 liranın tahsili hakkında 
Milasta mukim iken tegayyüp 
eden ve halen ikametgahı 
meçhul bulunan Macar mu
temet Şirans aleyhine açtığı 

davanın nakzen duruşması 

28·6·937 tarihine bırakılmış 
olduğundan yevmi mezkurde 
gelmediği takdirde gıyabında 
muhakeme yapılacağı ilan 
olunur. 

/ zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. n..ından: 

1 - Ankara garnizon birlikleri için 918 ton odun 10/7/ 
937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt-

2 

mesi Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 
Odunun tutarı 16065 lira olur-' muvakkat teminatı 
1204 lira 88 kuruştur. 

3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği satın alma komis
yonunda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele· 
rinde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif mek-
tuplarını ihale saatından en geç bir saat evel Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 26 30 4 1993 

lzmır Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankara garnizon birlikleri için kapalı zarftan pazarlığa 

çevrilen 200 ton koyun etinin ikinci pazarlığında da 
istekli çıkmadığından 29 /6/ 937 sah günü saat 15 te 
son pazarlığı Ankara Levazım amirliği satın alma ko· 

2 

3 

misyonunda yapılacaktır. 
Koyun etinin tutarı 70 bin lira olup muvakkat te· 
minat parası 4750 liradır. 
Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde Ankara Lv. amir· 
liği sat. al. ko. dan alınır. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika ve teminat 
makbuzlarile beraber yazılı güne kadar pazarlığı ya· 
pılmak üzere her gün Ankara Levazım amirliği satın 
alma komısyonuna müracaat edilmesi. 2013 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 1 O ton 

sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Sadeyağın tahmin b~deli 8000 lira olup muvakkat 

teminat parası 600 liradır. 
3 ihalesi 7 Temmuz 937 çarşamba günü saat 9 da 

Edremit Tümen sat. al. ko. da yapılacaktır. 
4 Evsaf ve şeraitnin görmek istiyenlerin her gün Ed

remit Tümen satın alma komisyonuna müracaat et· 
mel eri. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 22 26 30 3 2012 

lzmir Mst. Mv. K. sat. el. ko. rs. den: 
1 - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 9000 kilo 

2 

3 

4 

5 

1 

sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
Sadeyağınm tahmin bedeli 7470 lira olup muvakkat 
teminat parası 560 lira 25 kuruştur. 
ihalesi 8 Temmuz 937 perşembe günü saat 9 da 
Edremit Tümen sat. al. ko. da yapılacaktır. 
Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün Ed· 
remit Tümen sat. al. ko. nuna müracaat etmeleri. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az hır saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nuna 

22 26 30 3 2011 

$; 

2 - Sığır etinin tahmin bedeli 24000 lira olup muvakkat 
teminat parası 1800 l iradır. 

3 - fhıılesi 7 Tt-mmuz 937 çarşamba günü saat 10,30 da 
Edremitte Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün Edremit 
Tümen Sat. al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde~ 
lerinde ve şartnamelerinde yazıh vesikalarla birlikte 
teminat makbuz ve teklif mektuplarım ihale saatından 
enaz bir saat evvel Edremit Tüm..:n sat. al. ko, nuna 
vermeleri. 22 26 30 3 2010 

İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Müstahkem mevkiin lzmir körfezi iç ve dıfındaki nak• 

liyat ihtivacını temin etmek üzere se 1 rüsefere kabili• 
yelli bir motör altı ay için pazarlık suretile kirala· 
nacaktır. 

2 - Motöre tahmin edilen altı aylık ücret ve masraf be• 
deli 2010 lira olup muvakkat teminat parası 150 lira 
75 kuruştur. 

3 - ihalesi 28 Haziran 937 pazartesi günü saat 11 de 
lvı st. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

4 - Şeraitini görmek ve motör hakkında izahat alrnak is• 
tiyenler her gün Mst. Mv. sat. al. ko. nuna müracaat 
edebilirler. 

5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde' 
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuzlarını ihale gün ve saatında Mst. tvN· 
sat. al. ko.nuna vermeleri. 12 17 22 26 1886 

İzmir Müstahkem Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Ankarada Genelkurmay dairesi bahçesinde çalışmak üzert 

50 · 80 lira ücretli bir bahçevcın alınacaktır. Talip olanlarıC 
25-6-937 tarihine kadar Ankarada Genelkurmay daire müdiir 
lüğüne müracaat etmeleri. 16 19 22 1905 

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

altmış bin çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 

2 Şartnamesini 1275 kuruşa almak ve örneklerini gör 
mek istiyenlerin her gün J\1. M. V. sat. al. ko. nuıı' 
müracaat etmeleri. 

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

4 - ihalesi 24 61 931 perşembe günü saat 15 te M. M. 
satın alma komisyonunda Ankarada yapılacaktır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olı119 
lan şart olıııakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ~" 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve~ 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ib' 
saatinden bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. ~ 
ko. nuna vermeleri. 8 10 15 22 ~ 

. ~ 

Menemen Ticaret ve Saıııı1 
:odasından: 
__ 14 Numaralı Menemen Üzüm satış kooperatifinin tde~l~f, 
14-6-937 tarih ve 7 56 numara ile oda.nızca tescil e 1 

Keyfiyet ilan olunur. 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları /ıaiı tfı 

Yüzlerce senedenberi sıhhate f aydast /t 

ı . ç . .. . d .. 1 1 teli, $ ' zmır· eşme şosesı uzerın e guze manzara ı o . bııtı 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istırs 
V"' ihtiyaçları temin edilmiştir. ı 

Urla Malgaca . içm.~~~~~' 
Doktor müderris merhum Bay Ra~ıt Tahsının ıs 5~l 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispalın Şurprudel ~a flli" ~ 
ezber cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; ınot Jıı ~ 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklar•;;,, /. 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında,. 58 

.;e ~ 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakrıs t1el1/ 
hastalıklarında, bağırsak , ~irit , sulucan, m~sane Y0 t 
gibi bünye\'İ hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğll ( 
ile sabittir. .;e 

Vesait Basmahane knr şısında Bulvarda Url9Jşl1 
otobüslerinin hepsi içnwlerc uğramakta oldukların 
~·rıa ~t m·e\toutl\rr. 
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ANADOLU 
Yazan: M. Avhan /zmir harici qskeri sqtın qlmcı il4nları 

~, Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
~ Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah- Muva ~kat Münakas~ 
~ min tutarı teminata şe~li 

l Kilo Lira Lira 
Yulaf 484000 Burnava 24200 1715 
Yulaf ve· 

Kapalı ıat619~7 

Ş• d. h t 1 • • . ' I • t• K ~ ım ı ayre rınıye ge mış ı: en .. j ~· 
ya arpa 148000 Ödemiş 6400 480 Kapalı 28/6/937 Pazartesi l~ 
Yulaf 100000 Gaziemir 4500 338 Açık 2816/937 Pazartt!-$~ 16 

1 -Y_ukanda miktar ve mahatli yazılı yulaf veya arp1 hizalarında yazılı saatlarınd~ glrp§~ 

disini tanıyıp tanımadığını sordu. · -·-~-· .. ·- -- - tizere kapalı zarf usulile 28/6937 pazartesi günü münakasaları yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat mikdarları hizalarınd't- ya;r; ı lıqır! 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir, Şimdi 

telmişti. 
hayret aırası Jriniye 

- Ne var, ne oldu, beni 
tanıyor musunuz? 
Doğan kendini biraz topar· 

lar gibi oldu. 
• --. Tanımak mı?. Şey, evet, 
11rninizi işitmiştim .. 

irini gittikçe meraklanıyordu: 
. - Fakat yavrum siz kimsi· 

hız rica ederim. 
Doğan omuzlarını &ilkti: 
- Bir yolcu .. Şuracıkta yo· 

lunu kaybetmiş ve sizden, gü· 
Zel parmağınızla yolu göster· 
llıelcliğinizi rica eden birisiyim. 

İrini, hafif, şuh bir kahkaha 
fırlattı: 

- Yalnız o kadarcık mı?. 
l Doğan, uzun kirpiklerinin ara-
1itndan iriniyi süzdü: 

- Tabii o kadar .. 
h - Ôyle olsun bakalım Meç· 

ul Korsan!. 
Doğan, kendi adım duyunca, 

kıpkırmızı oldu. Hatta, kızarır 
tibi oldu, hafifce kaşlarını çattı: 
k - itiraz etmiyeceğim .. Fa
k~t o tarzda konuşuyorsunuz 
ı, benim buna, hiç te müsa

adem yoktur. 
İrini sapsarı kesilmişti: 

h - Hayır • diye kekeledi • 
~rhangi bir maksatla, herhan· 

ı~ bir hisle hareket etmiş de· 
iılirn. Yani, sizin isminizi alaylı 
?1~rak kullandığımı söylemt:k 
~1Y.orsunuz değil mi?.. Hal· 
~kı çok yanlışsınız. Sizinle 
d rııkarşıya gelmekten o ka
b •r . mesudum ki.. Kimbilir, 
~l~ı de sizi Yunanistanda 
. nıaı kadar yakından görmüş, 

•ız· ı ın e bu kadar uzunca konu· 
~k tanışabilmiş kimse de 

0 ur değil mi? 
- Evet, iyi anladınız. 

~rllrini elindeki gülü Doğana 
attı: 

d ;- Şu halde, bu şeref ilk tt' a bana nasib olmuş demek· 
~ ~e. çare ki, sizinle uğraş· 
&,ık 1~~ıdarında değilim. Çünkü t ı~ıtmiştim .. 
d" rtnı bunu müteakıp geriye 
~dü, çiçeklerin arasından 
hl rrıete başladı. Siyah, dal· 
.._ 

1 laçlannı toplamıştı. Beyaz 
)a~rrıer gibi omuzları, bu si
bir \'e parlak demetin altında 
kh Rcnç kadın olgunluğunun 
~b;~er bir misalini veriyor 
(\1 1 ıd' D ı. 

'tciktğan, etrafına baktı. Kim· 
er yoktu: 

i}: Prensesi 
1 .•Ye seslendi. 
rıni ha . d. 

şını çevır ı. 

bir ....... Buyurun Meçhul Korsan, 
ley.... . . ? 

•uı ıstıyorsunuz 

(; ~izinle konuşmak isterim. 
~i ı?': kısa bir tereddüt dev· 
l>Gta~c;ın~e tatlı bir tahayyülle 
lıru d \'ucudunun gıcıklandı· 
fif~ duydu. Gözlerinin içi ha· 

_ B·rnanlanmıştı. 
·~·d· ıraz müsaade buyurun .. ı- k .. k 
~ d oş teki ihtiyar hizmet· 
hr h'e fehre göndereyim .. Di· 
leCtkJızrrıetçilerim akşama ge· 

~ea li~: Ç~nkü onlar da, her
"'cte ~· . lımanda seni gör· 
'hçtıtııttaler.. Siz lütfen şu 

Bir ın altına geçiniz. 
t'1erd~ l<>nra, Doğan, köşkün 
)o,du e~lerinden içeriye giri· 

' er ihtimale karşı han· 
llhıa -.pıııa sıkı da 

tutuyor ve kurt bakışları ile 
etrafı da kolluyordu. Tayfası 
dıfarıda kalmıştı. Herhangi 
bir tehlikeyi, karşılıklı olarak 
ıslıkla yekdiğerine haber vere· 
ceklerdi. 

irini, salonun tam ortasında, 
ayakta duruyordu. Çok heye· 
canlı görünfiyordu. Fakat iti· 
daline hakim olmağa çalıştığı
da belli idi. 

- Buyurunuz Meçhul kap· 
tanl Sizi köşkümde gördüğüm 
ıçın memnunum. 

- Çok asil ve naziksiniz 
prenses. Ben de, mukadder 
ve muhakkak olan konuşma· 
mızın bugüne tesadüf etme· 
sinden çok memnun oldum. 
Hatta, sizi geç tanıdığım icin
de mütaessirim. Bilseydim, 
çoktan karşınıza çıkmış olur· 
dum .. 

irini, Meçhul Korsana bir 
koltuk gösterdi: 

- Buyurun. Fakat çok muğ· 
lak konuşuyorsunuz. Benimle 
konuşmaklığınız muhakkak ve 
mukaddermiş. Bundan bir şey 
anlıyamadım. Beni eskiden ta· 
nıyor mu idiniz? 

- Bir yerde, buradan çok 
uzak bir yerde isminiz geç· 
mişti ve bana, size hitaben 
yazılmış bir mektup vermiş· 
lerdi.. 

irini sabırsızlaşır gibi oldu: 
- Bana hitaben bir mek· 

tup mu?. Nereden, kim verdi? 
Meçhul Korsan, elini göğ· 

süne uzattı. ince, ipek gibi 
bir sahtiyan cüzdan içinden 
birkaç mektup çıkardı. Arala· 
rından bir tanesini seçti ve 
lriniye yaklaştı: 

- işte, size hitaben yazılan 
mektup .. 

İrini, mektubu alıdı ve açıp· 
ta tam ortada Osmanlı Padi· 
şahlığının altın yaldızlı damga· 
sını görünce, bir çığlık atmak· 
tan kendini kurtaramadı. Sa· 
fiye Sultanın fermanını göğ· 
süne bastı ve eğildi. Şaşırmış 
bir vaziyette: 

- Beni af buyurunuz ·dedi· 
hata ettim, size hürmette ku· 
sur gösterdim,. Tekin yere siz 
harikulade bir insan değilmiş· 
siniz. Bir sultanın kardeşin· 
den de ancak bu beklenir .. 

Prenses irini, elini ona uzat· 
tı. Doğan bu güzel ele, zarif 
ve asil bir öpücük kondurdu .. 

- Hakkımda fazla teveccüh 
gösteriyorsunuz! • dedi· beni 
herşeye rağmen gene •Meçhul 
Korsan" olarak telakki etme· 
nizi istiyorum güzel Prenses .. 

Prenses irini, Doğanı şimdi 
daha harikulade görüyordu .. 
Bu ferman şeklindeki mektu · 
bun, kendi siyasi faaliyeti he· 
sabına taşıdığı ümit te ona 
inzimam edince, Prenses ken· 
dini tutamadı, Doğanı kolla
rından tuttu: 

- Rica ederim, şöyle otu· 
runuz, yakın olalım .. 

Ve sonra birdenbire, siyah, 
füsunkar gözlerini Doğana 

dikti: 
- Sizden bir şey rica etsem. 
- Buyurunuz! 
- Evveli benim elimden 

bir şarap .. 
- Sonra?. 
- Bu ~ bauı miQfir 

kalmaklığınız. 
- Birincisine evet, fakat 

ikjncisine maalesef imkan yok· 
tur Prenses, çünkü arkadaşla-

rım bekliyecekler. Geminin 
mutlaka yarın hareket etmesi 
lazımdır. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı veıikalarla tem·matı 
muvakkate makbuz veya banka mektupları ile muayyen vaktinden bir sant evel tekljf 
mektuplannı Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna vermeltri, 13 17 22 25 

----
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat Münaka· Tarih Gün 

Prenses eğildi. Yakın, sıcak 
bir sesle ve bütün şuhluğunu, 

Kilo tutarı teminat sa şekli 
L. K. L. K. 

kadınlığını hatırlatan bayıltıcı 
bir gülüşle; 

Sığır eti 14400 Ödemiş 2880 00 216 00 Açık 24/6/937 
24161937 
24/G/937 
24/6/937 
24/6/937 
25/6/937 
25161937 
25/61937 
25/6/937 
25/6/937 
25/6/937 

Perşembe 
Perşembe 
Perşembe 
Per~embe 
Perşembe 
Cuma 

10 
Sığır eti 72000 Gaziemir 14400 00 1080 00 Kapalı 

Açık 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 
Kapalı 

11 
15 
15,30 
16 

- Yalvarırsam ·dedi size 
yalvarırsam.. Yarın sabah de-

ğil de, mesela öğle vakti, ya
hut akşama doğru hareket 

Bı1rndV8 

Ödemiş 
Gaziemir 

741 00 56 00 
469 00 36 00 

1183 00 89 00 
1980 00 149 00 
3450 00 259 00 Cuma 

edersiniz. Hem de uzun uza
diye konuşmuş oluruz. 

Yaş sebze 15975 
Yaş sebze 9894 
Yaş sebze 32000 
Kuru ot 66000 
Kuru ot 115000 
Kuru ot 340000 

Gaziemir 
Ödemiş 
Burnava 10200 00 765 00 Cuma 

Cuma 
Cuma 
Cuma 

10 
10,30 
11 

Saman 261000 Burnava 3915 00 294 00 Açık 

Açık 
Açık 

15 
15,30 
16 

- Sonu var - Saman 50000 Gaziemir · 7 50 00 57 00 
Saman 89000 Ödemiş 1235 00 93 00 

Birinci Sınıf Mutahassıs Linyit maden 

Dr. Demir Ali kömürü 275000 Gaziemir 2750 00 207 00 Açık 26 6/937 Cumartesi 10 
1 - Yukarıda cins, miktar ve mahalli yazılı 12 kalem erzak hizalarında yazılı şekil ve t!· 

Kamçı oğla rihlerde olmak üzere münakasaya konulmuştur. 

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

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

T f"lefon : 3479 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuz veya banka mektupları ile muayyen vaktinde ve kapalı zarf usu 
lile yapılacaklar için de teklif mektuplarını vaktınden bir saat evvel Burnavadaki 
Askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 9 13 17 22 1807 

lzmir gümrük muhafaza tabu
ru satın alma komisyonundan: 

Cinsi 
Kabak 
Fasulya 
Patlıcan 
Bamya 
Büber 
Tomates 
Çekirdeksiz 

Beher kilosunun: Mecmu 
miktarı: Muhammen fiatı: tutarı: 

Kilo Kr. S. Lr. Kr. 
1610 3 50 56 35 
1694 6 50 110 11 
2454 6 50 159 51 
1894 10 50 198 87 

564 6 50 36 66 
1908 3 50 66 78 

Muvakkat 
teminatı 

Lr. Kr. 
4 23 
8 26 

11 97 
14 ~2 

2 75 
5 02 

üzüm 1545 6 50 100 42,5 7 54 
Kavurma 345 53 00 182 85 13 72 

1 - İzmir gümrük muhafaza taburu Urla bölüklerinin üç 
aylık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları ve tahmin edi· 
len fiat, tutarı ve muvkkat teminatı hizalarında gösterilen yaş 
sebze ile sığır eti kavurması ayrı ayrı şartnamelerle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Şartnameleri her gün komisyonda gö· 
rülebilir. 

2 - Sebzelerin eksiltmesi 717 /937 çarşamba günü saat 14 
te haşlıyacak ve kavurmanın eksiltmesi aynı günde saat 15 te 
İzmir Alsancak Birincikordon (364) No. da gümrük muhafaza 
taburu şatın alma konıisyanunda yapılacaktır. Eksiltmeye gi· 
recekler ticaret odasında kayıtlı bulunup 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve liçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını 
eksiltme saatinden eve) komisyona vermeleri . 22 26 1 6 2006 

İzmir Milli Emlak Müdüriyetinden: 
Tayyare alayına ait fort 934 senesi mödeli 8 silindirli üstü 

tente örtülü iki kişilik spor tenezzüh otomobili 4 diş lastik 
4 iç lastik bir yedek dış lastik bir yedek iç lastik bir yedek 
Jant bir lastik kılıfı muşamba bir batarya bir dinamo bir 
minder teferrüatile birlikte 500 lira muhammen kıymetle sa· 
tışa çıkarılmıştır. ihalesi 28/6/937 Pazartesi günüdür. Taliple-
rin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatlara 2020 

Devlet Demiryollarından. 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin E"cJilPn 

bedeli 41562 lira 15 kuruş olan 395830 kilo ekmek ~j hii· 

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

Muvakkat teminatı :3117 lira 16 kuruş olup şartnamesi 

208 kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

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

8 13 18 22 3155/1779 

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

2 

3 

için 375000 kilo yulaf kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

Münakasası 29 /6/ 937 salı günü saat 11 ele yapıla· 
caktır. 
Umum tahmin tutarı 18750 lira olup muvakkat te· 
minatı 1407 liradır. 

4 - Şartnamesi . her gün komisyonunda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

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

Berga Halkevi Başkanlığın
dan; 

Halkevimizin 20 parçadan mürekkep ve bir senelik faaliyeti 
olan bandosu için bir öğn:tmene ihtiyacımız vardır. İstenilen 
öğretmende aranılan şartlar şunlardır: 

1 - Şimdiye kadar çalıştığı ve muvaffak olduğu yerlerden 
aldığı vesikalar ile tahsili derecesini ve hüsnühal eshabından 
bulunduğunu bildirmesi. 

2 - Riyano ve Keman ile takviye edilmek suretile bandodan 
ayrılan sazlardan terekküp edecek cazı da idare etmesi. 

3 - Bando sazlarından birini de çalabilmesi. 

4 - Yukarda yazılı evsafı haiz öğretmen için evimiz ma· 
hiye 40 lira tahsisat ayrılmıştır. 2004 

ANK~RA 

Büyük Emlak Acentası 
Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Tel. 1433 

Ankara //inat Acentası 

Alsancak atelyesindeki büfe ve yemekhanenin 1716/937 
Perştmbe günü saat 15 de kiraya verilmesi mukarrer iken 
bugün de Komisyona hiçbir kimse gelmediğinden ihalesi bir 
ay müddetle uzatılmıştır. Muhammen üç senelik kira bedeli 
240 lira olan bu büfe ve yemekhane 1917 /937 Pazartesi günü 
saat 15 de Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda kiraya 
verileceğinden isteklilerin % 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat 
yatırmaları ve aranılan vesikalarla muayyen saatte Komisyona 
müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan paruız alınır. 

22 24 2016 !11111111111111111111111111111111.. Doktor ,d11111111111111111m111111111 
lzmir Birinci Kordon dolmada Ahmet ağa mahallesinde = == 

idaremize ait 12114 No. lu mağaza, depo üç sene müddetle = A. Kemal Tonay !_: 
ve açık artırma usulile 5/7/937 Pazartesi günü saat 15 de b 
lzmir Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda kiraya verilecek· = Bakteriyolog 11e alaııcı, salgın :hastalıkları § 
tir. Muhammen üç senelik kira bedeli 4500 liradır. isteklilerin ~ Birinci Sınıf Mutahasaıaı i 
% 7,5 nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeye S C Verem ve saire) = i5 Baımahane istasyonu kaıtıwıdaki Dibek eohl bapnda 30 eayıb §İ_ 
mani kanuni bir halleri bulunmadı,ı,ına dair beyannamelerle h !i := ev ve muayene aneeinde sabah saat 8 den akıam aaat 6 ya Ei 
muayyen vakıtta Komisyona müracaatları lazımdır. Şartname· E; kadar haıtalannı kabul eder iE 
h:r Komil)Vnden par.m alıaır. 22 24 2014 •tUJJllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllillllJ Tele/on: 411 S UHUlli 



Sayfa 8 

Fratelli Sperco' 
Vapur Acentası 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASININ 

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

NIEN KUMPANYASININ 
"AASNE,, vapuru 14/Hazi· 

randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNJA 
SKANDINA VY A limanlarına 
yük alacaktır. ----SERViS MARITIM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
''ALBA JULIYA,, vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

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

livier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Lf. 

NES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 15 Ha· 

ziranda LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelerek yük çı· 
karacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
Hazirnda LONDRA, ve HULL 
den gelerek yük çıkaracaktır. 

"GRODNO,, vapuru 30 
Haziranda gelerek LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

DEUTSHE · LEVANTE 
LİNIE 

·,,SOFIA,, 10 Haziranda 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERSten gelerek yük çı· 
karacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

DWlliallC!:llEi3 ........... .. 

"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta. 

V N lığı Ltd. 

W. F. İl.°VAN- Hell~ni~ Lines 

Telefon: 4142/4221/2663 

Der ZEE & Co. 
Lımıted 

"HOLLANDiA., vapuru 28 

DEUTSCHE LEVANTE LI-
NİE. G.m.b. H. 

HAMBURG. 
,,ARKADIA,, vapuru l 2 

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

"CHIOS., vapuru Haziran· 
nihayetinde beklenilmektedir. 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERiKAN EXPORT LJ. 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PlREden AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 18 Ha
ziranda PIREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 
gidecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV-
ORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

"EXOCHORDA" vapuru 
16 Temmuzda PiREden hare· 
ket ederek, BOSTON ve NEV
YORK jçin yolcu ve yük ka· 
bul edecektir. 

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

AMERICAN EXPORT LiNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA,, vapuru 24 Ha

ziranda limanımızda beklenil· 
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. · 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN. BuCAREST 

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

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"AVIEMOt<E,, vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
LIVERPUL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS 

Haziranda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO lNC. 

.. 1RLAND " vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem
muz beklenilmekte NEVYORK 
limanı için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda 11UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

... Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Veysel hamamı 
acıldı 

' Birbuçuk senedenberi kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edıl
mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh· 
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek
mil mobilyası da yeniden te-
darik olunarak saygılı müşte
rilerimizin hertürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede
ceklerin herhalde memnun ka-
lacakları birinci defada belli 
olacaktır. Fiatler de son de-
rece ucuzdur. 
.. me11:11 .. ::m1 .... m!lmi! see 

muza doğru beklenilmekte· 
dir. BELGRAD, NOVIZAD, 
BUDAPEŞTE BRATISLAVA 
LINZ ve VIY ANA için yük 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
11BOSPHORUS,, vapuru 22 

Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SIÇIL YA, DiYEP ve 
NORVEÇin umum limanlan 
için yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
leınez. Telefon No. 2007 2008 

ANADOLU 

Dikkat 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek ge:ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. 
C..• 

Askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğünden 

200 ton saf kurşun 
Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda miktarı ya· 

zılı saf kurşun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma 
komis>:onunca .9 Temmuz 937 cuma günü saat 15 te kapalı 
zarfla ıhale edıJect-ktir. Şartname 3 lira mukabilinde komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı 
havi teklif mektuplarını mezker günde saat 14 de kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerininde 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. 17 19 21 23 1909 ,, ., 

1 Bal~ova Ağa. 
memnun 

22-:-Baziran 937 

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KALDJRDILAR / 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

I3LAK-FLAK 
Amerikan en 

mükemmel 
" sinek ilaçidir. 

er yerde !latılır 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

7 50 ton adi kok kömürü 
Tahmin edilen bedeli 18000 lira olan yukarda miktarı ya· 

zılı adi kok kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satan 
alma komisyonunca 7 Temmuz 937 çarşamba günü saat 15 te 

Namile maruf ılıcaları 6-Haziran-937 kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
pazar gününden itibaren muhterem yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1350 lirayı 
müşterilerine kanılarını açmıştır. havi teklif mektuplarının mezkur günde saat 14 de kadar ko· 

r misyona vermeleri ve kendilerininde 2490 sayılı kanunun '2 
Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra ve 3 üncü maddelerindeki vcsaikle mezkur gün ve saatte ko· 

köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu- misyona müracaatları. 17 19 21 1910 ~ 
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza· - -
hatı zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşriflerini Izmir Memleket Hastanesi 
beklerim. MÜDÜRiYET 

A 
•• Baştabibliğinden: 

ydın Nafıa Müdürlüğünden; lzmir Mmeleket ve Eşrefaşa hastanelerinin bir yıllık ihtiya· 
1 - Eksiltmey~ konan iş Aydının Söke . Ortaklar yolunun cını karşılacak olan (45000) kilo ve (18000) lira muhammen 

11+465-17 + 500 kilometreleri arasında şose ve imalatı sına· bedelli koyun ve kuzu eti kapalı zarf usulile ve 12/6/937 
iye inşaatıdır. Bu işin ke.şif bedeıi (17551) lira (67) kuruştur. tarihinden 1/7/937 tarihine kadar 20 gün müddetle eksiltmeye 

2 - Bu işe şartname ve evrak şunlardır: çıkarılmıştır. istekli olanların şeraiti münakasayı görmek iste· 
a - Eksiltme şartnamesi yenlerin her gün Ankara ve lstanbul sıhhat müdürlüklerine 
b - Fenni şartnamesi ve lzmir Memleket hastanesi Baş hekimliğine müracaatları ve 
c - Mukavele projesi eksiltmeye iştirak edeceklerin münakasanın icrasından evvel 
d - Bayındırlık işleri genel şartnamesi bedeli muhammeni olan % 7,5 nisbetinde (1350) lira teminatı 
e - Keşif cetvelleri ve projeler. muvakkatasmı H. Muhasebe Müdürlüğüne yatırmağa veyahut 

fstiyenler .bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görülebilir. bir banka mektubu vryahutta tahvilatını bir zarf derununa 
3 - Eksıltme 7.6.937 den 12.7.937 pazartesi günü saat bir zarf derununa da teklifnamesini ve bu iki zarfı bir zarf 

onbeşte vilayet encümeninde yapılacaktır. içine konularak ve üstü mühürlenerek zarfın üzerine adresile 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin de derci ve ihale 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1316.38) lira günü olan 1/7/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat }0 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesi· dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi encümenine müracaatları 
kalan haiz olması lazımdır. ilan olunur. 13 18 22 26 18zp__, 

a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası Askeri fabrikalar umum mü· 
b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan bir dürlÜğÜnden: 
saat evveline kadar encümende toplanan komisyona getirile· 
rek makbuz mukabilinde verileçektir. Posta ile gönderilecek 100 Ton mutahhar Avrupa 
m~ktupların nihayet üçitncü maddede yazılı saate kadar gel· ""' 
mış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu- pamugu 
lunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve şartnamesind~ 

16 22 29 6 1889 değişiklik yapılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu Asker• 

Izml·r Lı·seler ve Orta okullar fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 A~s· 
tos 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile• 

t 1 k 
• cektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondB11 

sa ın a ma omısyonundan: verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi teklif ıne~: 

Muhammen % 7.5 muvak· tuplarmı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermelefl 
Azı Çoğu bedeli kat teminatı ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

Nev'i Kilo Kilo Lira K. Lira K. }erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona nıiitB' 
Birinci nevi ekmek 14,000 20,000 2050 153.75 1 Sadeyağı 500 900 720 54.00 caat arı. 16 18 20 22 179!/ 

}zmir Erkek Lisesi talebelerinin temmuz 937 i.;inde 20 gün Askeri fabrikalar umum miİ"' 
muddetle Yamanlar d~ğında yapacakları askerlik kampı ihti· d •• ı •• ""' d 
tiyaçlarından bulunan yukarıda miktarı ve muhammen bedeli ur ugn en: 
ve % 1.5 muvakkat teminatı yazılı birinci nevi ekmek ile sa· 3000 Ton Lavamarı·n ko··mu··r 
deyağının 2 Temmuz 937 cuma günü saat 15 te Hükumet bi· 
nasında Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonda Tahmin edilt· ı ı bedeli 39000 lira olan yukarıda miktt.rı '1

9
• 

ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklile- zılı Lavamariı~ kömürü Askeri fabrikalar umum müdürliiğÜ s:~ 
rin 2490 sayılı kanunda sayılı evsaf ve şeraite uygun olanla- lııı alma komısyonunca 6-Temmuz-1937 salı günü saat 15 , 
~ı? Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarını gösterir 937 yılı kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş !1'~t 
ıçınde alın~ış belgelerile ve lzmir mal sandığına yatırılmış mu- kabilinde komisyondan verılir. Taliplerin muvakkat tetl'l

111 
t 

vakkat temınat makbuz veya hükumetçe kabul ve tesbit edil- olan 2925 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
59

:. 

miş bankalarda!l usulü veçhile alınacak banka teminat mek- 14 de kadar komisyon~ vermeler~. ve k~ndilerinin de 2490 ~il 
tuplarile muayyen gün ve saatinde komisyona ve şartname· yılı kanunun 2 ve 3 cu maddelerındekı vesaikle mezkur ı;-
lerini görmek için de hergün sabahtan akşama kadar Erkek ve saatte komisyona müracaatları. 16 18 20 22 188,Y 

Lisesi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 17·22-26-30 Izmir inhisarlar Başmüdiit' 
Salihli belediyesinden: lüg""' ünden: j• 

Salihlide şehre iki kilometre mesafede tesis edilecek asri 0
1' mezarlığın ihata dıvarlarının inşaatı 15 161 937 den itibaren Başmüdürlüğümüz yanındaki depoda mevcut 30 bab'll 

b d 
1 

k 
1 

1280 kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. . dıf· 
e: e i eşfi o an 3487 lira 90 kuruş Üzerinden açık eksilt- Tamamının muhammen bedeli 122.95 teminatı 18.44 hr~ ,.e 

meye konulmuştur. Yapmak istiyen müteahhit ve ustaların isteklilerin pazarlık gününden evvel tütünleri görmel.eı10ıı' 
1 171 937 perşembe günü saa~ .16 ya kadar Salihli urayı en· 2~/6/937 günü saat 15 de Başmüdürlüğümüzdeki koınıs9Y1l 
cümenine müracaatları. 19 · 20 22 23 1973 gelmeleri. 18 22 1~ 

VARNA, KôSTENCE, SU· 
LINA, KALAS ve 1BRAIL 
için yük kabul eder. 

Soc. Royale HONGROISE 
.. · DANUBE MARITIME . . 

"DUNA,, vapuru 10 Tem· 

Piirien Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır lı.i gebelere, kalp, b6~' 
' reklerı rahat&f:..Z o~anlQ.ra bıle . Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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