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Tayyarelerimiz Şeyh Rızay~ ininden Şel, St~~ar ~~~ıano ve 

çıkarmak için taramalar yapıyor Sokot kumpanya_ıa~ı 
mahkemeye verıldı 

Şeyh Rızanın akıl hocası Ali Sırrı, Şarki Dersime kaçmak istemiş Ankarada da altı ma~aza kapatıldı. Maz. 

ise de, yollar askerimiz tarafından tutulduğundan kaçamamıştır nunlar, dün ~ikametgah senedine bağ-
lstanbuı, 26 (Hususi) - lh l ... :J /anarak serbest r,.bırakı/dtlar 

Ati Şevh Segid Rızanın racatçı arımıza muıae Beozin ' 'e 

~~ıl hocası Ali Sırrı, Şar-

1 
petrol fiatleri· ,.;; .. 

iti Dersime kaçmak iste- Türk-A man iktısadi mü- nin uıuzlatıl-
'>'aiş ise de, bütün yollar maeı hakkın· 

:t:;,;::;:;:;!.;;!,0
n ~=~ zakereleri başhyor !~:· !::.;:; .... 

" 01/ak olamamıştır. ·· - girmi~ ve tat· 

$egh Rıza ise, karısını Berlin sefirimiz B. Hamdi, tüccarları- :~:ır. ha~::~ 
et,.aftaki aşiretlere gönde- mız için bundan sonra geniş bir sa- göre benzin ki· 

~~"ek imdad istemiş ise de ha açılacağını söylemiştir loda sekiz ku· 
rç bir aşiret kulak asma- _ ruş ucuzlamak· 

ltıış Tle Şeyh Rızanın ta!ebi, İstanbul, 26 (Hususi( - Hü· r ....._ tadır. Ve 14 

"eddedilmiştir. kılmetimizle Almanya arıısıoda A T' A TUHRK kuru§ a satıl· 
~ 1'agyarelerimiz, Şeyh Rı- başlamak üzere bulunan iktısarli .R ması lazımdır. 
4Q•• • • d k k . . müzakerelere iotirak edecek beye· I Gazın fiati de 
~ı ının en çı arma ıçın timiz, lktuıad Vekaleti idari mllıı· Y a/ovac/an ~Stanbu. kiloda toptan 

:od~anıa ameliyesine devam Şeglı Rıza tepn Kurdoglu B. Faikın riyaıe· la dı.ndıiler 11,5, peraken· 
ıgorlar. hal yakalanması için şid- tinde bugün Ankaradaa hareket u 
L..ı b h d ff • 0 

[ 

0 t • J f b / 26 ( /l "' ) de 12,5 k U• ~ükümet, hainin e eme· e ı emır er fJermış ır. etmiolir. san u , ususı 
lüzakerenin ilk celsesinde - Atatıirk, bugün Yalova- ruştur. 

Deniz kazası tahkikatı riyaı1et edecek olan Berlin scf~ri· dan gelmişler ve doğruca Ancak kum· 

lspanyol vapurunun kap- :;.s~~E·~~~::. ::::::::.:.: ~;:;;;J;:~çe:.,~~:g·~~;!~ !.:::~~:;;:: 
verdiği beyanatta ounları eöyle· Şefi tezahüratla karşıla- i tememitler ve 

tanı tevkif edildi mietir: Jlükumetimizle Almanya "mıştır. _) ~ünne~:~ü~a~:~~ 
arasındaki ikıısadi müzakerelere, arzu ile istiyorlar. leri kapat 1 l· g I lstanbul, 26 (Hususi) - Dün :bah Anburnu açıklarında vukua· 

ten deniz kazası etrafınılaki tahkikata devam olunuyor. 
tıi İtalyan vapurunu batıran 1spanyol vapurunun kaplanı, müddeiumumi· 
•ıı.' )'aptnış oldu~u tııhkikat netkeainc1c tevkif edilmi~ ,._. hpanyol vapu· 
~nakkııleye çckil<.rck hııciz altına alıomıştır. 

f:ransız Meclisinde uzun 
münakaşalar olacak 

t•Qrısız frangının dÜıeceği hakkındaki 
Qberler, B. Şotan tarafından yalanlandı 

b- •)•ti Fransız parlamentosu 
11~tye ~· ~6 (Hadyo) - Ytrni ka· beyaoname okunduktan sonra hatib· 
{; ll Pr •lıye ı: 'azın olarak ı;irmiş lcre eöz verecektir. 

tor ansanın A k f. . . • tıı gc8 a mcrı ·a se ırı Bırçok mebuslar, malı program 
Yıı IMn lcone, pazartesi günü hu· ba!.kında kabineden izahat ietiyc· 

ı,. '"CC t• 
ı:~~ «\.11Lin ır. cckler ve büdce açığmın, ne suret· 
~ "e fıa~· 0 gün ılerlıal toplana· le kapatılacöğım soracaklardır. 

'ıııı•ıtıe .~~entoda irad edeceği Siyasal mehaf ilde, mali prog· 
n. l\ahitı~ı •kınııl edecektir. ram hakkında muhtelif rivayetler 
~l 4bl'lı11 1.ı~ &alı. günü Hcisicıımhur deveran ediyor. Ilazı kimseler, 
ti.1 ~e ... , rıyasetinde toplana· frank fiatinio düaürükc·e~ini iııaa 14tt ... Ute k b v o • 

cıt ~ 
11 

a ı en parlamentoya etmi~lerdir.: 
·~ ll•he~ nnaıneyi okuyacaktır. Da~bakan B . ._otan, dönen ri· 
h,İ:c h. lel B. Şotan, parllınelo· vayetlerin, tıımamcn a:ııl ,ız olduğu· 

de heya 
00 

Blum da ayan mez· 1 nu ve lali ye i\'azırı gı· linciye kadar 
~•rl4.._ 110•nıeyi okuyacaklardır. , hitbir kurar 11lınamıy:ıcağını bil· 1 

tııto re· • B H . d' . . m . envo, ırmııtır. 
' 

Temmuzun üçünde başlanacaktır. Yeni anlaşmanın, tüccarları· mıştır. Hatta 
Almanlar, bu müzakerelerin mıza daha geoit bir mübadele sa· henzineizlikten 

Lir an e\·el başlamasını, büyük bir hası açacağında oüphe yoktur· bir m il d det Benzin satış depolarından biri 
r ' Buroava, Buca ve Kartıyaka ara· Vali B . .Fazlı Gültç, dün kumpanya· 

Başvekilimiz İstanbula geldi eında işliyen otobüslede kor· ların mümessillerini çağırtarak ka· 
don otobüslerinden bir kısmı nunun bu husustaki sarih emri 

Perapalasta çok mü
him konuşmalar oldu 
İnönü, Büyük Şef tarafından kabul 

edildi. Suri;ıe Başbakanı memnun 
1stanbu1, 26 {Hususi) -- Ba~vekilimiz 1:ımet İnönü, refakatinde 

Dahiliye Vekili Şükrü Köya '>1du~u halde bugün buraya gelmi§lerdir. 
Ba,vekil, doğruca Heybehadadaki kö~küne gitmi~ ve bir müddet 

istirahatten sonra, dün Berattan buraya gelmiş olan Suriye Başbaka· 
oı B. Cemil şeref ine Perap:ılasta bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafetti", 
Hariciye Vekaleti siyasi müetc~an B. :\'uman Rifat Mencmencioğln 
da hazır bulunmuştur. 

Ziyafette, Hatay yasasının tatbiki etrafında mühim müzakereler 
cereyan eylemiştir. 

İstanbul, 26 (ll ususi) - Suriye Başbakanı H. Cemil, Perapalaeta 
kendisini ziyaret eden gazetecilere: 

- Bugün Başvekil General İamet İnönü ile güzel bir yemek 
yedik. Konuşmalarımızın neticesinden de çok memnunum: Tekrar 
görüşmemiz muhtemeldir. Ben, pazartesi günü memleketime dönece· 
~im. Demiştir. 

Amerikada mühim müzakereler 

Amerika, ltalya ile Alman 
yaya para verececekmiş 

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

Mali ve iktısadi hususatta, Amerika Av-
Tupaya el uzatmağa hazırdır 

Vaşington, 26 (Radyo) - Bel· 
çika Daobakanı B. Van Zeland, 
Amerika Hariciye l'iazın il. Ilulle 
olan müzakerelerini henüz bitir· 
memi~tir. 

B. Van Zeland, mllteakıben 

l\laliye Nazın B. l\forgen Tavla da 
konuıacalı.hr. 

Şimdiye kadar vukubulan mü· 

zakerede, gerek ltalyaya ve gerek· 
se Almanyaya Amerikaca ikrazatta 
bulunulabileceği eeumda mataha· 
kat hasıl olmuotur. Şu şartla ki, 
heı iki devlet, silahlanma yanoına
son versinler. 

Belçika Başbakanı B. Yan Ze· 
landın, daha tolr. mühim mesele· 

- Sonıı 6 ıncı şa/ıi/ede -

seferlerini tatile mecbur kalmı~· karşmnda hiçbir fedakarlığa ve 
lar, fakat tekrar sefere başlamış· mü11amabaya imk6n olmadığını kat• 
)ardır. Bir kumpanyanın benzio iyyetle bildirmiftir. 
satıt memuru bu busuııta bir arka· • • • 
daşımıza ounlan söylemioıir: Acentalar, beş litrelik şişelerin 

- Kumpanyalar, beş litrelik 82,5 kuruştan a .. ağı satılmaması 
galoo1ara 82,5 kuru~tan satmak is· için mermezlerioden emir a1dıkla· 
temekte, ,·iliyet ise yeni kanun rını söylemektedirler. itekim, 
mucibince 70 kuruştan atılması dün belediyenin teshit ettiği r iat 
lı'.izım geldiğinde 111rar eylemekte· kar~mnda salış barakalarını kapa· 
dir. Bu sebeble bize satış yapma· mış1ardır. Fakat 1eft sendikal mü· 
maklığımız hakkında emir veril. diirlüğti, viluyete müracaatlc tesbit 
miştir. Şimdi vi11iyet ile kumpan· edilen f iat üzerinden bütün \ eaai· 
yalar mümr.ssilleri arasında müza· Sona 6 ıncı sahifede 
kere cereyan etmektedir. Alınacak -

neticeye göre ı;atı~a başlamamız Be/edive 
itin emir bekliyoruz. 'J 

. Haber aldığımıza göre, vilayet Narh üzerinden ben. 
makamı ve belediye, bu mevzu ile 
pkıodan alakadar olmaktadırlar. 
~~~~~---~~~~~-

B. Titulesko 

Bag Titalesko 
Parla, 26 [Radyo] - B. Titu· · 

leeko, muhtelif ricalle temaslara 
devam etmektedir. Bu temaslara 
ehemmiyet verilmektedir. 

zin satıyor 
Belediye, bugünden itibaren, 

verilen narh üzerinden şehrin 
iki yerinde benzin satacaktır. 

Satış merkezinin birincisi, 
Gazibulvarında itfaiye merkezi 
civarında ve ikincisi de, El
hamra kütüphane sineması 
karşısındaki meydanlıktır. 

lstiyenler, bu iki satış mer· 
kezinden benzin ihtiyaçlarını 
temin edebilirler. 

Çekoslovakya 
Almanya ile bile uzlaş· 

mağa hazırmış 

Belgrad, 26 (Radyo) - Çekos
lovakya Başvekili B. !tlilan llodza, 
gazetecilere vııki beyanatında, Çe· 
koslovakyanın, Roma protokolunu 
imzalıyan devletlerle ve batta Al· 
manya ile udaşmaga amade oldu. 
pnu ıöylemiıtir. 



ANADOLU 

dG 
Joanne Harlov öldiJ. 

•B'1tün . Jiünyayı ayaklandıran bir hAdiae: 
1 V'o"m.J!r buhranı• 

Duym.upunuzdur tabif; Joanne HarloY; ıu duyanın meıbur yıldıaı. A.ı U 
250 metrelik şelale'"' 

llfJ;ka,.,OOan bir şöhret hileıi ııürükliyerek •İaema ufuklınadua batıp eitai. .. l k IH.d lekt ·k•santralı 
İnaHların primitif zevklerini bol bol iatismar eden gazeteler, mecmu· nı on eme 1 ro e rı 

ı.r, sanki onun tabutunun etrafında .diz •çöküp ağlıyorlar. joaıme Hac· • • e • 

}ovun; bfitün maceralannı, hususiyetlerini, zevklerini, inceliklerini, gil· Ziraat Vekaleti miJ. Calda yapılacak 
)zelliklerini anlata anlata bitiremiyorlar. :Fotoğraflar, kapaklardan taoıyor, 

Tapulu mallar 
•• 

Hazineye iade edi •. 
lirse, ibraname na

sıl verilecek? 

,herkes heyecanla, zedde bunu okuyor. Uzııktan uzağa, kulaktan kulağa aaaJe Verdi 
joanne Bar1ova aşık olanlar, göz yaşı döküyorlar .. 

Sanki bir ~elze)e olmuş, bir yarı dünya yıkılmııtır da binlerce wık 
Mnmüotür. Binlerce f &uu sokaklara dökillmüf, binlerce ana CQCQğQnq 

.kaybetmiştir. Meğer, insan i bialeri ne inc.e mahluklar imiıiı?. l'ie !tadar 

Muhttsmel kömür buhranı 
vaılyeti karşııında Ziraat Ve
kaleti, halkın ihtiyacı ıçın 

buıene ormanlarda lcat'iyata 
müsaade edilmesi hususunda 
ıehrimizdeki alikadarlua emir 
vermiştir. Busene, geçen se- ı 

nelere nazaran yaz mevsimin
de bile kömür fiatleri yük
sektir. Kömür tilccarları, dur• 
madan kömür stokları vücude 
getirmektedirler. Civar kaza· 
lardan da lzmire kömür ge
tirilmemektedir. Mahalli bal
kın kömür ihtiyacını nazarı 
dikkate alan belediyeler, kaza 
hududlarından harice kömür 
çıkanlmasını meneden karar
lar almışlardır. 

Müşterileri namına Tapuya 
merbut malların iadesi halin· 
de Noterden tasdik edilmiı 
ibraname aranmamasına dair 
Maliye Vekaletinden viliyeto 
bir tamim gelmiştir. Bu ta .. 

Mütehassıslar bu şelale civarında _m_im_d_e ~de ....... ni~l.;.iy_or----k~i= -~="" 
l l l l l .. 1176/936 tuihli ve 3031 

yufka yürekli, ne baasas, ne kadar kıdir,;nas imifi• biz!? •• 
joanne Harlovun, san'atını kanitırmıA• lü:aum yokı 
O, hakikaten ne dereceye kadar aan'•lkirdı, diye düıflıııbilıuek için, 

. evvela ean4atı bilmek lazımdır. Onu bilmeyince, bi:a joınne Uarlovu aa· 

.dece falan f ilimuelı.i rolü, filan ıekildeki katlan, aaçlım, me•ııuı ha· 

.caklan. oryan vücudu ile düşüoürlb. 
Giytlili elbise, günlerce evimizin bir mevıuu olur. Hatta o arada, 

meflıur bir ilim adamı ölıe, yıldı:alara gitmek imkinı keıredibe, bu bo· 
torf ve ilmt b4diıe, ikiııci pl4oda kahr. Evvolll joanne HarloYQD tuYa• 
letini konuıurus. 

Noıumuzu verelim: 
Bu, bir aeriy• meteleıidir. Kafadan aiyade hiMe kıymet Yermek 

fptilieıdır. 

Fakat hu not ta, mutlak değildir. Çünkü; joannc Oarlonn 6ldmQ 
ile a&I11yıb, yabud üalllüp de onuo arkaaından: 

- Vah anallı, vah! 
Diy,.o o bauas insanlar, kıı günG, karıılanna dikilen yan çıplak 

çocuAun uıattığı eli görmeıler. Bilak.iı, mecmualarını ODDD ıaratına 
çarparak: 

- Defol piı! 
Dı-rler. Görilyor musunuz: 
Biaim hieeiyatımızda da hiçbir kıymet, hiçbir gbellik •e aealet 

yoktur. hiz innnlar çok. zavalhyıa ve o kadar unllıyıs ki ..... 

Heykele elbise giydirildi! 
Amerikanın meşhur heykel

traşlarından birisi olan Corç 
Bernard gençlik tahsilini yap
tıkt Kankakes merkez mekte
bine takriben yüz bin dolar 
kıymetinde heykellerden mü-, 
rekkep bir kolleksiyon hediye 
etmiştir. 

Bu hadise pek çok kimsele
rin takdirini mucib olmuş fa· 
kat birçok çocuk velilerinin 
ve bazı öğretmenlerin de şid-
detli tenkid ve itirazlarını mu
cib olmuştur. 

Nihayet, çıplak olan hey· 
kellere birer elbise giydirmek 
suretile bu dedikodulara niha· 
yet verilmiştir. 

Yeni bir illçl 
Daha doğrusu yeni bir sal

gın!. 

Amerikada - belki çok şar
latan bir adam • .. Pözedrin 
hapları., diye bir ilaç yapmış 
ve satılığa çıkarmış! 

Bu ilacın az miktarı dimağ 
nezlelerine faydalı, çok miktarı 
da zeka ve fikir kabiliyetinin 
fevkalade artmasına sebcb olu
yormuş! 

Amerikalıların bu ilaçtan 
çok fayda gördükleri muhak
kak olacak. Çünkü bu hap 
fabrikası, talep der~cesinde 

mal hazırlayamıyormuşl 
Yüksek ve ortamektepler 

profesörleri bilhassa imtihana 
ıirecek gençleri bu hapları 
avuç, avuç yutmaktan menede
miyorlarmışl 

imzaya dikkati 
Bazı kimseler neye aid ol

dutunu tetkike lüzum görme
den kağıtları imzalamak ade
tine müpteladırlar; Amerikada 
Akron şehrinde bir kollejde 
çocuklarm bu ruhi haleti üze
rine bir tecrübe yapılmış ve: 
.. Kulaklarımın e~k kulağı ka· 
dar büyümesini isterim,. cüm· 
lesi yuh bir 14ta<h ~· 

Saime St!tli 

imzalatmak üzere arzetmişler· 
dir. Çocuklardan bir kısmı 

kitıdı okumuş ve gülerek im
zadan istinkif etmiştir. Fakat 
pek çoğu kağıdı okumata lü
zum görmeden imzalamış· 

lardırl 
Kadın toförlerl 

Rivayete inanmak lhımge
lirse kadınlar erkeklerden 
iyi şoför olabiliyormuş! Maa
mafih Paris şoförleri cemiyeti 
reisi B. Staspo F erme bu fi
kirdedir. Kadın, erkeğe nis· 
betle çok daha dikkatli olduk
tan baıka, bir erkek şoför 
gibi güzel kadınlara da bak
madıtı için az kazaya sebep 
oluyormuş! 

Bir kadenın tuhaf bir 
hareketll 

Bavycrada maruf bir kadın 
olan Bayan Svantaler birisini 
mektupla tahkir etmiı; tabii 
mahkemeye verilmiıtir. 

Bayan, mahkemede tahkir 
vesikasını teşkil eden mektu-
bunu gösmek istemiı ve mek· 
tup kendisine verilmittir. Ba-
yan ani bir hareketle mektubu 
ağzına atmış ve yutmuttur! Bu 
suretle mahkeme yegine vesi· 
kanın ortadan kalkmasile be
raet kararı vermeğe mecbur 
kalmıştır. 

20 inci asırda 
bulunuyoruz! 

Bunu neye söylüyoruz diye 
merak etmeyiniz! Çünkü 20 inci 
asırda bulunduj'umuz halde 
Kurunuwstai bir teşebbüsden 
bahsedeceğiz! 

lngiliz Baybel ıirketi, Sü· 
dana sevkedilmek üzere bir 
vagon -kilise yaptırmıtt11I Bu 
adamcağızlar bu vagon- kilise 
ile Südanda mevcud timen
dif er hatları üzerinde dolqa· 

rak yerlileri Hıristiyan yap· 
mata ç.wl•p•wdudarl 

Ziraat Vekaletinin mahrukat 
ihtiyacını karşılamak için or
manlardan odun kat'iyatına 
ve kömür imaline müsaade 
eden emri, memnuniyetle kar· 
şılanmıştır. -----

Gizli nüfus 
Muhtar ve ih.tiyar 
keyetleri cezalan. 

dırılacaklar 
2576 sayılı kanunun beşinci 

maddesinin son fıkrasındaki 

(köyünde mektum nüfus vak'a· 
sı bırakan muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinden beı liradan on 
liraya kadar ayni suretle ceza 
alınır) kaydının birçok yerler
de başka başka tefsir edildiği 
ve bu cezanın haber alınan 
her vak'a için mi, yoksa mü
teaddid vak' alar için bir de
faya mahsus olarak mı alına
cağında tereddüd ediJdiği gö· 
rülmüştür. Dahiliye Vekaletin· 
den vilayete gelen bir tamim· 
de deniliyor ki: 

.. Kanunun beşinci maddesi 
(gizli nüfus, silinmemiş ölüm 
ve kayıp, yazılmamış evlenme 
vak' aları defterlerini ikinci 
maddede yazılı müddet içinde 
tudikli olarak vermiyen muh
tar ve belediye reisinden veya 
vekilinden veya bunların me
mur ettikleri kimselerden ma· 
halli idare heyeti kararilc beş 
liradan 25 liraya kadar para 
cezası alınacağını, tekrarı ha
linde de iki misline ve ısrar 
edenler hakkında da beş mis
line kadar artırılacağını) amir 
olup köyünde mektum nüfus 
ve silinmemiş ölüm ve kayıp, 
)'azılmamış evlenme ve boşan· 
ma vak'ası bırakan muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinden haber 
alınan her bir vak'a için ayrı 
ayn gizli kalmış mütüaddid 
vak'alua mahsus olarak bir 
ceza alınmasına dair sarahat 
meYCud olmadığından bu gi
biler hakkında umumi kanun 
olan Türk ceza kanununun 
78 ve 79 zuncu maedeleri hük
müne göre muamele vapılması 
lazımdır,, ----Kadım dövmUf 

Karşıyakada Alaybeyde otu
ran lsmail oğlu Ahm~d Zeki, 
beraber yaşadığı Ahmed kızı 
Arifeyi dövmüş ve hamile bu· 
lunan kadın çocuğunu düşür· 
mek tehlikt'sine maruz kal· 
mıştır. Zeki y.kalanmıştır. 

tetkik er e meşgu o uyor ar numaralı kanunun ikinci mad~ 
lktısad Vekaletince beş yıl

lık sanayi planının tatbiki için 
faaliyete geçildiği malumdur . 
Ba plana göre, memleketin 
muhtelif yerlerinde büyük elek
trik santra1ları kurulacak ve 
köylere varıncıya kadar elek· 
tirik ceryanı verilecektir. lktı· 
sad Vekaleti mütehassıslan, 

muhtelif mıntakalarda su kuv
vetinden istifade edilmek su
retile tesis edilecek büyük 
elektrik santra1lan için tetkik
lerle meşgul olmaktadırlar. 

Ege mıntakasında kurulacak 
Hidro elektrik santralı için 
yapılan tetkiklerde Denizlinin 
çay kazası dahilinde büyük 
bir şelale bulunduğu ve yazın, 
bu şelalenin su kuvvetinin öl
çülmesine karar verildiğini 
yazmıştık. Bu şelale, Büyük 
Menderes kaynağına çok ya· 

kındır ve sular, dağdan (250) 
metre yüksekten aşağı akmak
tadır. Ege mmtalcasını köyle· 
rine varıncıya kadar elektrik 
ceryanına kRvuşturacak olan 
Hidro elektirik santralının, bu 
şelale civannda yapılması ka· 
rarlaştınlmıştır. Ege mıntaka
sında en müsaid yer, burası 

görülmüştür. Fakat Mendere
sin sulan bulanık aktığından 
ve rüsubat, turbinlere zarar 
verdiğinden şelale sularının 
evclemirde terşih havuzların· 
dan ~eçirilmesi ve temiz bir 
halde . akıtılması lazımgelmek· 
tedir. Bunun için şelale civa
nnda yapılacak terşih havuz
lan vesair tesisat hususunda 
tetkikler yapılmaktadır. 

Su, fazla şiddetle aktığın· 
dan bu şiddetin de tanzimi 
meselesi düşünülmektedir. 

Denizlide bir iplik 
fabrikası kuruluyor 

/ktısad Bankası, 300,000 lira sermayeli 
bir şirket tesis etmek üzeredir 

Denizlide, civardaki dokuma sanayii müesseselerinin ihti· 
yaçlannı temin edecek büyüklükte 50,000 iğlik büyük bir ip
lik fabrikası kurulacaktır. Bunun için Denizli lktısad Banka
sının teşebbüsü ile üç yüz bin lira sermayeli bir anonim şirket 
teşkil edilmek üzeredir. 

Vekalet Sanayı Umum müdürlüğü, fabrikanın kurulması için 
müsaade vermiştir. Bu fabrika, Denizli ve havaliıinde yetişen 

ve kalite itibarile çok iyi olan Denizli pamuldarından iplik 
imal edecektir. Fabrikada imal edilecek iplikler, dokuma sa
nayi merkezi olan Buldan, Sarayköy, Babadağ, Kale ve Ka
racasu ile bütün o havalideki dokuma tezgahlarının şiddetle 
ihtiyacı olan ve şimdi kolaylıkla temin edilemiyen iplik ihti
yacını temin eyliyecek, bilhassa 11, 12, 16 ve 20 numaralı 
iplikleri imal edecektir . 

Kaza dedifin böyle olur 

Cam düştü ·ve bir 
kızcağız öldü 

-------------
Cam parçaları, zavallının boy
nundaki damarları kesip atmıf 

Dün öğleden evci Kestelli 
caddesinde Çıkmaz sokaktaki 
B. Zeybek Mustafanın aile
evinde feci bir kaza olmuştur. 
Yaşar kızı iki yaşında Remzi· 
ye, kardeşleri ve ailcevinde 
oturan ailelerin çocuklarile 
birlikte oynarken pencerede 
bulunan camlardan birini hızla 
sarsmıştır. Cam, zaten sağlam 
vaziyette olmadığı icin bir· 
denbire düşmüş, parçalanmış 
ve keskin cam parçalar küçük 
Remziyenin boynuna saplan· 
mıştır. 

Remziye ağır yaralı vaziyet
te derhal memleket hastaha· 
nesine kaldırılmışsa da ense· 
sindeki büyük damarlardan 
birinin kopması yüzünden faz· 
la kan kaybederek ölmüştür. 
Hadise tahkikatına Müddc' u· 
mumi muavini B. Cevad Ô z
pay tarafından el konmuştur. 
Kızın babası Ya~ar kundura 
boyacısıdır. 

Müddeiumumilikçe yapılan 
tahkikat neticesinde hadisenin 
kazadan ibaret olduğu anla
şılmış, küçük Remziyenin ce
sedinin defnine ruhsat veril
miştir. 

isim deOi•ikliOi 
Balıkesirin Sındırgı kaza· 

sının Çorum nahiyesi adının 
Dövertepe olarak değiştiril

diği, Bitlis vilayetine bağlı 
Kotum kaza merkezinin ,şim· 
diki bulunduğu Kotum köyün· 
den kaldırılarak çevresi için· 
deki Tatavan nahiye mekezi 
olan T atavan köyüne ve Ta
tavan nahiye merkezinin de 
Kotum köyüne nakledildiği, 
kazanın adı Tatavan ve na
hiyenin adının da Kotum ola
rak değiştirildiği, Balıkesir vi
laye t inin Gönen kazasına bağlı 
Kavak nahiyesinin adının (Buğ· 
daylı) olarak değiştirildiği Da· 
hiliye Vekaletinden bildiril
miştir. 

desi, satın aldıj'ı malı iade 
edecek kimsenin verdiği pa· 
radan dolayı hazineyi ibra 
et111esini emretmiı olmasana 
mebni 2317 /937 tarihli izah· 
namen~n 14 üncü maddeıinde, 
müşterileri namına Tapuya 
bağlanmış bulunan gayrimen· 
kullerin iadeıi halinde müşte
rilerden Noterden musaddak 
bir ibraname alınmasına lü· 
zum gösterilmişti. ipotekli 
tapu senedi almış olan müt· 
terilerden, Noterden muıad• 
dak ibraname alınması, onlan 
bir takım masraf ve külfete 
sokmuş olacağından bundan 
böyle aşağıda ,.Tösterilen fe" 

kilde muamele yapılması mü• 
nasib ıörülmüştür: 

1 - 3031 numaralı kanu• 
nun ikinci maddesinden isti
f ade etmek suretil,. satın al· 
dıkları gayrimenkulleri, tıa• 

zineye iade edecek olan müt• 
teriler henüz tapu senedi al-
mamışlarsa bunların yalnız b~ 
müracaat istidası üzerine akdi 
feshedip bakiye borcun kayd~ 
nın terkini cihetine gidilınel'• 
ileride hazineyle müşterilc' 
arasında bir takım ihtiliflı' 
doğmasını mucib olabil~ 
için bu gibilerden izahnam~ 
17 inci maddesinde ipı· 
edildiği üzere Noterden r-' 
saddak bir ibraname alınlll,
zaruri görülmüştür. 

2 - Müşterileri namına i~ 
tekli tapuya bağlanmış ~ 

gayrimenkullerin iadesi h~ 
de, bu iade muameleıinin, ~ 
edecek olanın, fotoğrafının 1 
susi defterine yapıştınlm•" 
hüviyetinin tesbiti suretile ~ 
memuru ve iki tahid b ti 
runda yapılması kanun iti~ 
dan bulunduğundan müşt~ 
icabında bu hususta haJ'/ 
ibra etmediğini derme>"'~' 
mesi ve bir hak kaza' 
varid görülememektedir· 

Ancak kanuni maddedt ~ 
terildiği veçhile ( iade ol 
malın ve t'!diye edilell ~ 
dan dolayı hazinenİll ~ 
edildiğinin ve baıka ~ l 
talepte bulunmıyacaj'lll1 

nen tapu zaptına d 
mesi, kanunun ruhun• 
ve maksadın teminine 
lunmuştur. " ----Evlenme 

Avukat Bay Abd ~ 
Akalının kızı Bayan ·~· ~ 
ile Belediye reis mu•~Z ,,, 
Suad Yurdkorunun '/ 
dün belediye evlen~d' I 

. sinde büyük ve ~ 
davetli grubunun hu _J 
tedilmiştir. ""'~ I 

Şehir gazinosu 
0~..)lt'~ 

seçilmiş musiki ~ifil 
larak davetlileri 1i1' _.; 
dansedilmiş, ~·~e ol'j; 
ve limonatalar ıkr:;i~,ı 1 
geç vakte ka~at brik ~. 1 

Yeni evliler• te ·ldidl'" 
ebedi saadetleri di 
nanı. 



2i' n ıı:ir. ıı tJS1 

lspanyadar; harp vaziyeti 

Cumhuriyetçiler, Estrmadure cep
hesinde toplanan asileri dağıttılar 

~------------~-IJ ilba o limanında bulunan İspanyol vapurundaki 
altınlara ihtiyati haciz vazedilmiştir 

B San Sebastiyen, 26(A.A.)- filosu, dün Kastelyona gide- cumhuriyetçi ispanya topçu-
~rselondan gelen haberlere rek bombalar attıktan sonra )arının açbklan top ateşinden 

&ore, bir Nasyonalist harb Valansiya istikameti üzerinden korkarak Valansiyaya yanaş· 
rınisi Katalonya sahillerini dönmek istemiş ve fakat mamışlardır. 
b 0tnbardıman etmiştir. Bom- -----========~===-------

/rdımanın tesirleri çok şid- Alman donanması,Vala ...... n 
etli olmuştur. 

B ~ Rochelle, 26 (A.A.) - siya açıklarında 
b ugun mahkeme Bilbaoda şu· 

1 eteri bulunan lspanyol ve Alakadarlar,· Almanla;ın bı·r -'eniz nu ... 
?&iliz bankalan mümessille· aı 
rı~in talepleri üzerine Bilba· mayişi yapmak istediklerini söylüyorlar 
0 

. an gelip te limanda de· Cebelüttarık, 26 ( A.A. ) - Algezirastan alınan haberlere 
~;ıi bulunan b!r İngiliz ve göre, evelki gün Cebelüttarık boğazından geçen Alman harb 

spanyol vapurunda bulu· gemileri şimdi Valansiya ile Barselon arasında dolaşmakta· 
~tn dokuz bin sandık altın dırlar. iyi bir membadan bildirildiğine göre, Almanlar bir de· 
h:· esham üzerine ihtiyati niz nümayişi yapmak tasavvurunda bulunmaktadırlar. 

ız koymuştur. Abluka haberleri yalanmış: 
Madrid, 26 (A.A.) - Jara- Roma, 26 (Radyo) - Mesacero gazetesi, İngiliz gazeteleri-

illa Cephesi: Asilerin ]arama- nin, Cumhuriyetçi İspanyayı abluka etmek üzere Almanya ile 
r~ ~akim bulunan müstahkem ltalya arasında bir anlaşma husule geldiği hakkındaki yazıları 
k rıkalarda kalmış olan Fran- tekzib etmekte ve şiddetli bir lisan kullar.maktadır. 
.. 0 kuvvetlerini iaşe etmek ---------

;tere Maranose mıntakasmda Berlin olim- Amerika 
aptıklan hücumların ikisi de 
:~vaffakıyetsizlikle neticelen- piyatlarında Jngiltere ile 
ı ıştir. Hükumetçilerin bir AT k el f beraberdir 
~~hlı treni asi kıt'alannın de· rıe a ar masra Vaşington, 26 (A.A.) 

Amerika Hariciye Nezareti 
Berlindeki büyük elçisine Al
manyanın Valans hükumetine 
karşı herhangi bir şiddet ha
reketinde bulunmaması için 
lngiltere tarafından sarfedil· 
mekte olan gayretlere iştirak 
iştirak etmesi hususunda talimat 
vermiştir. 

ltııry_oluna doğru ilerlemelerine yapılmıştır .. 
anı olmuştur. Ankara, 26 (A.A.) - C.H. 

ku Guadalajara cephesinde: Hü· 

1 ~et topçu ve hava kuvvet· 
Ctı l•·1· l . g bıvıı ıs erın Aragon yolunun 

yar ındaki asi mevzilerine 
c:P~ıkları bir taarruzu himaye 

rnışler.J· Es ~ur. 

~u k traındure cephesinde: Top· 
•s· uvvetleri toplanmakta olan 
et' . lcıt'alarını bombardıman 
•tlllışfcr ve düşmanın bir ta
ı_;duzunu akamete uğratmış-

ır. 

n·ı h,b 1 hao, 26 (Radyo) - Son 
huı~rlere göre, ihtilalciler, 
~aj un ~eniden yedi köy iş-
\ltıı e:ınışler ve dört bin esir 
Sş ardır. 

'ta alamanlca, 26 (Radyo) -
Cd taına cephesinde devam 
Hıt~ı~ muharebeler neticesinde 

ı al ·ı tirıi . cı er, (Pingajon) tepele-
c:lıt. ~gale muvaffak olmuşlar· 
ti~ct .u tepeler, Şubatta cum
fı11d çı ispanya kuvvetleri tara· 
>'otd'n işgal edilmiş bulunu-

u. 
lil~~drid, 26 (Radyo) - lh· 
scıd ıler, Yarama ve Karahan
cı be taarruzda bulunmuşlar, 
l~n °tııbalarilc dinamit kul· 

~ışlardır. 
litci~is, 26 (Radyo) 

"""" re ı:nensub bir tayyare 
lhti· 

.\NADOLU-
Gnnı .. k • u siyasal gazete 

s Ji llhip ve baıyazganı 
lJlll~~ar ~üşdü ôKTEM 

ltıfldGtQ • nefnyat n yazı itleri 
ldtr lı · llanıdi Nilahet Çanı;ar 

1 t •tıegj. -
clflir ıki . 

· l:lalk ncı. Beylex ıokap 
l'e~ Pu:tısi hinll!l içinde 

leler,. ar: İ:ı:ınir - ANADOLU 
vtı • 27 AB 76 " l'ostn kutusu 405 

"1•ıı~ ONE ŞERAiTİ 
1)1 1200 

)'.ı !'lı~· saltı aylığı 700, üç 
'"'ll8Jıcı b

1 00 kuruştur. 
•bo:eııılcketler için eenelik 

h e ücreti 27 1i dı ~ q~t ra r 
~il Yerde 5 kuru~tur 

gc~tııi -
~ ' nilshalar 25 kurogtur. 

.\J.)°ııLR. MATBAASINDA 
~lLMIŞTJR 

Partisi genel sekreterliğinden 

tebliğ edilmiştir: 
Türk spor kurumu murakip

lerinin tetkikine istinad eden 
Berlin olimpiyatları sarfiyat 
listesi aşağıdadır: 

Hazırlık kampı masrafı 14 
bin 124 liradır. 

(Bu kampa 120 sporcu ka
tılmış ve 40 gün devam et
miştir). 

84 Kişilik kafilenin Berline 
gidiş ve dönüş yol masrafla
riyle Almanyadaki 24 günlük 
yiyecek, yatak, elbise ve mal· 
zeme, sporculara verilen tazmi
nattan hasıl olan masrnf. 
37,654 yekun 51,778. 

Kral Karo[ 
Dün Varşovaya vaadı 
Varşova, 26 ( Radyo ) -

Romanya kralı Karo], bugün, 
refakatinde veliaht Gran Voy· 
voda Mihail ve Hariciye Na· 
zırı B. Antonesko olduğu hal· 
de buraya gelmiş ve bütün 
ricali tarafından hararetli te· 
zahüratle karşılanmıştır. 

Yugoslav.ra 
Ankaraya yeni sefir 

tayin etti 
Belgrad, 26 (Radyo)-Yu· 

Ankara 
Ve civar vilayetlerinde 

gösteri uçuşu 
Ankara, 26 (A.A.) - On

yüzbaşı Zekinin kumandası al· 
tında ve tayyareci Vecihinin 
de bulunduğu iki tayyareden 
mürekkep bir Türkkuşu filosu 
dün ve bugün Ankara ve ci· 
var vilayetler üzerinde birer 
gösteri uçuşu yapmıştır. 

Dün sabah 6,50 de hareket 
eden filo Yozgad, Yerköy, 
Keskin, Yayşihan üzerinde 
uçuşlar yaparak 9,50 de şeh
rimiye dönmüştür. 

Tayyareler bu sabah da 
saat 7 de hareket ederek Çan· 

kırı, Ilgaz, Kastamoni ve Tos
ya üzerinde uçuşlar yapmışlar 
ve saat 10 da Ankaraya dön
müşlerdir. 

Türkkuşu filosu gezdiği mın
takalarda hava kurumuna yar
dımı, haua hücumlarından ko· 

goslavyanın Ankara sefaretine, runmayı ve Türkkuşuna aza 
Sabık Selanik konsolosu B. olmayı tavsiye eden beyanna· 
Aciroviç tayin edilmiştir. Se· meler atmış ve halkın büyük 
fir, bugünlerde Ankaraya ha· bir alaka ve takdirle takib 
reket edecektir. ettikleri uçuşlar yapmıştır. _____________ ....................... .... 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik Viyananın en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

Tahran yglunda 

Dr. B. Aras, Bağdaddan 
=B=iz=n~e ~ya~p=ac=a,=ız~? Tahrana hareket etti 

-----
lstanbul, bu sene yedi Or· 

tamektebe daha kavuşacaktır. 
Mevcud ihtiyacı tatmin etse 
de, etmese de resmi ve hususi 
Liseleri, Ortamektepleri bir 
yığın olan lstanbul, bunu, bir 
mazhariyet olarak telakki et
melidir. lzmire gelince, bu 
sene de, her sene olduğu 
gibi, bir Ortamekteb derdi 
ile karşıkarfıya geleceğimize 
hiç şüphe caiz değildir. Bir 
iki sene içinde açılan bir iki 
Ortarnekteple ona eklenen 
bazı fevkalade tedbirler, ade
ta büyük bir seli, küçük bir 
mecradan akıtmak gayri tabii· 
liğini göstermekle kaldı. 

Mevcud şartlar altında, ben, 
bu devenin güdüleceğine hiç 
te kani değilim ve olmıyaca
ğım. lzmir, daha üç, dört Or
tamekteb istiyor. Mesela Lise· 
!erimizde talebesi kapılardan 
taşan bir yığm ders şubeleri 
ile, bu geminin, bu hamuleyi 
çekemiyeceğine şahid ve delil 
istemek, en basit bir mantığa 
karşı kafa tutmalc olur. Ted· 
ris, terbiye, idare, murakabe 
ve kontrol müşkülatı, bu mek· 
teplerde, gırtlakla müsavi bir 
seviyeye yükselmiş veya yük· 
selmek üzeredir. Muallimlerin 
bütün mesaisine rağmen ran· 
dımandan emin olmak ve 
matlubun normal şekilde elde 
edildiğini sanmak, hatadır. 
Sınıf mevcudu elliyi, hatta 
kırkı tecavüz ettikçe umumi 
ölçüden birşeyler eksildiği ve 
eksileceği muhakkaktır. 

Geçen yıl, Muallim mekte· 
binin Balıkesire ve Kız Lise· 
sinin de Muallim mektebin
den boş kalan binaya nakli 
suretile bir destekleme tedbir 
almış, buhranın önüne geçe
bilmiştik.. Keza, Burnavada 
da bir Ortamekteb açılmıştı. 
Bu sene ne yapacağız? 

İlkmekteplerin verdikleri 
mezun sayısı, geçen seneden 
fazladır, deniliyor. Bunu mem· 
nuniyetle karşılarız elbet .. Fa
kat bu çocukların Orta tahsil· 
leri için de bir çare gerektir. 
Aksi takdirde çocuklara kül
tür gıdasının tevziinde, bu
günkü prensiplerimizin hilafına 
bir adaletsizlik meydana çıkar. 
Kaldı ki, bugün bu adaletsiz· 
lik, kendiliğinden hakim ve 
caridir. Okumayı, yalnız zen
gin ve şehirliye münhasır bı
rakmıyarak onu, layık olanlara 
ve kendilerinde kıymet ve is· 
tidad bulunanlara vermek isle· 
diğimiz halde, bugün birçok 
kazalanmızın yavrucukları, ilk
mektebi bitirdikten sonra ken
di muhitlerinin iptidai işlerine 
atılıyor, oralarda kalıyorlar .. 
Çünkü kazalannda bir Orta· 
mekteb yoktur, çünkü bir ya· 
kın kazanın veya şehrin Orta
mektebine gidebilmek, büyük-, 
çe bir masrafa bağlıdır. Bunu 
başarmak mümkün olmadığına 
göre de, gene şehirliler, gene 
varlıklı olanlar okuyor ve 
okuyacak demektir. Memleket 
bütçesini omuzlarında taşıyan· 
lar hesabına, bu vaziyetten 
şikayet etmek, hiç şüphesiz 

bir haktır. Demek oluyor ki, 
İzmir merkezi ile beraber bir 
de kazaların vaziyeti vardır. 

Onlar için de, hususi şartla· 

rına göre tedkikler yaparak 
bir çare bulmak lazımdır. Ti
re balkı, 30 bin lira kadar 

Hariciye Vekilimiz, çok hararetli 
tezahiJratla uğurlandı 

Bağdad, 26 (A.A.) - Ana
dolu Ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor: 

24 Haziran sabahı saat 9 
da Irak Erkanıharbiye reisi 
Bekir Sıdkı paşa Türkiye Ha
riciye Vekilinin ziyaretini iade 
etti. Dr. Aras, şereflerine lran 
sefaretinde verilen öğle yeme
ğinde bulunduktan sonra ika
metlerine tahsis edilen saraya 
dönerek Irak Başvekili Haz· 
retlerile uzun bir mülakat yap· 
mışlardır. işbu mülakatta Irak 
Hariciye genel sekreteri Nus
ret Elfarisi de bulunmuş ve 
iki memleketi alakadar eden 
mesail hakkında teatii efkar 
edilmiştir. 

Dr. Aras öğleden sonra 
Türkiye elçiliğine giderek 
Bağdaddaki Türk tebaasını 
kabul etmişlerdir. 

Saat 18 de Türk heyeti 
Türkiye elçisi ve Dr. Arasa 
mihmandar olarak tayin edilen 
hariciye şube müdürlerindenB. 
Talip Müştak ile Irak Başve· 
kili hazretlerinin kö~klerine 
giderek şereflerine verilen çay 
ziyafetinde hazır bulunmuş· 

lardır. 
Saat 20 de gene Başvekil 

hazretleri tarafından misatir· 
ler şerefine tertip edilen va
pur gezintisine gidilmiştir. 

Vapur Türk ve Irak bayrak
larile ve elektrikle gayet gü· 
zel bir surette süslenmişti. 
Heriki sahil muhteşP.m hurma 
ormanlarile süslenmiş olan 
Diçle nehri misafirlerin neşe, 

zevk ve hayranlıklarına müte· 
madiyen artırmakta idi. Ira· 
kın yüksek tabakasına men· 
sub birçok bayanlar bu ~e

zintiye iştirak etmişlerdir. Ne
hir gezintisi gece yarısına ka· 
dar devam etti. Ondan sonra 
Bağdadda büyük bir itinaya 
mazhar olan şehir bahçelerin· 

iden birisine girildi. Bahçede 
Irak Kızılay cemiyeti tarafın
dan tertip edilen bir balo 
vardı. Bahçe çok muhteşem 
ve çok güzeldi. 

Dost ve kardeş Türkiyenin 
pek aziz ve kıymetli misafir
leri geç vakte kadar batoyu 
şereflendirmişler ve yüksek in
tibalarla ikametgahlarına dön
müşlerdir. 

Misafirler gittikleri heryerde 
pek samimi muhabbet ve pek 
büyük bir kardeşlik hissile 
taziz ve ikram edilmektedirler. 

Ankara, 26 (A.A.) - Dış 
İşleri Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Arasın Tahrana gitmek üzere 

bir para toplamış, Ortamek· 
tebin temelinin ahlmasmı bek· 
liyor. Bu temel, bir an evel 
atılmalıdır. 

Maksadımızı kısaca izah 
edelim: 

Ortamekteb mevzuu, vilayet 
çerçevesi içinde, başlıbaşına 

bir iş, bir keyfiyet olarak 
tedkik ve halledilmelidir. Ve· 
kaletin de, vilayetin de bu 
işteki vazifesi büyüktür. Evelki 
seneJerde, bina buhranının 
bizi iyice taziyik etmesine ka
dar beklemeği bir itiyad edin· 
miştik. Bu itiyadı bırakmalı 
ve meseleyi, teknik, müsbet, 
programlı olarak halletmelidir. 

** 

Bağdattan ayrılı§ı elrıafmdll 
hususi muhabirimiz ıışağldalçi 
mütemmim haberi vermek~ 
tedir: 

Bağdad, 26 (A.A.) - Dış 
işleri Vekili Dr. Aras bu sa• 
hah 6 da beraberlerinde hur 
susi büro direktörü Refik Amir 
ve iki katip olduğu halde as• 
lceri tayyareyle Kermanşaha 
hareket etmiş ve başta Irak 
Dış işleri Vekili Naci Elasil, 
Irak Erkanıharbiyei umumiye 
reisi, Hariciye genel sekreteri 
ve Hariciye yüksek memurları, 
Iran elçisile elçimiz ve refikası, 
elçilik erkanı ve Türk kolo
nisi tarafından uğurlanmıştır. 

Dr. Aras buradan ayrılmak 
üzere tayyare meydanına ge· 
lişleri esnasında askeri bir 
kıt'a ihtiram resmini ifa etmiş 
ve muzıka Türk ve Irak milli 
marşlarını çalmıştır. 

Dışişleri Vekilimiz askeri 
kıt'ayı teftiş ettikten sonra 
kendisini uğurlamağa gelmiş 
olan zevat ile ayrı ayrı veda· 
laşarak tayyareye binmiş ve 
tayyare hazır bulunanların sü· 
rekli alkışları arasında hare· 
ket eylemiştir. 

Dışişleri Vekilimiz Kerman· 
şahtan itibaren Tahrana kadar 
olan yolculuğu otomobille ya· 
pacaktır. 

Bağdad, 26 (A.A.) - Ana· 
dolu Aiansının hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Dışişleri Vekili Tevfik Rüş
tü Arasın Tahrana gitmek 
üzere dün buradan hareketini 
müteakib Ekonomi Bakanı 

Celal Bayar beraberinde Sü· 
merbank genel direktörü Nu
rullah Esad Sümer olduğu 
halde Basraya gitmiş ve ak· 
şamı tekrar Bağdada dön· 
müştür. 

Bağdad, 26 (A.A.) - Ana
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Arasın Bağdada 
vaki olan resmi ziyareti mü· 
nasebetile Irak hükumeti ta· 
rafından aşağıdaki resmi teb· 
liğ neşredilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyetinin muh
terem Hariciye Vekili Ekse· 
lans Tevfik Rüştü Aras ve 
beraberlerindeki muhterem he· 
yetin Bağdadı ziyaretleri Irak
tan büyük bir memnuniyetle 
karşılanmış ve derin bir tesir 
uyandırmıştır. Üç gün devam 
eden bu ziyaret esnasında 
Ekselans Tevfik Rüştü Aras 
kral hazretleri tafından kabul 
buyurulmuş ve reisilvüzerc 
Ekselans Ess~yid Hikmet Sü· 
leyman ve Hariciye veziri Ek· 
- Sonu 6 ıncı sahifede -
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Sayra 4 

Avam Kamarasınila 

Milletler Cemiyeti, ade
mi müdahaleyi iki defa 

tas ib etmiştir 
İngiltere, aksi holde zuhur edecek tehli

keleri müdrik olduğu için, ademi mü
dahale sistemini müdafaa ediyor 

Londra, 26 (A.A.) - ltal
yan ve Alman filolarının deniz 
kontrolundan çekilmesi üzerine 
hasıl olan gediği kapamak için 
Fransa ile lngi lterenin devamlı 
temas halinde bulundukları si
yasi mehafilde teyid olunmak
tadır. 

Bu ist işareler Alman ve ltal
yan filolarının çekilmesi üze
rine ortaya çıkan bütün mese
lelerin ve keza ispanyadaki 
ecnebi gönüllülerinin geri alın
masını istihdaf etmektedir. 
Gönüllülerin geri almması işi 
son günlerin hadiseleri netice
sinde Londranın nazarında fev
kalade müstacel bir mahiyet 
almıştır. 

Londra, 26 (A.A.)- Avam 
kamarasında lspanyol mesele
sinden bahseden Eden, lspan· 
yada harb eden her iki tara· 
fın da yani Valansiya ve Sa
lamanka hükumetlerinin mü
him miktarda harp levazımı, 
tayyare ve tank vesaire almış 

olduklarını kaydederek de· 
miştir ki: 

- Her iki tarafa da harp 
levazımı verilmiş olmasına 
rağmen ademi müdahale an
laşması sekiz ay müddetle 
işlemiş ve hatta Sovyet hü
kumeti bile bu anlaşmanın 
feshini istememiştir. Binaena
leyh Avam kamarası bu an
laşmanın feshile nasıl bir 
vaziyet hadis olacağını düşün
melidir. Bundan en ziyade 
mutazarrır olacak bir taraf 
varsa o da Valans hükume
tidir. Çünkü bugün Franko 
ondan daha kuvvetlidir. Ve 
Vatansa gönderilen harp le
vazımını müsadere hususunda 
F ranko daha kolayca hareket 
edebilir. Diğer taraftan iki 
tarafa muharip hakları tanın
maz ise ademi müdahale an· 
laşması ortadan kaldırıldığı 

takdirde lspanyollara mühim· 
mat satacak olan her memle· 
ket kendi gemilerini lspanyol 
kara sularına kadar himaye 
etmek mecburiyetinde kala
caktır. 

Eden, Leipzig kuruvazörü 
hadisesi hakkında şunları söy- , 
lem iştir: 

- Bu hadise hakkında or· 
tada bir noktai nazar ihtilafı 

vardır. Müşterek bir harekette 

bulunmak.. Evvel beevvel hiç 
bir tahrikatta bulunmaksızın 
alakadarlardan birini mahkum 
etmek demektir. Bu ise doğru 
olamaz. Milletler Cemiyeti ıki 
defa ademi müdahale komis
yonunun siyasetini tasvib er 
)emiştir. Ve Milletler Cemiyeti 
konseyinin şimdi mütaleasını 

da değiştirmesi muhtemd de
ğildir. Vakıa ademi müdahale 
siyasetinin idame edilememesi 
çok mühtemeldir. Fakat böyle 
bir ihtimali düşünmek istemem. 
Bunun için Fransa ile yapmak
ta olduğumuz noktai nazar 
teatilerinin neticesinde kat'i 
bir hüktim vereceğim. Britan
ya. siyaseti ademi müdahale 
tezini daima müdafaa edecek
tir. Çünkü aksi takdirde Av
rupanın maruz kalacağı tehli
keleri tamamile müdriktir. Fa
kat bununla herhangi bir kim
senin mutlak surette Avrupa 
sulhunu ihlal etmek istediğini 
knsdetmiyorm. 

Berlin 26 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Siyasi mahfiller Chamber· 
lain ve Eden tarafından Avam 
kamarasında söylenen nutuk
ları müsait bir şekilde karşı
Jamsktadırlar. Bu mahfiller 
f ngilterenin ademi müdaha
leye sadık kalmasını falihayir 
addetmekte, fakat İngiliz dev
let adamlarmm her zamanki 
gibi Fransanın hassasiyetini 
korumak kaygısı ile Valansi
ya lehinde yapılacak bir mü
dahalenin ehemmiyetini takdir 
edememelerine teessüf etmek
tedirler. 

Bu mahfiller ayni zamanda 
Sir Chamberlainin Almerianın 
bombardımanını tenkid etmek 
lüzumunu hissetmiş olmasına 
da teessüf etmektedirler. 

Londra, 26 (A.A.) - Avam 
kamarasındaki harici siyaset 
hakkındaki müzakereler sıra
sında işçi lideri Atlee ademi 
müdahale siyasetinin akim kal
dığını söylemiş, hükumeti Is· 
panyol nasyonalistlerine taraf
girlik yapmakla tehdit etmi.ş 
ve Bilbaonun düşmesinden İn
giliz hükumetini mesul tut
muştur. 

Atlee, Milletler cemiyetinin 
harekete geçmesini ve ispan
yanın silah alabilmesini iste-

ANADOLU 

Çalamadı 
Kemerde Bahçeler sokağın

da bahçıvan Ethemin evine 
hırsızlık yapmak için giren 
Veli kızı Şehriban yakalan· 
mıştır. 

Yaralamış 
Sürmeli sokakta umumi ka

ciınlardan dostu Sakineyi çakı 
ile bacağından yaralıyan Hayri 
oğlu Şükrü tutulmuştur. 

Zehirlenmişler 

Çorakkapıda Tütüncü so
kağında bir zehirlenme vak'ası 
olmuştur. Ahmed kızı Şefika 
ile kızı 13 yaşlarında Nermin 
ve komşusu Seniye, hep bir
likte bamya yemeği yemişler 

ve üçünde de zehirlenme ala· 
imleri görüldüğünden hasta· 
neye kaldırılmışlardır. Bamya
nın kalaysız bir kapta pişiril· 
diğ·i ve zehirlenmenin bundan 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

İkmal kursları 
Ortaokullarda riyaziye, tabi

iye, yabam·ı dillerden ikmale 
kalan talebelere mahsus ol-
mak üzere Halkevinde 1 Tem· 
muzdan itibaren ikmal kurs· 
larr açılacaktır. 

Bu gibilerin 30 Hazirana ka· 
dar lJumlupınar Baş öğretme
nine müracaatla kayıdlarım 

yaptırmaları. ....................... 
miş ve kuvvetli bir lisanla de
miştir ki: 

- fspanyol ihtilalinin bida
yetindenberi eğer İngiltere ve 
Fransa azimkar bir lisan kul
lanmış olsalardı bugün vazi
yet bin kere daha iyileşmiş 
olurdu. 

Müteakıben Lansbury, baş
lıca devlet reisleri arasında 

doğrudan doğruya yapılacak 
konuşmalarla elde edilecek 
bir sulh planını teklif etmiştir. 

Bundan sonra Loyd Corç, 
ademi müdahale siyasetinin 
şiddetle tenkidinde bulunmuş, 
Avrupanın bugün içinde bu
lunduğu müşkülatın başlıca 
Almanyadan geldiğini söyle· 
miş, bükumeti Alman topları 
ve ltalyan kıtaatı karşısında 
Baskları terketmiş olmakla 
itham etmiş ve: .. İngiliz hü
kumeti faşistlerin önünde bo
yun iğmiştir." 

Eden cevab vererek şunu 
söylemiştir: 

- Bugün bizim ve dostla
rımızdan birçoklarının silah 
vaziyetine binaen hayati lngi· 
liz menfaatleri mevzu bahsol
duğu anda ric'at edebileceği
mizi hiç zannetmiyorum. Fa
kat hükumet bir ihtilaf çıka· 
racak olan hiç bir tedbire te· 
vessül etmemelidir. 

Manisa kooperatifi 
----..... ---- -

Bir kac güne kadar yeni kanun 
' -

hükümlerine uym~ş bulunacaktır 

Manisada kooperatif için valinin huzurile yapılan 
son toplantı intibalorından . 

23/Haziran/ 1937 tarihinde eden ortaklardan bir kısmile 
Manisa Halkevindc toplanan Manisa valisi, lktısad Veka· 
"Manisa Bağcılar kooperatifi,, letinden ve lzmir üzüm kuru-
umumi lieyeti; lktısad Veka- mundan kooperatif işlerini 
Jetinden yeni kanuna uymak tanzime memur edilen zevat, 
kararlarını tasdik için ricada Ziraat bankası Manisa müdürü 
bulunmağa karar vermiştir. ve keoperatif idare meclisi 
Manisa bağcılar kooperatifinin azası görünmektedir. 
bu ricasının; kanuna uygun Kooperatifin intibak kararı 
olduğu için, Vekaletçe bir kaç Vekaletçe tasdik edılir edil· 
güne kadar is' af edilmesi kuv- mez ortak adedi iki hini ge· 
vetle muhtemeldir. Koopera- çecektir. 
tifin 696 ortağından büyük Manisa bftğcılar kooperati-
hir kısmının iştirak ettiği bu finin çok geniş olan bugünkü 
fevkalade toplantıda lktısad faaliyet sahasının üçe taksi-
Vekatetini Manisa valisi B. mile Saruhanlı ve Çobanisada 
Lütfi Kırdar temsil etmiştir. birer yeni satış kooperatifi 
Resmimizde; toplantıya iştirak kurulması muhtemeldir. 

Kaza 
Tramvay ve kamyon 

çarpışması 

Dün öğle üzeri Karataşta 
Bahribaba parkı önünde bir 
tramvayla bir kamyon çarpış
mıştır. Kaza zararsız geçmiştir. 
Vatman B. Ahmedin idaresin· 
deki 9 numaralı tramvay ara
bası, Karantinaya giderken 
yan tarafta ilerliyen ve ayni 
istikamete doğru giden 299 
numaralı kamyona arka tara· 
fından çarpmıştır. Kamyon şo
förü yolun sağ tarafının bo
zuk olması yüzünden arkadan 
gelen tramvay arabasını da 
görmediğinden kamyonu sola 
almış ve bu suretle tramvayın 
önüne düşmüştür. Vatman, 
fren yapmışsa da çarp1şmağa 
mani olamamıştır. Tramvay 
arabasının ön feneri ile cam
ları parçalanmış ve ön tarafı 
da kısmen hasara uğramıştır. 
Hadise hakkında :zahıtaca za
bıt tutulmuş ve yetişen mü-
hendis, tramvay arabasının 
frenini tedkik ederek raporunu 
vermiştir. Tramvaylar yarım 
saat kadar teahhurla yollarına 
devam etmişlerdir. Müsademe 
esnasında tramvayda bulunan 
yolcular, epey telaşa düşmüş
lerdir. 

Denizli 
Bu sene demiryoluna 

kavuşacakf 

Denizli vilayet merkezi, şi· 
mendifer hattına 18 kilometre 
uzakta bulunmaktadır. Denizli 
sakinleri, demiryoluna olan 
bu uzaklıktan şikayet ettikleri 
için Nafıa Vekaleti geçen sene 
Goncalı istasyonu civarından 
Denizliye hat döşenmesini ve 
demiryolunun, Denizli şehri 
içinden geçmesini kararlaştır-
mıştı. Halkın dileği, bu sene 
husul bulacaktır. Nafıa Veka
letinin, yakında demiryolunu 
Denizli içinden geçirmek üzere 
tesisat yaptırmağa başlıyacağı 
memnuniyetle haber alınmıştır. 

Mesud bir akid 
Karşıyaka Belediye sandık 

emini B. Hilminin kerimesi 
Bayan Melahatla Ticaret Oda
sı memurlarından ve eski 
gazeteci arkadaşlardan · Bay 
Nejad Büğürtlenin &kidleri, 
Karşıyaka belediye evl~nme 
dairesinde icra kılınmış ve 
her iki tarafın aileleri efradı, 

dostları hazır bulunmuştur, 

Genç çifti samimiyetle teb
rik eder, saadetlerini özyü
rekten dileriz . 
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masasının başına döndü, rad
yoyu açtı. 

Fakat radyodan hiçbir ses 
gelmedi. Hangi istasyon aran· 
mış ise hepsinden de sadece 
parazit gürültüsünden başka 
bir ses gelmedi. 

Bu sırada telefon zili çaldı. 
Başvekil ahizeyi telaşla 

aldı. 

Ahizeyi elinden bırakırken 

başvekil bir ddi gibi: 

- Onları kabul edeceğim. 
Yarım saat sonra buraya ge
lecekler, iki dost ve müttefik 

devletin sefirleri.. Siz hiçbir 
şey bilmiyecek, hiçbir şey 
duymamış olacaksınız. Siz 
hemen çekiliniz. Geneı al Mars 
ta hemen bulunmalıdır! 

Ordu, donanma ve hava 
şefleri yan bir kapıdan acele 
çekilip, gittiler. 

Başvekil, aynı heyecan ve 
telaşla masasınının üstünü 

tanzim etti, kapının arkasına 
.saplanmış olan kağıd bıçağını 
çekip çıkardı; masadaki yerine 
koydu. 

Başvekil soğukkanlıhğmı 
~buk elde etti; eski sakin, 

yarı müstehzi ve hakim 
yetini takındı. 

vazı- kuvvet veya teşekkülün mcv· 

Şimdi nerede ise iki dev
let sefiri gelecekler ve hiç 
şüphesiz radyonun verdiği 
mahud haber üzerine malumat 
ve izahat istiyecc klerdi. 

Bütün cihanın artık öğren· 
diğine şüphe olmıyan bu ha
dise hakkında sefirlere ne 
gibi izahat verecek, ne diye· 
cekti? 

Bu alda sığmaz beyanatı 
yapan, herhalde bir maksadla 
çalışan bir kuvvet demekti. 
Bu fevkalade gizli işi bulmak 
ta bu k•vvet ve kudrete de
lildi. Şu halde?.. Bu kuvvet 
suikasdı cihana ilan ederken 
daha birçok tedbirler de itti
haz etmemiş miydi? 

Olsa, olsa... Yeni dostluğu 
bozmaktan istifade uman bir 

cudiyetini ileri sürmek ve bu 
fikirde ısrar etmek mümkün 
olurdu. 

Başvekil, bu fikri çok mu· 
vafık buldu; öyle ki, denize 
düşenin yılana bile sarılması 
gibi bu teze sarıldı! Metin 
olmak, daima üstte kalmak, 
herhalde en güzel bir kurtuluş 
yolu idi. Bu başvekil birçok 
defalar, en büyük ve müşkül 
meselelerden, vak'alardan bu 
sayede kurtulmuştu. 

Eğer, iki yeni dost devletin 
sefirleri, kendi istihbaratlarına 
istinad ederek hu suikasdın 
ciddi bir haber olduğunda ıs· 
rar edecek olurlarsa... Başve
kil çok memnun kalacaktı. 
Çünkü bu takdirde kendisi 
taarruza geçecek, müttefik 
deYletleri ahde vefasızlık ile 

itham edecekti! 
Başvekil bunları düşünür· 

ken salonun kapısı cıçıldı. Bu 
sırada telefon zili de çaldı. 
Ve iki devlet sefirleri içeri 
girdiler. Resmi kıyafetle gel-
miş olmalarından mühim bir 
karar verdikleri anlaşılıyordu. 
En büyük -yani en soğuk
resmi birer selam verdiler. 
Başvekil, telefon ağzında ve 
kulağında olduğu halde dost 
devletler sefirlerine elile iki 
koltuk gösterdi. 

Başvekil telefonda "Evet... 
eveti., diye cevab veriyordu. 
Bu fırsattan istifade ederek 
sefirleri iyice tetkik etti. Se
firlerde hiçbir fevkaladelik 
göze çarpmıyordu. Yalmz çok 
ciddi ve çok resmi idiler. 

Başvekil telefona: 
- Yeni bir haber olursa 

27 Haziran 9?7 

ı~:;;n~~, 
işçiler 

Fabrikadaki vaziyetten 
şikayet ediyorlar 

Yün Mensucat Şirketinin 
Halkapınardakı şayak fabrika· 
sında çalışan bazı işçiler dün 
idarehnnemize geldiler ve mü· 
esscsenin, mesai ~aatleri etra
fında bazı temennilerde ve 
şikayetle rde bulundular. 

Bu işçi vatandaşların if adc· 
s i ode ıı c:ırı l ıyoru;: ki, fabrika 
ida rı·s i, i ~ç.il rr i n ç::ılı~mR sar.t· 
lc ı : ııi i ş kanununun tasrih ettiği 

hadde indirmek mecburiyetin· 
de iken bi lakis günde 11,5 
saat mesai mecburiyeti gibi 
bir vaziyet meydana çıkar.nış· 
tır. İşçiler şimdi günde 9 saat 
çalışmaktadırlar. Bu hesabca 
haftalık mesai, 54 saat tut· 
maktadtr. Fabrika, son bir 
iki güıı içinde işçilere başvu· 
rarak, bu çalışmaya 2,5 saat 
daha ilavesi için muvafakat· 
lerini istemiştir. işçiler diyor· 
lar ki: 

- Bu hususta bizden tah· 
riri muvafakatname isteniyor. 
Vermiyenlerin de işlerinden 

uzaklaştırılacağı bildiriliyor. 
Bu iddia doğru ise, yapı· 

lan muamele haksız ve kanun· 
suzdur. Binaenaleyh ya bizzat 
müessese tarafından tashihi 
veya lktısad Vekaleti iş büro· 
sunca tedkik ve tashih ettiril· 
mesi lazımdır. iş kanunu, iş· 
çiye ve iş verenlere karşılıklı 

hak tevzi etmek gayesini gli· 
der. Bunun aksi olamaz. 

Bucada susuzluk 
Bucadan aldığımız bir mek· 

tupta Bucada susuzluğun baŞ 
gösterdiği ve bu yüzden çal: 
defalar içecek su bile bulı.ı· 
namadığı yazılmakla beraber: 

- Suyumuz kesildiği zamart 
şikayet ediyoruz. Bu şikayet 
üzerine su birkaç gün geliyo' 
ve gene arkası kesiliyor. 

Deniyor. 
Bu işin herhalde başarıla· 

cağını umarız. 

istasyonda 
kurutulan çeşme 

Basmane istasyonu içiııdt 
elli senedenberi mevcud olaf1 
ve bütün halk ile yolcular111 

istifade ettikleri umumi çeşrneı 
istasyon memurluğunun emrile 
kapatılmıştır. Kaç defadır btı 

t· 
çeşmenin kapattlmasından 111~ 
baamıza şikayet cdilıniştır· 
Halkın mühim bir ihtiy~;~ 
karcısında bu çeşmenin hıı 

'j 19' 
açılmamasını hayretle karşı 
ınamak mümkün değildir· 

bana hemen getiriniz! b 
Diyerek ahizeyi elinden r 

raktı ve sefirlere: .. 
rı 

- Kusura bakmamanı:ıt. ~ 
ca ederim. Çünkü birdeob1

',. 

kesilemiyecek derecede {e~ 
kalade bir muhavere ile ıtı~ 
gul idim. 

Dedi. 
Fumamya hükumeti sefiri: t 

·yıırC 
- Bay başvekil, ıı 

sebebimizi biliyorsuın1ı· 

Dedi. ··rte· 
Başvekil, hiçbir şcY 50 

Ji1'' 
memekle beraber sefire de· .. e 
katle baktı. Sefir söıun 
vam ederek: dyo· 

- Yarım saat evel ra ço~ 
da meçhul bir merk~:ı v81'ııı 
garib bir beyanat verd•· .b8ret 

·· den 1 t bu beyanat bir soı. fs"ıı 
gibi görünmektedır. --- S<Jnu var 
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Müşaare 
Dün gece, hayır olsun, de

yin, bir rüya gördüm. Bir mec· 
liste imişiz. Zamanın saz şair· 
leri konuşurlarken, bir kaç zat 
hemen sazları ellerine aldılar, 
ağır ağır, hem söylediler, hem 
çaldılar. Nihayet, ben de mey· 
darıa çıktım, ben de söyledim. 
Rb_üyadan hatırımda ne kala-
ıldi ise yazıyorum: 
Aldı Beledige rei i: 

Sc.na ne ettim de gücendin bana 
Canımı uğruna kılmışken feda 
Bıraktın görıllimü ağyar elinde 
Ben gibi aşıktan oldun da cüda! 

* B· * ı;c 
ır ceride neşredip yazsam 

derdimi 
iv~tsam ~öylece biraz kendimi 

u ışten sana da haber geldi mi 
Ne için kahrile eylersin nida. 
Aldı reis muavini: 
Belediye reisi bitirir bitir· 

lllez, muavini Suad da saza 
s~rıldı. Saz şairliği bile kolay 
0 
.. tnadığı için onun böyle şeyler 
~~Yliyebileceğine emin değil
b ırn, sonradan işittim ki, Şar
d ay, söyliyeceklerini daha evel-

en ona ez6erletmiş. 
Ş O da başladı ve dedi ki: 
~~~İdim ben dahi hava bozuldu 
Uşteki gönlümüz geçen ah-

i\ valden 
ulunuz anlamam gerçi pek 

~.. .. amma 
llıgarlar esiyor şimdi şimalden. 

• 8i2!l . • • 
it en atbnız artık kenara 

ıç ge1mez oldunuz bizim 
~ diyara 
~ •ıılsa düşmüşüz böylece nara 

t&eUi bekleriz sizin Kemal-
}'; • den (t) 

Y
e,., Asırcı söglügor: 
e . 1 d nı Asırcı smail Hakkı 

l(~~arnadı, o da kaptı sazını. 
'511tıa eğildi: 

td~· Aman Çimdik -dedi
l'ırı b1!~t hocalığı yapıp ta ya· 
nllı lzım parçaları çekiştire
bit deme.. Ben de şu aşıklara 

V Cevab v1:reyim. 
1-ı.~ başladı: 
~c:ın Yaptığı bir hoş cilvedir 
A.}rı~elen çekilir başa mutlaka 
L ık mukadder birleşmek 
"' muhal 'Ilı çarpmazam taşa mut-

v * 
laka. 

('Ct~ * ıt: 
."ttjd tn eline altın kalemi 
~c~~ çıkar da seyret alemi 
~ı~ •rn istersen şimdi kellemi 
~ ~:sa ikbalin başa mutlaka 

'{jYler{llan söyliyeyim, onlar 
d~llı~ en benim de şairlik 
~(ltiitı rn coştu, ey perii ilham, 
~Çık~ diyerek ben de meyda
~lbi~rtı ve şunları söyledim: 
lı'ıı Ciğe dokundu bu ahvaliniz 
~Uf,t b er ol_anlar düştü gurbete 
~lad '2!tnıne yumruklar indi 

ı eı-ı 
\ı a em bunda gıybete 
c ı· * ~ itk• ... * 
~ ~-~tı Ceride rüyası güzel 
'ııa da ortaya birkaç bin papel 
~ derler mi acab sen de 1 

belva b gel 
~ı. eznıine tatlı sohbete. "} s ... 

t.ıad * • 
~~I korkma sen şakadır 
~ Ctıttıek • söziim; 
ttclik ıstedi birazcık özüm 

Verrn· 
Q, . 1Yor dünyaya gö-
lıı llıai ald züm 

l(~~ııı •1'.tınaz böyle rağbete 
illı\ı i='naraca 

Çimdik 

Qcs~ 1-t k' . • 
l 1 l\1·ı e ımı 
~l S A 1 at Q 1 
~~t~ b "'~Ust re. 
~I~ lılt.ırıa osa kadar seya· 

tıc ltzcadğı sayın müş
e er. 

ANADOLU 

Jan Harlovun hayatı 
-·--ölen arti-tin bu husustaki sözleri 

Ôlen artistin 
Jan Harlov son nefesini si

nemac1hk alemine alakadar 
kalarak verdi. Ve bu genç, 
güzel kadın, Holivuda C"nla, 
başla bağlı olan yıldızlardan 
idi; kendisi derdi ki: 

"Holivut bana hayatı ve ça· 
Jışmak zevkini öğretmiş bir 
alemdir. Ve çalışmak zevkine 
sahib olmıyan bir kadın, bu 
alemde hiçbir şey olamaz; 
çünkü ister en mesud devri· 
nizde, ister en bedbaht bir 
zamanınızda işinize değişmez 
bir şekilde bağlı olmak ge· 
rektir! 

Sonra... Holivutun, Metro
Goldvin • Mayerin muhteşem 
sahneleri, stüdyoları, tuvalet 
ve konforu bana insan deni· 
len mevcud hakkında da ge· 
niş malümat vermiştir. Eğer 
bu muhitler. olmasaydı, ben 
bu hususta hiçbir şey bilmi
yec~ktim! Öyle insanlara ras· 
geldim ki bilgileri benden faz· 
la, fakat bu fazlalığı benimle 
hemen paylaşmağa hazır gör· 

Nevyork 
damlarında .. 

güzel bir pozu 
düm. Ve diğergamlığın lüzu
munu da öğrendim, insan ken
di başına ilerliyemezl Holivut 
bana sabır san'atını da öğ
retti! 

Ben sinemada şöhret ka· 
zanma1c ve\'ahud paraya ka
vuşmak için ç:ılışmadım. Sa· 
dece sinemayı sevdiğim için 
bu meslekte çahştım! 

Sinema alemindeki mevcu
diyetimle alakadar olanların 
hepsine de şükran borcum var· 
dır. Bunları unutmak benim 
için mümkün değildir. 

Sinema bana bunlardan 
başka şunu da öğretmiştir: 

)an Rarlov .. ve: annesi 
Namusluluğun kıymeti! insanın 
kendine ve diğerlerine karşı' 

namuskar olması kadar bü· 
yük ve ~kıymetli birşey ola
maz! Ben, görünüşe göre hü
küm vermem. Her hadise ve 
hareketin sebeb ve amillerini 
aramadan, anlamadan hiçbir 
karar vermem. 

Fena şartlar altında hazır· 
lanmış bir muhitte hiçbir za· 
man çalışmağa muvaffak ola
mam ve olamadım! ., 

Hollivudda yaz tatili! 

Gladgs SvDrthout 
Niçin olmasın? En az 

diğini, Parise sadece istirahnte 
geldiğini söylemiştir. 

Maamafih; Gladys Svartu 
Amerikanın en iyi Mezze· Süp
ranolarındandır. Bunu da 
unutmamış ve ilave ederek 
demiştir ki: 

- Teganni ettiğim filim· 
!eri de severim! Jan Kipura 
ile çevirdiğim filim en ziyade 
hoşuma gider! 

- Fransada filim yapa· 
cak mısınız? 

- Hayır! Buraya istirahat 
ve Paris sergisi için geliyorum. 
Bizim yaz tatili! Tabii bu şe· 
kilde geçecektir. 

KADIN 
Makyaj; 

Yaz gelince derhal 
değişti 

Kaliforniyanın iklimi ç.ok 
sıcaktır; sinema aleminin de 
ruhu makyaj demektir. Bu sc· 
beble Kaliforniya makyaj mü· 
tehassısları bu mesele ile çok 
meşgul olmaktadırlar .. 

Evet, sıcağa gör(' güzel gös· 
terecek bir ınakynj sistrmi 
hu!mak Holıvudda s ·mavatta 
yeni bir seyyar~ bul.nak ka
dar mülıimdiı ! 

Makyajın ehemmiyeti lıal.

kında bir ıki alakadnrı d ı.li· 
yebiliıiz: 

Madcleıı Karrol: 
"Gözler makyajın ınihıakı 

demektir. Eğer gözleriniz fazla 
boyanmış ve sizin qak şl~rı· 
n • zın sehharlığını kaj betlire· 
ce · bir hal ve kirpik!eriııizde 
<lık bir hal alm1şsa, çok sıcak 
suya bir samur fırçayı daldı

rmız ve bununla göz kapak· 
!arınız ile kirpi~lerinizi ısla· 
tınız!,, 

Lorettn Sounı; yaz r;elince, du· 
daklarında sade, yağs17., tam kır· 

mızı krem kullanır. 

Fay Vray: 
"Unutmamak lazımdır ki, 

göz makyajından sonra kir
pikler küçük kirpik tarağile 

güzelce taranacaktırl,, 

Mirma Loy: 
"Dudaklarınızı güLel boya· 

mak istiyorsanız, bilhassa ya· 
zın mayi kırmızı ve yumuşak_ 
bir fırça ile boyayınız!.,. 

Bette Davis: 
"Yazın hertürlü kremlerle 

yüzde makyaj esası yapmağa 
kalkışmamak lazımdır. Pud
rayı doğrudan doğruya yüze 
tatbik etmelidir. Yanaklara da 
ya~lı kırmızı sürülmemelidir. 
Kuru kırmızı yaz için en iyi 
yanak boyasıdır. Hem de yaz 

say ile en fazla para kaza· 
nılan bir muhitte yaz tatili 
herhalde bizimkilere benze· 
mezl Yaz tatili diye devrialem 
seyahatine çıkanlara Hollivud
da hayret ile bakan çıkmaz! 

Askeri filim: 

Sayra 5 

ve· MODA 

Yul arıda janct Gıt) nor. "Bir yıl· 
dız do~du,, filiminde keneli tipini 
ılı ı;i~tirmck için muhtelif kaş tec.-· 
rübefori yapıyor. Altında Myma 
Loy ince bir çubukla dud:ıklnrıuın 

lho)aSını düzeltiyor. 

vakti boyaları asgari miktaıda 
kuHanmak gerektir. 

Pudrayı cildinizin rengine 
en yakın bir renkte kulla· 
nınız. 

Göz boyalarından vazge
çiniz. Yalnız kaş ve kirpik-
lerinize hafif bir briyan sü· 
rumız. Fakat kirpiklerinizi 
uzatmaktan vaz geçmeyiniz, 
çünkü uzun kirpiklerin yakış-
madığı kadın yoktur.,, 

Glorya Stuart: 
"Ben krem ve yağlarımı 

bizzat imal ederim, latolin ile 
madeni yağları müsavi mik
darda kullanırım, bu. hem de
rıyı besler hem de yüzün 
rengini çok güzelleştirir.,, 

Demektedirler. 

Halkevi köşesi 
Sosyal yardım komitesi 

Üzerlerinde nasihat ve ibret 
verici yazılar yazılı bastırdığı 
mektupluk kağıt ve zarfları 
İzmir vilayeti kazalarının ce
zaevlerine dağıtılmıştır. 

Altı çocuk sahibi olan fakir 
bir babaya iş bulununcıya ka· 
dar yirmi beş liralık bir yar· 
dım yapılmıştır. 

Kitapsaray ve yayan 
komitesi 

Halkevi kitapsarayının in
tizamı için Milli kütüphanede 
olduğu gibi eserin ve müel
lifin isimlerini hurufu heca 
sırasile gösterir muntazam fiş
ler yaptırılmasına, 

Okuyucuların daha ziyade 
faydalanmaları için fstanbulda 
çıkan bazı mecmuaların kitap· 
sarayımıza abone olunmasına 

karar vermiştir. 
Ve bu seyahatler yıldızlar için 
reklam teşkil etmektedirler. 

Bu mevsim Parise gelmiş 
olan Gladys Svartu da adı 
etrafında gürültü çıkmasını 
istiyenlerden bir yıldızdır! 

Büyük hulya! .. IEllim&m:m .......... .. 

Doris Nolan 
Rolf Morfin sahn~ye koyduğu 

bu filim müzik ve sahne iti· 
barile birinci safta gelen bir 
filimdir. Vakıa bu filim, bir 
müzikhol filimidir, fevkalade 
bir yıldızı da yoktur. Fakat 
müzik, mevzu ve dekor o ka· 
dar mükemmelllir ki, filim 
umumi rağbeti hemen kazan· 
mıştır. 

Bu sayede Hug Herber, 
Corç Morfi, Ella Nogan, Doris 
Nolan bu filimde birer harika 
olmuşlardır. Çok basit ve 
müzikhollerin dans numarala
rının temadisinden ibaret gö· 
rünen bu eserin muvaffakıyf'ti 
çok büyük olmuştur. 

Normandiye vapurundan 
Fransız topraklarına ayak bastığı 
zaman, Gladys Svartu koca· 
sının koluna girmiş vakıa he· 
men ilerlemiştir; fakat gazete· 
cileri özlediği ve gözlediği 
de şüphesizdir! 

Bir yıldız olur, yabancı bir 
memlekete, eski dünyaya ge· 
lir de, gazetecilerin etrafını 
sarmasını istemez olmaz mı? 

Nihayet otelde muhabirlerin 
etrafını sardıklarını görünce: 

- Oh .. Demiştir. Fransnyı 
yedi sene içinde çok değişmiş 
hayret edilecek bir hale gel
miş buldum! Hele sinemala
rınız .. Artist bunu müteakıb, 
en ziyade şuh ve hafif filim· 
leri, hu meyanda l'flezze Süp
rano olarak Jan Kipura ile be
raber filimdeki taganniyi sev-

Büyük ve gü· 
zel bir macera 
ve askeri filim! 

Mevzu, tay
yareci bir Al
man zabit, as· 
len Yahudi, 
Fransız tabiiye
tine geçmiş Ro· 
zantal adlı bir 
zabit, sert ve 
haşin, a h 1 a k 1 

sağlam, bir kale 
kumandanı ve 
sadakati n d e n 
şüphclen<liği ze
vce.sini düşünen 
genç bir iı-tih
kam zabiti ara· 
sından seçilmiş

tir. 
Fransız zabitl.ri, sıkı bir 

inzibat olmasına rağmen ka· 
leden kaçmak için çare arı
yorlar; fakat Boeldonun yar· 

dımil~ Rozantal ve tayyareci 
Alman zabit firara muvaffak 
oluyorlar, yalnız Rozantal yol· 
da ayağından yaralanıyor. 

Maamafih bir kulübeye va-
rabiliyorlar! Bu kulübede genç 
ve güzel bir kadın tarafından 
bakılıyorlar, Alman tayyareci 
zabitle ev sahibi kadın sevi
şinciyc kadar vaziyet böyle 
devam ediyor! 

Tabii bu sevgi de böyle 
devam etmiyor, zabitler f sviçre 
hududunu geçmek mecburiye· 
tindedirler, hududu geçerler· 
ken Alınan müfrezelerinin yay
lım ateşine maruz kalıyorlar! 

* * Fakat 'fil im anlattığımız gıbi 
değildir; çok güzel sahneler· 
den mürekkeptir. Piycr Fı fS· 

nay bu filimde görülmeğe şa · 
yandır. 

Dita Parlo, Alman köylii 
kadını rolünü şayan ı hayı et 
bir şekilde ibda etmiştir. 

Marseyezin bu filimdeki yeri 
çok güzeldir. Hasılı filim, gü
zel bir harb macerasıdır. Ve 
çok iyi oynanmıştır. 



<ş mano ve 
,Sokot kumpanyaları 
·mahkemeye verildi 

-------------
-Başı 1 inci sahi/ede - jandarma kendisini orada 

, ü n .benzin ihtiysenğını karşılamıığa bulmuş ve lzmire göndermiştir. 
l hazır bolıınduAunu bilrlirmi tir. Müddeiumumilik, bu beş 

Vali B. Fazlı Güleç, dün hu kişi hakkındaki tahkikat eY. 
me ele hakkında gazetemize oşağı· rakını tedkik etmiş ve ıtan'ki
b eynnntla hulunmuetur: 

- Hükumetin benzin ve katın tamikine lüzum görmüş· 
petrol fiatlerini indirmek için tür. Tahkikat dün gece saat 
vergiden yaptığı fedakarlığı 22 ye kadar devam etmiştir. 
herhalde başkalarına ödemek, Saat 22 den sonra maznunlar, 
maksada aykırıdır. Binaenaleyh ikametgaha bağlanarak ser· 
evelki güne kadar yapılan best bırakılmışlardır. Bugün 
o/apılan satışlar üzerinden ver· tahkikata devam edilecetir. 
gi tenzirtı indirildikten 5onra, Belediye memurları, bugün 
tutarı üzerinden satış yapıl· bütün benzin ve petrol aatıı 
ması 1azımdır. Bunun fevkinde depolarını kontrol ederelıc sa· 
satışa müsaade edilemiyecek· tış yapıp yapılmadığına ve ne 
tir. Kumpanyalar, satmamak fiatle satış yapıldığına dikkkat 
yoluna giderlerse tevellüd ede· edeceklerdir. Satış yapmıyan 
bütün ak betlerden de mesuli- depolar. belediyece mühür c.l· 
yeti kabul etmiş olacaklardır. tına alınacak ve bu mühürleri 
Maahaza vilayetçe alınacak bozanlar hakkında kanuni ta-
tedbirleri de tabbii zaman kibat yapılacaktır. 
zaman tebliğ edeceğiz. Ankarada 

• Ankara, 26 (Hususi) -Ben· 
• * Bu müesseselerin ötedenberi zin ve petrol üzerinde ihtikar 

gaz ve benzin satış larında yapmak istiyen altı benzin 
takıh ett i klrrı hareket tarzı, mağazası derhal kapatılmıştır. 

'· Z• y kel f!ı r • ı lt· rekabet 
ı 1 ı ı -.st>s t> lt> r İ nİ 

d ğı . akıs a ı .ışıııış o arak 
çal ışaıı ıı ıÜ ı SSt'St<lc r karşısında 
bu lunduğumuzu göster miştir. 

Zaman zaman piyasada patlak 
veren ahval de bunu teyid 
etmışt ır. Fiatlere diledıkleri 
şekilde hakim oluşlarının kö· 
tülüğünü, biz çok hissetmiş ve 
çekmişizdir. Beri tarafta hü
kumetin kararı ve maksadı 

gayet sarihtir. 
Hayatı ucuzlatmak istiyor. 

Bunun için de vergiden feda· 
karlık yapıyor.. Kumpanyala
rın da hiçbir fedakarlık yap
madan satışlarını kanunların 
icabına uydurmak ve hatta 
lüzum hasıl olunca daima ka· 
zandıklan ve çalıştıkları bu 
memleket halkının lehine bazı 
fedakarlıklar yapmak mecbu
riyetinde bulundukları muhak
kaktır. Mütekabil münasebet 
ve menfaat bunu icap ettir
mektedir. Yoksa bir ihtiyacın 
istismarında ısrar göstermek, 
artık bu memlekette müsama· 
ha ile karşılenamaz. Biz, gaz 
ve benzinin fiat tcnzilatında 
birçok faydalar beklerken bu
nu akim bırakmağa kimsenin 
hakkı yoktur. Kumpanyaların 
biraz da blJ maksada ve umu· 
mi menfaatine hürmet etme· 
leri, bunu kavramaları lazım
dır. Mf>mleketimizden çok ka· 
zanmışlardır, daha da kazana· 
caklardır. Ancak bir şartla: 

Halkın da menfaatını düşü
nerek .. 

Bunun bir başka türlüsü 
yoktur, merkezi ve saireyi si· 
per edenler, vaziyeti başka 
türlü telakki ediyorlarsa alda
nıyorlar. 

Vilayet, benzin satış mese· 
lesi üzerinde hassasiyetle dur· 
maktadır. Cumhuriyet Müd· 
deiumumiliği Belediyece tesbit 
edilen fiat üzerinden benzin 
satmıyanlar hakkında hayatı 
umumiyeyi tazyik ve nizamı 
ammeyi ihlal suçundan taki
bata başlamış, Şel kumpan· 
yası lzmir acentası B. Manuso 
ve B. Remo Alyoti ile müfet· 
tişlerinden B. Saki, lsto Aro· 
mana müdürü B. Volker ve 
Skoni kumpanyası müdürü B. 
Direki nezaret altına aldır· 
mıştır. Bunlardan B. Direk, 
dün Menemenin Aliağa nahi· 
ve ine balık avlama~a ;gitmi .. i. 

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

Sıhhat Vekaleti-
• 

nın mühim bir 
tebliği ----

Ankara, 26 (A.A.) - Sıh· 
hat Vt! f ~ı İmdi Muavenet Ve· 
kaletind!'rı: 

Suriye hı•-:ludunun cenubun· 
daki bır aşi·et efradı arasında 
akciğer vebası görüldüğü ken
di vasıtalarımızla haber alına· 
rak memleketi bu hastalıktan 
muhafaza için Sıhhat Vekaleti 
tarafından bcrtürlü tedbire 
tevessül edilmiş idi. 

Bu hastalığın mevcut oldu· 
ğu vaki müracaatimiz üzerine 
alakadar memurlar ile bey· 
nelmilel teşekküller tarafından 
teyid edilince bu tedbirler 
şiddetlendirildi. Rasülayne bir 
mücadele heyeti ile beraber 
hertürlü levazım gönderildi. 
Ve hududumuz tamamile ka· 
pandı. 

Bundan başka bütün hudut 
mıntakalannda halkın vebaya 
karşı aşılanmasına başlandı. 
Mütehassıs mücadele tedbir· 
leri hududun muhtelif irtibat 
mevkilerine gönderilerek hu-
dudun açık kısımlarından ge· 
lecek yolcuların sıhhi muaye· 
neleri temin olundu. Ve muh· 
telif mahallerde tecrithaneler 
hazırlandı. Alınan tedbirler 
sayesinde memleketimiz has
talık tehlikesinden masun kal· 
dığı gibi 31 Mayıstanberi de 
hududun öte tarafından ve 
salgın mıntakasında vak'a zu· 
hur etmediği komşu devlet 
alakadar memurları tarafından 
temin ve Paris beynelmilel 
hıfzıssıhha ofisi tarafından da 
tcyid edildiğinden Suriye hu
dudunda vebaya karşı konul· 
muş olan bütün tedbirler kal
dırılmıştır. 

Şimdiye kadar hudud üze· 
rinde aşılanan insanların ade
di yirmi beş bini geçmiştir. 
Başlanılan aşıların ikmali mu· 
vafık görüldüğünden tatbikata 
devam edilmektedir. 

Menemencioğlu 

lstanbula vardı 
İstanbul, 26 (A.A.) - Ha· 

riciye Vekaleti vekili Numan 
Menemencioğlu bu sabah eks
presle Ankaradan şehrimize 

gelmiş ve istasyonda birçok 
zevat tarafındın karşılanmıştır. 

ANADOLU 29 Haziran '1~1 

Mülayim 
Bugün Amerikalı 
ile ktırşılaıacak 

Amerikan boğası 
Bugün saat 16 da Alsan

cak sahasında Mülayim peh· 
livanla Cenubi Amerika şam· 
piyonu arasında bir güret var· 
dır. Bu meyanda diğer bazı 
karşılaşmalar da olacaktır. 
Bazı İstanbul gazeteleri, bu
günkü güreşlere Afyonlu ya
rım dünya Süleyman ile Tür
kiye başpehlivanı Tekirdağlı 
Hüseyinin de iftirak edeceğini 
yazmışlardır. 

Elyevm Afyonda bulunan 
Süleyman ve Hüseyin pehli
vanlar, bize bir telgraf gön
dererek, güreşlerle alakalan 
bulunmadığını haber vermiş· 

lerdir. Bu telgrafı aynen ya· 
zıyoruz: 

Anadolu gazetesine, 
iz mir 

Bazı lstanbul gazeteleri, ya· 
rın (bugün) şehrinizde yapıla
cak güreşlere bizim de iştirak 
edeceğimizi yazmaktadırlar. 
Bizim bu gÜrt'şlerde kat'iyyen 
iştirak ve alakamız o1'11adığı 
gibi böyle bir güreşten de 
haberimiz yoktur. 

Afyonlu yarım dünya Sü· 
leyman ve Türkiye baş

pehlivanı Tekirdağlı 
Hüseyin 

ilan 
Dotjanspor, Göztepe, 

lzmirspor, Egespor baş· 
kanhklarmdan: 

Kulüblerimizin umumi kon
greleri ayın dünkü 26 ıncı 
Cumartesi günü toplanacaktı. 
Ekseriyet hasıl olmadığı gö· 
rüldüğünden içtima, önümüz
deki lıafta Cumartesi gününe 
bırakılmıştır. Saat on yedide 
Halkevi salonunda toplanıla· 
caktır. Azalarımızın teşrifleri 

rica olunur. 

Amerikada mühim 
müzakereler 

- Başı 1 inci sahifede -
lcr etrafında Amerika ricalile mü· 
davelei efkarda bulunacağı aöy· 
leoiyor. 

B. Van Zeland, matbuat mü· 
messillerine verdiği beyanatta, Ame· 
rikanıo, mali ve iktısadi hu&oeatta 
Avrupayn el uzııtmağa amade hu· 
lundu~unu aöylcmİ§tİr. 

Cihanşümul bir anlaemaya ge· 
lince, henüz bir lı..arar verilmi~ 

değildir. 

Müesseseler 
Bu levhalardan almahdır 

Vilayetten, bütün okullar 
direktörlüklerine, kültür işyar· 
lıklarına ve okul başöğretmen· 
tiklerine bir tamim gönderil· 
miştir. Bunda, Kızılay genel 
merkezi tarafından yenı 
(imdadı sıhhi) levhaları hazır
lanmış olduğu ve iki parça· 
dan ibaret olan bu levhalarda 
zehirlenme, suda boğulma, ya
ralanma, yıldırım ve elektrik 
çarpması gibi herhangi bir 
kaza ve vak'a zuhurunda dok
tor yetişinciye kadar lazımge
len ilk tedbirlerin, resimleri 
ve izahatile gösterilmekte ol
duğu bildirilmiş ve bunların 

mekteplerle fabrikalar, polis 
ve jandarma karakolJarı için 
temin edilmesi emrolunmuştur. 

Müdafaa Vekili 
lstanbula geldi 

lstanbul, 26 ( Hususi ) -
Milli Miidafaa Vekili General 
Kazım Özalp, bugün bur;lya 
gelmiştır. 

Yeni neşriyat: 

~'ilmin Yeniyolu,, 
Sıtkı Şükrü Bayırtan .. ilmin 

Yeniyolu. adı altında bir eser 
ne§retmiştir. Bunda, birçok 
garplı münevverlerin fikirle· 
rinden istifade etmiştir. 

OOPSA 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
151,5 Esnaf ban. 10 25 21 
35 ]. Kohen 12 14 
31 inhisarlar 7 50 11 

217,5 Yekun 

Şehirlerimiz 
için yeni bir kanun pro-: 

jesi hazırlamyor 
lstanbul, 26 ( Hususi ) -

Dahiliye Vekaleti, şehirleri· 

mizin, plansız ve nisbetsiz bir 
surette genişlemesinin önüne 
geçmek maksadile yeni bir 
kanun projesi hazırlamıştır. 

Hayatın ve ilmin başladığı 
ilk gündenberi insanlığın 1937 
yılma kadar elde ettiği mu
vaffakıyetleri ve bu vadideki 
fikirler eıerde hulasa edil· 
mektedir. 

446279 Eski satış 
446496,5 U. satış 

Sürekavlart için 
800 bin fişek geldi 

Domuz sürekavlarmda kul· 
lanılmak üzere Ziraat Veka· 
Jetinden vilayet ziraat müdür· 
lüğüne 8000 fişek gelmiştir. 

Kitabın içinde şu yazılar 
vardır: 

insanın kökü ve yaşı, ilk 
çift insan, ilk zaman tekniği, 
ilim iş başında, ilimde ahlak, 
ilmi ahlakın destekleri, Orta 
zaman tekniği, Üç adam, Yeni 
zaman tekniği, Yeni fikirlerin 
doğuşu, Rasyonalizasyon, Nor
malizasyon, Düşünme makine· 
leri, ilim ve hayat, insan ve 
teknik, llmi araştırmaları ko· 
ruyan devletler, İlim bizden 
ne bekliyor?, Son soz. 

Tahran 
yoluyda 

- Başı 3 ncü sahifede -
selans Esseyid Na~i Elasil ile 
müteaddid mülakatlarda bu
lunmuştur. 

Gayet samimi bir ruh için· 
de cereyan eden bu mülakat
larda iki taraf Türkiye • Irak 
münasebetlerinin derin ve pü
rüzsüz bir muhaleset dairesin
de cereyan ve bu yolda git
tikçe daha ziyade inkişaf etti
ğini görmekle büyük bir mem· 
nuniyet duymuşlardır. 

Keza iki taraf her biri 
.. 
ıçın 

aynı derece gaye olan umumi 

sulh ve refaha ve bu gayeyi 
istihdaf etmek itibarile Mil-

Jetler cemiyeti sahasında se
mtreleri daha fazla inkişaf 

edecek olan bütün devletler 
arasında karşılıklı bir anlaşma 

ruhunun teessüsüne ve husu· 
sile kendi komşulan olan kar· 

deş milletlerin siya~etlerinde 
daimi bir muhaleset ruhunun 

hakim olmasına ve bu yolda 
kendi aralarındö karşılıklı yar· 

dımın inkişafına matuf siya
setlerinin biribirine tamamen 

mutabık olduğuna kanaat et
mişler ve umumiyetle bu mü
lakatların istikbalde beriki ta
rafın mecud ve ilan edilmiş 
olan beynelmilel taahhüdleri 
dairesinde vereceği neticelerden 
dolayı büyük bir memnuniyet 
hissetmişlerdir. 

Bağdat, 26 (A.A.) - Ana
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Dr. Tevfik Rüştü Aras Irak 
hududunu geçerken Irak Ha· 

riciye Vezirine aşağıdaki telg· 
rafı göndermiştir: 

" Dost ve kardeş memle· 
ketten ayrılırken ben ve arka· 
daşlarım muhterem Irak hü· 

kumetinden ve nccib Irak 
milletinden gördüğümüz sami· 
mi hüsnü kabul ve emsalsiz 
misafirperverlikten dolayı son· 
suz teşekkürlerimizi sunar ve 
güzel lrakın refah ve saadeti 
hakkındaki en hararetli temen· 
nilerimizi bir kere daha yeni
leriz. 

Melik Celaletlu Gaziyülevvel 
hazretlerine tazimlerimizin ve 
muhterem reisü]vüzera feha· 
mctlu Essiyyid Hikmet Sült>y· 
mana hürmetlcrimizin arz ve 
iblağınn yüksek delaletlcrinizi 
rica eder ve zatı devletlerin· 
den de saygı ve sevgi duygu· 
larımızm kabulünü rica eylerim. 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. K. S. 

123 inhisar ida. 3 ~5 3 25 
184507 Eski satış 
184630 U. satış 

Fransızca ders al
mak istiyenler 

Yugoslavya 
matbuatı 

B. Stoyadinoviç için uzun 
makaleler yazıyor 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak
kın istifade edebilecekleri sa
lahiyetli bir muallim, bu di· 
!eklerine müsaid şartlarla ce
vab vermeğe hazırdır. lstiyen· 
lerin yazı işleri müdürlüğü· 
n1üze müracaatları .. 

Belgrad, 26 (Radyo) - Bü· 
tün Yugoslavya matbuatı, Baş· 
bakan B. S toyadinoviçin, ikti· 
dar mevkiine geldiği günün 
üçüncü yıldönümü münasebe• 
tile uzun makaleler yazmakta, 
Başbakanın yüksek meziyet 
ve fevkalade idare kabiliyetin· 
den bahseylemektedirler. 

: - ·~ ... ; . "\' Dikkat 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kcbabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethaneıı11 

bu kere daha genişleterek gt:ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12 ) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muhterem müşterilerime arzederim. --lzmir tayyare alayı komuta~' 
lığ ndan: 

lzmir tayyare komutanlığınca keşi f memuru, motörcü, (/ 
borant, Haruri muameleci, kaynakçı, lastik kaynakçısı, ~~ 
trolcu sanatkarlar ücretle ve imtihanla alınacaktır. Sanat tf1 t 
tepleri mezunları tercih edilir. Umumi ve hususi şartlar ~ 
kında malumat komutanlıkça verilir. Kayıt ve kabul 31/7 
tarihine kadar uzatılmıştu. 24 27 30 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış 

No. 
845 l inci Kordon 630/l eski No. lı ev kapalı 

~ 
Lira 
12ooO 

846 
zarfla nakden 8 sene taksitte ödenmek üzere 
Güulyalı 3 kuyular mevkiinde şarkan bahçe 24250 
yolu garben pideci Ali ve Ragıp paşa tar-
laları şimalen Urla cd. cenuben Fireri Di· 
mitriden kalma bahçe ile çevrili tapu kay-
dına nazaran fazlası Hazineye ait olmak 
üzere 22047 metre M, bahçe kapalı zarfla 

847 
nakden ve 8 sene taksitte ödenmek üzere <fi 
Karantina eski cerrah MchmetAzmi so.17 No. t 7 
lı ev açık artırma ile nakden ve 8 sene 
taksitte ödenmek üzere 

848 Burnova Mersinlisinde sulu Hancı mev· 
kiinde 15214 metre harap ve debağhanc 
ve çayır halinde tarla şayian nısıf hissesi 
peşin ve 2 inci tertip tasfiye vesikasile 
ödenmek üzere 

849 Karşıyaka soğukkuyu Menemen caddesinde 
ada 185 parsel 4 te S No.lı 1715 metre 
M. arsa peşin ve nakitle ödenmek üzere 

850 Reşadiye tramvay cd. 824 kapu 1168 Tsj 
' numaralı 479,50 metre arsa. 8ııh fi Yukarıda yazılı emlakin mülkiyetleri hizalarında{ 

5
; 1ı ~I 

lcrilc ve t 5 gün müddet le satışn çıkarılmıştır. lh~. c ede.c~61 
pazartesi g iinü saat 15 lcdir. Kapalı zarf t .. ev ~~0diif t 
yevmi mcıkfırda saat 14 de kadar Milli Emlak ·to ,~ç 
vermeleri ve mchnmmen kıymetin % 7,5 depoı•ı7 6 
malsandı ına alırmaları . 2100 
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Nu. yeri No.sıı Nev'j Depozitoıu 

. . ~kj Y eoi M,2 T. L. SEFALiN 
s Pt::ŞIN 

11 ~ HurşicJiye M.ıh. S•d&JJlab ~f. ı. 
11~! K4?,ıyakı Don4nmıeı M~h. Nuh Q. 5. 
i 1 " " ". Naz~ 

31 Taj 15 
~3 37 . 

~4·26 32·34 
· ~ ,, Alaybey mahalleıı Nalcloken 
J l traIJlvay cıddcs;. 

3'* Qirin~i Karappqa traJJıvay caddesi 
1.37 141·14 

396· 7 Taj 447 
2 TAKSiTLE 
3~ l'qr•n MeneJJıen sokak 17 218 

12 
Bayr,.kh K.naryı sokalç 4 4 

42 § Ktrııyık4 Al~ybey Mirat ı. ada 17 parsel 6 # 1 2S· 1 
7 " ,, Naldöken tramvay caddesi 106 108-1 

- •da 13 parsel 5 
·~ Kar,ıyaka Hayal çıkmazı ada S parsel S 8 16 

• Alayb~y Naldöken trıaınvay l l + 1 

430 ~ddesi ada ll parıel 9 
Kal'§ıyaka Alaybey Naldöken " 

43 •da 14 parıel 19 
1 Karşıyaka Alaybey Yalı caddeıi 

'134 •ela 13 parıel 19 
Karşıyaka Alaybey Şadiye ıokak 

4c1t •da 26 parıel 7 
Karııyaka Alıybey Piliç sokak 

~ •da 20 parsel 1 

113,115 109 

221 21.5 

10.12-16 18 

• 
• 

" 
" 

• 
• 
~sa 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

174.SO 

197.-
115.-
324.25 

352.SO 

987.25 

270.SO 

696.-

90 
160 

40 

50 
650 

360 
20 
13,96 

23,64 
9.20 

38,10 

35,25 

148,09 

32,46 

SS,68 

121,16 

Tecrübe ediniz 

Baş ve Diş ağrılan, grip, 
yaz nezlesinden kurtul~ 

mak i&terseniz derhal 
yeni çıkan S E F A L I N 
kaşelerinden alınız her 
eczanede 1 Jik ve 12llik 

Ambalajlarını arayınız 

lzmir aatıf yeri: 
.. 

TURK ecza de-
.. H 

poau ve LUTFU 
KROM ecza de. 

posu 

Romatizmadan çok ıztırıp çekiyor· 
dum S E F A L 1 N beni kurtardı. 2 Karşıyaka Alaybey Cihan sokak 5 7 • 1,514.SO ada . , ..................................... .. 

113 k.rı!~:..,~:~a~!ey Naldöken tramvay 120 116 • 569.- 113,90 lzmİr Vakıflar mÜdÜrlÜğünden: 
t4ı C&ddeıi ada 13 parsel 11 

47126 
4/6/937 günlü Birlik gazetesinde müfredatı yazılan akaratın 

Karşıyaka Alaybey Sjzan sokak .S.2 9 • 518.- bir kısmına temdit müddeti içinde de yine talip çıkmadığın· 
1123 •da 16 panel 22 dan ihalelerinin pazarlığa bırakıldığı ilan olunur. 2116 

Abmetata M. Kaymakam Nibatbey cad. 3427 80 Dükkin 200·- I zmir Komutanlıfı ilanları 
~~tvltii ve numaralan yukanda yazıla emlakin bedelleri peıin veya taksitle ödenmek Üzere 
~lakla utıılan 29.&937 Sala günü aaat ONDA ihalesi yapılmak kaydile artırmaya konul- İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
"""ttll 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 37470 

L r. l kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
~"tekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yabrarak artırmaya girme eri 2 _ ihalesi 30 Haziran 9:~7 çarşamba günü saat 16 da 
~larında birer fotoğraf getirmeleri ilin olunur. lS 27 1901 Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
"""~o. Yeri No. ıu Nev'i Depozito 3 - Sadeyağın beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira tutarı "'°' Ealri Yeni M2 T. L. olup muvakkat t

1
eminat parası 2529 lira 23 kuruştur. 

'°"' .,. _ 3898 155.92 4 - Evsaf ve şeraiti zmir Mst. Mv. sat. al. ko da görü· 
~ııyab Oımanzade ıimendifer S. 123-137,157,63 ~arla lebilir. 

'to •da 112 parsel 6 5 - isteklilerin Ticaret odac;ında kayıtlı olmaları şart ol· 
karııyaka Oımanzade demiryolu çıkmazı 7 57 Arsa 553 11.06 makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

'1 ~. 112 parsel 6 maddelerinde ve şartnamelerinde yazıla vesikalarla 
• ka111yaka Oımanzade Tahirbey sokak S 24 Arsa 1520 91.20 birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 

..._•da 106 parıel 3 en az bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. sat. al. 
-,~leıl'fıyaka Oımanzadc Soğukkuyu bostanlı 9 Tarla 1939 10.- ko. nuna vermeleri. 13 19 23 27 1879 

tı1 çıianazı. adat48 panel 36 lzmir Mst. M. K. sat. al. ko. rs. den: 
k.rwı,.u Donaamacı M. Aydoğdu sokak 24 34 Ana 544 50.- 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme ile 3900 

~ ~ 86 panel 9 . kilo sadeya.jı satın alınacaktır. 
'&4 köprü iskele çıkmazı tramvay caddesi 600 Arsa 172.SO 292.- 2 - ihalesi 30 Haziran 937 çarşamba günü saat 16 da 

GeZelyurt M. Azizler sokak Ye. 6S,67,69 taj 81,83 119.SO Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
'ela 201 parsel 2 Ev ve 42 178.60 3 - Sadeyağının beher kilosu 90 kuruştan tutarı 3510 lira 

~ 194758()6.26127360 b. · iki clükkin olup muvakkat teminat parası 263 lira 25 kuruştur. 
·.ıe Güzelyurt M. Türk puan soka:ae'

1 

32 taj 40 Oikkin 5.SO 44.80 4 - Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. da görü-
lda 199 parsel 2 lebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
~ 596208-808704 hissesi 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika-

Cüzelyurt M. Azizler sokak 13, 15, 17 iki ev 204 48·80 larla birlikte muvakkat teminat makbuzlarını ihale 
"• ~· 199 parsel 16 7S.528 hissesi gün ve saatında Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nuna 

1rinci karataş icadiye sokak 16 16 Ev 154.60 vermeleri. 13 19 23 27 1878 
\ 5

1 •• 11 hissesi iti İzmir Mst. Mv. ko. sat. al. ko. rs. den: 

1 nci karataf tramvay caddesi 274 304 " 250.- 1 - Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan seksen altı 
6&ı • 4 hissesi bin ve dokuz bin tane çıplak aleminyum matra ayrı 

Ciizelyurt M. Azizler sokak 23 11 
11 

30.- ayn kapalı zarfla alınacacaktır. 
~ ~· 199 parsel 17 15·36 hissesi 2 - Seksen altı bin tanenin şartnamesini 340 kuruşa ve 

l\op - · k 1 tr dd · 600 Ana 219.50 241.45 diğerini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen· 
1~ ~ ';9~1 ~sel a~vay ca esı lerin her gün komisyona gelmeleri. 
~ 3 - Seksen altı bin tanenin ilk teminatı 4590 ve dokuz 

1 ci karalaş postacı Ali Riza S. 25 taj 29 Ev 6·- bin tanenin ilk teminatı 540 liradır. 
Ot3 ~ 608 parsel 11 392· 1344 hissesi 4 - Dokuz bin tanenin ihalesi 13 /8/ 937 cuma günü saat 
l ı )•vulda Rina sokak 39 " 4.40 11 de ve seksen altı bin tanenin ihalesi ayni gün 
~ .\ · 96 hiuesi saat 15 tedir. 

1 6~ 1 inci Azizler Rina sokak 14,16 taj 10,12 iki ev 50.60 5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
1' .._· 32 hiueıi 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 

a.1_ .\hnıetağa M. kaymakam Nihatbey C. 34·29, 84 Dükkin 300.- teklif mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat 
1~ .20. 7 parsel 13 3.f.30 86 evvel Milli Müdafaa Vekaleti sat. al. ko. na vermeleri. 
"'~ 27 15 30 10 2107 • ' ı ve numaraları yukarıda yazılı emlikin bedeJleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 

~~ aat1tlan 1S·7.937 perşembe günü uat ONDA yapılmak kaydHe artırmaya konul- ~~~d~s!tı~~k:~· ~~l:e~e r~~ cıa::sa askeri liseleri için alı· 
~ 1atelrli olanların hizalannda yazıla depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya gir- nacak olan üç adet çamaıır yıkama makinası 2 /7 / 937 cuma 

~e Janlarında birer fototraf ıetirmelcri ilin olunur. 27 13 2102 günü saat 15 te lstanbulda Tophanede sat. al. ko. da pazar· -..... .. __________ ••••••••-.•ll!llll•••••••.-••I lıkla eksiltmesi yapılacaktır. işbu makinalar dört parçadan 
iL /zmir harici O•kerf •Gflft alma ildnlarl ibaret olmak Üzere bir yıkama, sıkma, kurutma ve ütü maki-

(:~1 '"• Aakeri Satın Alma Komisyonundan: naları olup monte ve pravalara dahil fstanbul için beşbin bcş-
••·k k T h Gu··n Saat yüz Bursa için altı bin lira fiat tahmin edilmiştir. ilk teminatı ıwaı tar Mahalli Umum tah· Muvakkat Müna asa ari 

1 )( bin ikiyüz yetmiş beş liradır. Şartnamesi Tophanede sat. a. 
ilo min tutarı teminatı şekli ko. da görülebilir. Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi 

~ Lira Lira 
'! ı.. ot meşruttur. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber- belli saatte 

~""1 ot SOOoo Aydın 1500 113 Açık 1/7/937 Peroembe 10 komisyona gelmeleri. 2108 
~~f SOOoo Tire 1500 113 Açık 117/937 Peroembe 11 - -

q: 1~ 90ooo Aydın 4050 304 Açık 117/937 Perşembe 15 Bumava Tümen satın alma komisyonundan: 
l :Antvv,. 1 - Burnavadaki Topçu alay hayvanlarının ihtiyacı ıçın ...... ~ vvvuu Tire 3600 270 Açık 117 /937 Peroembe 16 rulca 10 ton kuru ot pazarlık suretile satın alınacaktır. 

1 rıda cins miktar ve mahalli yazalı yemler hizalannda yazılı şekil ve tarihlerde 2 _ Paıarlığı 28 /6/ 937 pazartesi günü saat 10 buçukta 
~ ...... Ü lllalc üzere münakasaya konulmuıtur. yapılacaktır. 
1 ...... ~nı tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalanadı yazıhdır. 3 _ Umum tahmin tutarı 300 lira olup muvakkat teminatı 

...... lat ~~leri hergün komisyonda rörülebilir. - 23 liradır. 
iti elclılerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı veaikılarlarla ... teminatı 4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
..:,v•lckate makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri 5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 11tın 

n aı.. lrcmityow ıelmeleri. J6 20 :H 28 1914 alma komisyonuna gelmeleri. 2119 

Satılık 
(Hurda) (demir, madef', 
saç, bakır. pirinç) ve dt: 
mir, bakır, pirinç boryJ 
far vesaire, 

İzmirde Karşıyaka·Bayrakh 
şosesi üzerinde kain Bıyrakiı 
tersaııesi namile maruf · JP&t 

halde bulunan hurda clemir, 
saç, bakır, pirinç, maden ton 
hesabile, gemi pusula ve fe'!' 
nerleri, demir, bakır, pirin~ 
borular, makaralar ve keriko'!' 
lar vesaire 3/Temmuz/937 ta~ 
rihine tesadüf eden Cumarteıi 
günü saat on birde açık ar· 
tırma suretile satılacaktır. Alı .. 
cıların yüzde on teminat verr 
meleri lazımdır. Fazla izahat 
almak istiyenler Gazi hulva .. 
rında DemirelJi hanındaki ya· 
zıhanesinde avukat Selime mü· 
racaat edebilirlc::r. Alıcıların 
tayin edilen gün ve saatte 
mahallinde bulunacak heyete 
müracaatları ilan olunur. 2120 

• FOTO 
Refik Lütfi Or 

Zevkinizi okşayacak poz 
1'e111iz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

• lzmir belediyesinden: 
1 - Bayındırlık sahasında 

Tevfik Rüştü Aras caddesi 
Cumhuriyet meydanından Mon· -
trö meydanına kadar olan 
parçada mevcud molozların 
kaldırılması işi 13/7 /937 .r lı 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi altı yüz kırk 
liradır. Keşif ve şartnamesini, 

görmek üzere baş mühendis· 
liğe iştirak için de kırk sekiz 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

2 - Numunesi veçhile be· 
heri 580 kuruştan üç yüz otuz 
altı lira kırk kuruş bedeli mu
hammenle eHi sekiz aded yaz
lık ceket yaptırılacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 1317/937 
Salı günü saat on altıdadır. 
Nümune ve şartnamesini gör· 
mek üzere baş katipliğe, iş

tirak için de yirmi beş buçuk 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

27 30 3 6 2122 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Ka111çı oğlu 

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

Telefon : 3479 

Veysel hamamı 
acıldı 

' Bırbuçuk senedenberi kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkınaz 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 meınnun ka
lacakları birinci defada belJi 
olacaktır. Fiatler de son de· 
rece ucuzdur. 
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Vapur Acentasıl Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri 
ROYAL NEDERLAND -

KUMPANYASININ = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

"JUNO,. vapuru 10 Hazi· - ç 
rana doğru bekleniyor. Yükü· = H ©lm<dl Ü N ü~lh1~t ©ınçatr 
nü tahliyeden sonra BURGAS _ 

VARNA ve KôSTENCEye =s hh = 

yü~:~:s~: ORIENT LI· • ı at Eczahan esi 
NIEN KUMPANYASININ -
"AASNE,, vapuru 14/Hazi- - nde bulunu•. 

randa bekleniyor. ROTTER- = • 
DAM, HAM BUR G, GD YN IA • 1111111llll1111111111111111111111111111111 llll lll il llll il l l il il l l l l l il lll lfll l 11111111111111111111111111111111111111111il11111il1111111111111111111111111111• 
SKANDINAVYA limanlanna Olivier ve ANKARA 
yük alacaktır. 

sERvıs_M_A_R-ırıM Ru- Şürekası B ·· ·· k E 1 A k 
MEN KUMPANYASININ uyu m a Limited 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ- Vapur Acentası acentası 
ru bekleniyor. MALTA, MAR· Birinci kordon Rees binası 
SILYA ve CENOVA için yol- Tel. 2443 
cu ve yük kabul eder. THEELLERMAN Li-

llandaki hareket tarihlerile NES L TD. 
navlunlardaki değişikliklerden " OPORTO ,, vapuru 10 
acenta mesuliyet kabul etmez. temmuzda LIVERPOOL ve 

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

yegane EmlSk acentası dır. 
Emlaklerinizi kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her 

• 1 4 1 

Neden 

Çünkü ASPiRiN senel~r
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in iesirınden 

emin olmak için lütfen ffi 
sına dikkat ediniz. 

) 

~· 

Daha fazla tafsilat için ikin- SW ANSEADAN gelip yük 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye çıkaracaktır. 

şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 
Ankara llanat Acentası • ~, 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz L;~ binası arkasında FRATELLI " POLO ,, vapuru 1 O tem
SPERCO vapur acentalığına muzda LONDRA, HULL ve 
müracaat edilmesi rica olunur. ANVERSTEN gelip yük çı-

Telefon: 4142/4221/2663 karacak ve ayni zamanda ....................... 
V.N. 

W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

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

HAMBURG. 
,,ARKADJA,, vapuru 12 

Haziranda beklenilmektedir. 
ANVERS, ROTTERDAM, 

• HAMBURG ve BREMEN için 
yük kabul eder. 

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

LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGA Ti ON L TD. 

"AD JUT ANS,, vapuru ha· 
ziran sonunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. ......................... 
"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
cerreb olan İzmir.Urla Malgaca içmeleri-._ llllllllllllllllllllllllllllı.. Doktor 

A 1 L D 1 ~ Bak~l:o~~T:.~. s!~r'!Yıarı 
= Birinci Sınıf Mutahassısı 

lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaşe 
V" ihtiyaçları temin edilmiştir. 

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

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suyuna 
ezber cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastahklarında müz
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, m~sane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 

= ( Verem ve saire) 
- Basmahane istasyonu karımodaki Dibek eolı:ak batında 30 aayılı -_ ev ve muayenehanesinde eabah saat 8 den akoam aaat 6 ya 
_ kadar hastalarını lı:abul eder 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltnlilllll Telefon: 4115 1111 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı al"' 

BirR EV U E 

AMERiKAN EXPORT LI· 
NES 

"HOLLANDIA,, vapuru 28 otobüslerinin hepsi içmelere uğramakta olduklanndan heran 
Haziranda beklenilmekte ROT- _v_e_sa_it_m_e_vc-"'.u._tt_u_r ·----------------

saatı alan ne aldıgını' bilir·. 

çünkl ao senelik tecrübe 911iı 

\garantiye, mallktlr.' 

MÖdeller .. en son. •1ve, :xzarlf1 ••klldi<t~ 
satı• de .... 1t°': BERNARO A . ZAHAROF, lzmtr, HUkOmet b&ddMI 8CJt 

---' . . 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PIREden 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 P1REden hare
ket ederek, BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka
b"ul edecektir. 

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

AMERİCAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATlON 
"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 
"'AVJEMORE,, vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
LIVERPUL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS 
VARNA, KôSTENCE, SU· 
LINA, KALAS ve IBRAIL 

TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

.. IRLAND ,, vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem
muz beklenilmekte NEVYORK 


