
1 eltlnOI ,.ı 
No. 7240 

Çarıamba 

30 
Haziran 937 HergDn sabahları çıkar, slyaaaıraazetecllr. Telefon: 2716 

Zengin maden damarları 
bulunmuştur 

ngiltere Muhtemel Bir Harbe Hazır 
ama· ··ameliyesi, cıima gününe kadar bitiyor. 
Asiler kabahati b Rıza a atı orlar 

alçın kayaları aşan askerlerimiz, B. Şo;arlctmktob-e Aya~J~ .
1 

. . h . an, a ınesının be-
ası erı ım a etmek Üzeredir yannamesini okudu 

--------~·-· 
Şeyh Rıza haini omuzundan yaralanmış ve şimale 

da çemberden kurtulamamıştır 
doğru 

......______ kaçırılmışsa 

a_ Ga~, benzin 
. va.zryete 

'yet vermelidir. 
~Dft kabiaesinin memleket 
' aaıoda taldb ettiği siy11etin 

......... bir ifadeai de tudur: 

~~· yapma .. olayhğı ve 
vermek .. 

' ~eni bir devlet yap11ıoıu bii· 
~· teferruatını hazırlar, ağır ve 

,, -- . . • "d t dd l . . '-..ayu, ıpla aı ma r. ennı, 

._, littnı, iktJSaıli teıkilitını hi· 
~ "-e .. u olarak pllolaıtınrken 

'-tı1a iıtibd.C euigi uc11,1luk ve 
~ 111 iyi yıtamayı baıarmak ta, 
S itini bilir kuvTelli bir hcıkıl· 
~ t.ıkib edeceği hedeflerden 
'-t · laini, samın uman Jme 

"-eih olarak fUDU 86yledi: 

.... temğ ledbaal ft çok Mbf•• 

'-1..n a_ PQntibia habet Te kuvveti, 
~dan alınan iyi neticelerde 
~ mlncleriç&ir. Bük11met, 
S ele. memlekelte halkın ka· 
~ letiyeli Ue mGteauib olarak 
~ıle bir f iat acusluğu temin 

iıtemiıtir. Bo, iki baıb bir 
. ''-1 bem k ... ncı yibeltmek, 

9' ele iıtihllk aeviyeaioi dl· 
tk .• 

~ iki nrbk, kaqılıkb bir 
'&"...._ tabi tatulab birlqtikleri 
~ derhal refahın kıvılcımı 
~~tir. Buna muvaffak ol· 
' iti. ite. iıtihllk menddından 
~lileria indirilmeli liınm 
~ • Blk6met ilk hareketi s ~ .... fapmıfbr Ye bn ha• S .. aalekeda her tarafında 
~ ._ aWm De brplanmııtır. 

~l. ta1 gibi hem gıdada, 
.. birçok itlerde lr.uUandığı· 
~ •lldıa mıddenin ucusl•· 
~ bit flplaeaiz bftyük bir 

ı..areuır. 
~~ ita defa, petrol ve 
S de aynı ptt.nlibi tatbik 
' ._ flae•it Te bepimir.in bildiği S llllu çıkartarak Ciatleri yan 
~ dlfGrmüttir. Törkiyenin 
~ ~ Jetlerinde halk, gaz kulJa· 
~ -... f iat pahalılığı . dolayıai· 

General Abdullalı Alpdoian geni 11azigetler lıalcleında 
Başvekilimize izahat verirken 

fıtanbal, 29 (Buatıi mubabi· )alçın kaytlan ı.a,-euı. bh we• 
rimizdH: Telefonla) - ElliiadeD baNtl• .,... kabramn aakerleri· 
bildiriliyor: miz, megaralan aıguıDUf balmwı 

.. ftıyan mıntakasında tarama bu vabtilf'ri yakında tunamile İm• 
ameliyesine bugün bflyflk faaliyetle ha edecektir. Takib kumandam 
devam edilmitlir. BilhMaa tayyare· orada bulunan gasetecilere. Tarama 
lerimwn bombardım .. ı çok ıeairli ameliyetıinin nihayet eamaya kadar 
olmllflur. Bombal'du~ .. ın etınaunda ikmal edileceAini .Oylemiıtir. 
omusundan yaralanan ıailerin reiıi Fevk.alide mahkeme, fimdiye 
Şeyh Rıza ile Şahin, adamlan tara· kadar yakalanan ıtıilerin reialerin· 
fından Manzurun ıimaline kaçınl· den ba11lınnı iıticvaba baılamıtbr. 
mııtır. Ancak çember daraldığın· BunlaT ifadelerinde bftllln kabahati 
dan, bu haiaia bugün, yarın ele Rıuya atfetmekte ff kendilerini 
geçeceği uılaplmaktadır. onan tf!ıvik elliğini tıöylemekt• 

Almanya ve sulh 

Bay Göbels, Alman kanı 
için ne diyor? ------Almanya, sulhperver olmasına 

müstemleke siyasetinden vazgeçemez 

dirler. Abluka altında bulunan 
ıalr.iler. ıçhkla mücadele etmekte· 
dirler • 

Temialeme harekatını icra ey· 
leyen kıtaatımız, ayni zamanda imar 
iılerile de uğraımakta, yollar, köp
rftler yapmaktadır. 

Dilo gece alilerden bir kafile, 
bir nöbetçi karakolumuza baıkm 
yapmak itıtemiıleree de imha 
olunmuılıırdır. 

letanbul, 29 (Haıoai mubabi· 
rimiaden) - Dersimdeki isyan ha· 
reketinden bahseden lngiliz geze· 
leleri, genç ve kunet\i Tilrk.iye 
comhuriyeıi, takiler~ etki tekilde 
yaıamak imkinı olmadığı göıter· 

mittir. Diyorlar. 

lktısad 
Vekilimiz 
Ba akıam Aniaraya 

d6ntJ.yor 

Bag Celdl Bayar 
İstanbul, 29 (llusuıi muhabiri· 

mizden) - Bağdada gitmiı olan~ 
lkbtıad Vekili B. Celil Bayar, ya·I 
no akıam (bu akıam) Ankaraya 
dönecektir. B. Gelil Bayana der·I 
bal İtıtanbula hareket ederek, Bal 
daddalti temıtılan hakkında Baı·: 
vekile malGmıt vermesi mahte· 
dleldir. 

Yeni Başvekil dedi ki: Fransa, kimseyi 
tazyik etmiyor. Fakat başkalarının da 

tazyıkına tahammül edemez 

Başwlcil B. Şofan gazetecilere izahat verirken 
. PU:iı, 29 (~dyo) - Fraoaız Baıbakanın beyıuatı eoaa er· 

bbıneıı, hugdu öğleden sonra saat diklen sonra, parlimento reiai B. 
15 de parllmentoya geldi. Parli· Heriyo, eôz 86ylemek iıtiyeoleria 
..... ,o baftanbqa dola idi. Tribln· isimlerini okumata baoJadı Ye ae-
lesde blaW•k ~ıu. ticede dedi ki: 

.DMflt•'•" U. ~tan, k•b&uc - -.· .. ~•ı -·· _ -:t-.. ı. .. 0 .. 1 •• 

uuile birlikte parlamentoya gele- ra mcıtehammil değildir. Banan 
rek. yerini iıgal elli. için. muhterem hatiblerden rb 

Parllmento reisi B. Heriyo, edeoeğim, iıterlene mftnakaplan 
evveli Bqbakanı tıô• nrdi. - Sonıı 5 inci salıi/etle -

B. Şotan, gllniye gelerek, ga· -------• 
~:;ı::.~ ve taanuı bir ııeıle .Oze lstanbul valisi 

B. Şotan, vaziyeti umumiyeden 
bahsettikten ve Frauanm, beynel· 
milel muabedata ve ıkdolunan mu· 
kavelerle uluılar tı0tıyeteıine adık 

olduğuna 86yledikten aonra de· 
miıtir ki: 

- Bil, bClUln mevcudiyetimiz· 
le aulba baihyıs. Kimeeyi tazyik 
etmek niyetind~ değili•. Bununla 
beraber, kimsenin de bizi tazyık 
etmesine tahammül edemeyiz. 

B. Şotın, miltealtıbeo Fran&a· 
nıo dahili itlerinden babtıetmiı ve 
hükumetin, halka refah vermek 
istediğini mali vasiyeti ıslaha çalıı· 
t1~1oı tıöylemiı, Blum kabinesinde 
amele i~in vazolunan etıatıata halel 
,;elmiyeceği ve fakat, amelenin de 
daha fazla ileri gitmetıine 'Ye buzu· 
ru ammeyi ihlal elmeıine milaaade 
edilmiyeccğini beyan eylemiıtir. 

Baıbakan; llükOmetin yapmak 
iıtediAi biiyftk itlr r i~n parla men· 
to il~ iyandau vaai ıalabiyetler is
tediğini ve bu tıalihiyetleri tedvin 

de vazgeçti .. 
Maamalih Hüseyin Cahid 
ve akfam gazetesi netrl· 
yat mUdUrll beraat ettiler. 

~ llff lyatında azami çekin· 
llaır. Usal• gitmeğe ne 

' edecek olan kanunlann, biran evel 
tasdikini istemittir. 

1."'1tcle evlerde yüzde 70 S!:•, ele1'trik değil, gazdır. 
~ do kullanılan moıörlerin 
.,.. :."'- itler. Köyld gaz yakar. 
~ •eaeleıinin, bir memleket 
~. oldutaua hiç ttlphe 

~'--'ile gelince. Tftrkiyede 
~ ~ nakil naıtabrımn mil· 
~' kıallU benzinle çabıırlar. 
~ti acuslayınca. bu nakil 

"' lıılt ~ da tarifenin en mil· 
'\.......~ ~ uanra da yıkılmıt 
llk..~o niabette inmit olacakbr. 

ı.,, .. lalr ve köyler arasında 
.,..tthı nakil vaııtalanmn 

.... ~ niabetinde dil~ekıir. 
-•IClblde, meeell tamir mer• 
._!ea... 1smirde gtınde dört 

bite binip 20·30 kurut 

s ''"' Mlıi/•• -

Alman çocuklarına eski miistemlelceler lıarila 
üzerinde ıösterilirken 

Berlin, 29 (Radyo) - Bitlerin Berlin, 29 (Radyo) - Alman• 
mesai arkadaılanndan Hanı Franç, ya Propaganda NHın B. Göbela, 
bugiln bir ıöylev vermit ve Alman• bugün bir eöylev Termit ve Alman 

kara ve deais efradıma kanından 
y•mn, Avrupa ıulhunu korumağa bahsederek, bu kama. hiçbir Teçhile 
karar verdiğini ve fakat, buna rağ· feda edilemiyeceAini e6ylemiıtir. 
mea müıtemleke ıiyaaetiudea H•• AJmın malbUltı, İngiltere ve 
geçmediğini beyan eylemi~, Avrupa }'ranu tarefmdan ortayı atılan 
devletlerinin, bu noktayı uuutmı· kontrol tekline tiddetle hlcam 

malanm taTli7e etmlftir. ttmtkleclir. 

Hey~timiz 
Berline hareket etti 

l&tanbııl, 29 ( Hıısıui 
mıılıabirimlzden)- Hiikii· 
metimizle Alman lıii/di· 
meti arıuında ticaret mii· 
zalcerelerine 3 Temmuzda 
6aşlanacalctır. 

Müzakerelere iftirak 
edecek olan lwgetimiz, 6a· 
gün Tiirko/is /stan6al ıa· 
besinde bir içtima gapmıı, 
tiiccarlarla temaslarda 6rı· 
lundııktan ve dileklerini 
teshil egledikten sonra 
Berline lıarelcet etmiıtir. 

Baıbakan bu huıuıla demiş· 

tir ki: 
- Hükdmet, gıda maddeleri· 

nin, geliıi gazel ytlktıelmetine razı 

değildir. Bu itibarlı ıpektllltörle 
mtıcadele edeceğiz, . b6dceyi tevzin 
için eaaalı tertibat ala~ıs. Renç• 
bere bilydlr. kolayblr.lar ve himaye 
ti.tıaemleri temin eyliyeceJiz. Baı· 
nkilet, bütün meıuliyetleri teka· 
b6l ederek, bugünden itibaren 
parlamentoya lhım gelen liyibalan 
takdim ediyor Te parlimentonun 
ekseriyetinden yardım ietiyor. Bu 
yardım eairgenmeıee, ılk4aet için· 
de programımıu tatbik edebile· 
cep. 

Parbmento, Baıbakaaı ııkıık 
n çok hararetli bir ıurette alluı· 
Ja1Dlftlro 

Bag Muhiddin Ü&tündai 
İstanbul, 29 (Huıust muhabiri· 

mizdeo: Telefonla) - Muharrir 
Hüseyin Cahidin, vali aleyhinde 
ıçtığı davadan vazgeçmesi üzerine, 
vali Muhiddin Üıtündağ da Btlııe
yin Cahid aleyhine açtığı mukabil 
dandan nzgeçmiı olduğunu İzmit 
mahkemetıine bildirmiıtir. 

İzmit mahkemesi Akıam gue0 

tetıinde çıkan yazının valiye kar11 
bakaretimiz olmadığına, bu yaa• 
nıo Hüseyin Cahid tarafından ya• 
zıldığmın taayyilD etmemiı balan· 
duğuna binaenaleyh Hilaeyin Cabi· 
din ve Aktam gaseteıi neıriyaı 
müdiinlnün beraetlerine; H6ııeyia 
Cahidin davadan feragati dolayılile 
nli için cesa tayinine ltlsum ole 
madJima kuar vermittir, 



G&yfa 2 

Siyah çarşaflı kadın 
'l'ramrn} dJn indiğim \'akit, akfam karanlığı olmuştu. Bir siyah 

ı;ölge ayu~ıma bastı. Jstmıb içiııde ona baktım. İtiraf ederim ki, çı•k 
ıısabi idim. 

Bu siyah gölce, ~arşaflı genç bir kadındı. O da yüzüme baJ.;tı, titrek, 

rlerhıden gelen, yorgun ve korkak lıir sesle; 
- Görmedim de .. 

Dedi. Ilu knd:ırcık söz onu tatmin eaem~miş oial!aktı ki; (levam etıit 
Çok hızlı gicli)ordum. Te y:ıp:ılım, çocuğum bekliyor köşo ba· 

~ıııda. Şuradan, Bu\ldurakıau lıirşeyler aloca~ıuı <lıı, eve g'idcceğim, pİfİ• 
recr~inı, oiıca(;ız da yiyecek... Ondpn; acele etmiştim, size ı;arptıın .. 

Ap(;ıının sızısı dinmişti. Şimdi \'icdannp sı:dıyordu; 
- Bf'n • dedim · size birşey söylemedim ki hemşire!. 
Yüzünü, siyah bir lıulut arkasında kalmış soluk bir ~y gibi, biraz 

daha nçtı. Ce!!cretlcıımişti. Hayntında taze bir ünıid ve heyecan uyanır 

gibi olmuştu: 
- !'\i.' bileyim ya . dedi • hen kııılıoız sıındım, llov, lı.ızı;anız da 

bnklmnız bnyanım. Ben <le kör gibi, dnltlırmı~, gi tmişim .. 
;Kuru dudaklarında, hazin bir ıebesoüm \'nrdı. Yüzil, hafifçe ter

liydi. Akeam karanlığında, onu bütiin vuzuhu ile, hi siynh gözlerinin 
masum bakı~ları, )nnnğının üstün<le duran iri beni, çekik kaşları, ha· 
f ıfçe fırlomış elmacık .kemikleri ile o kadar yal.,ndan {ıöröyordom ki ... 

Birdenbire: 
- Bnşkalon oleaydı, kimbilir neler söylerlerdi? 

Dedi .. 
- için? 
Diye sordum. Gözlerini, yeni doğma~a başlıyan yıldızlarda do· 

laştırdı: . 
- Bilmem • dedi • bilmem ki .. Büyiikliilderinden olaeı&k .. Üç defa· 

dır bu, başıma geldi. Bir defııRında kadının kocaeı bana baston hile 

kaldırdı. Alı, bir düşünseler, bir bilseler .. 
İçini çekti, sanki birdenbire, servetini açıkta, herkeein giirilp kapa· 

bileceği bir yerde bırakmış gibi, heyecanla ve ürpererek uzaklaştı. Ne· 

redeyte ko§acaktı zavallı kadın .. 
Ben, bu akenm gezmeğe gidecektim guya .• Tramvaya bindim, gerisin 

geri döndüm ve siyah çarş:ıflı bir kadın, bütün gece rüyamda ağır 

ıığır dolaştı. 

Yabani atları tayyarelerle 
avhyorlar 

Amerikanın Nevada eyale
tinde pek çok yabani at bu· 
lunmaktadır. Bu atların ı:ıvl:rn
ması şimdiye kadar çok güç-
lükle ve birçok tehlikeleri 
göze aldıktan sonra, mümkün 
olabiliyordu. 

Amerikanın meşhur sporcu
larından, tayyareci Bremek, 
yeni bir hava sporu yaratmak 
ve bu yabani hayvanları da· 
ha kolaylıkla avlıyabilmek için 
hususi bir tayyare yaptırtmış 
ve atları bu tayyarelerle avla· 
mağa başlamıştır. Havada 
uçan tayyare, yabani atlar 
üzerine ilmiklenmiş halatlar 
atmakta; bu suretle atlar çok 
kolaylıkla ele geçirilmektedir. 
Dlinyanm en büyük ilim 

ve fen enstitUsU 
Pitsburda geçen gün açılış 

merasimi yapılan dünyanın en 
büyük ilim ve fen enstitüsü, 
Andro ve Riçelt Melon na
mında iki kardeşin vasiyet 
ettikleri 17 milyon dolardan 
6 milyonu sarfedilerek mey
dana getirilmiştir. Bina, do-
kuz katlı olup içindeki kori· 
dorların uzunluğu altı kilo· 
metredir. 322 raboratuvarda 
185 alim, fen ve ilim üzerin· 
de çalışarak (hakikat) leri ara
makla meşguldürler. Enstitü 
yalnız Amerikanın değil, bü
tün dünyanın en büyük mü· 
essesesidir. 

Kızoğlan kızl 
İki f ngiliz kızının biribirile 

evlendikleri ve bunun çok 
geçmeden farkına varılarak 
ayrıldıkları yazılmıştı. Mis Co-
ning ismindeki bu kız, hak
kkında boşanma kararı veril
dikten sonra, üç sene hususi 
bir nezaret altında bulundu
rulacaktır. 
Kızım kısırlaştıran ana 

Nevyorkta bugünlerde çok 
meraklı bir muhakemeye ha· 
kılmaktadır. Bir kız, anasını 
mahkemeye vermiştir. Anne, 

Saime Sadi 

miras meselesinden dolayı kı
zım kısırlaştırmıştır. Amcasın
dan kıza miras kalan iki bu
çuk milyon liraya kızından 
ıfo~ahilPrek bnşka bir varisin 
çıkmasına mani olmak için 
anne Hevit adındaki kızını 
kısırlaştırmıştır. 

Muhakemeye çok meraklı 
bir safhada devam edilmek-
tedir. 

Ottan ota fark var ... 
lngilterede Cembridge üni

versitesinin ziraat enstitüsünde 
yeni bir usul ile vitamini faz. 
la ot istihsaline başlanmıştır. 

Henüz büyüyüp yetişen ye
şil ve taze otlar kurumadan 
biçilmektedir. Bu otlardaki 
vitamin çok fazladır ve hay
vanları besler. Sıcak hava 
veren hususi makinelerde ye
şil otlar kurutulduktan sonra 
hayvanlara yedirilmektedir. 
Bu türlü otları yiyen hayvan
lardan alman siitlerin kuvveti 
daha fazla olmaktadır. Bir 
makine 8 saatte 2000 kilo ot 
kurutmaktadır. 

Otomatik ofta makineleri 
Garip şeyler .Jllemleketi olan 

Amerikada insanlar akıllarına 
esen herşeyi yapmak hevesin
dedir. Amerikanın deniz sa· 
hillerindeki şehirlerinde ba
lıkçılara kolaylık olmak üzere 
otomatik makineler yapılmış
tır. Balık avlamak istiyen 
meraklılar para attıkları tak
dirde bu makinelerden olta 
çıkmaktadır. 

Otomatik olta makinelerini 
icad edenler çok para kazan· 
maktadırlar. 

Yanardağ 
Halk panik yaptl 

Cenubi Amerikada Peruda· 
ki Ubinas volkanı faaliyete 
geçerek birçok zararlara sebe
biyet vermiştir. Civarındaki 
ekili arazi kamilen mahvol
muştur. Halk müthiş bir pa
niğe uğrımı~tır. 

ANADOLU 

Tohum temiz
leme makinesi 

Tarım satış kooperatif
leri . t->irliği kuruldu 

--------. .. . Vekplet~en beş 
tane gelecek 

Koopera~if ler · ~mümessilleri dün ... . . ~ 

Bergamadaki Selektör ma· 
kinesi, harmanlarda buğday 
mahsulünü temizlemek için 
faaliyete geçirilmiştir. Ziraat 
Vekaleti, makinist t;cretile gaz 
bedeleni göndermiştir. Makine, 
saatte 10 çuval temizlemek
tedir. Bu suretle müstahsılın 
eline temiz mahsul geçecektir. 
Vekaletten, bu günlerde lzmire 
daha beş selektör makinesi 
gelecek, muhtelif kazalarda 
mahsulün temizliği için işleti

lecektir. 

Zavallı sıvacı 
Duvardan düştü 

ve öldü 
Kemeraltı caddesinde tatlıcı 

dükkanının üzerinde sıva ta· 
miratı yapan Mustafa adında 
bir inşaat ustası, dikkatsizliği 

yüzünden beş metre yüksek
ten düşmüş ve yaralı vaziyette 
Memleket hastanesine kaldırıl
mıştır. Sıvacı Mustafa, aldığı 
yaraların tesirile dün Memle
ket hastanesinde ölmüştür. 

Hadise tahkikatına müddei· 
umumi muavini B. Rüşdü Us
kent tarafından el konmuştur. 

Keklik avı 
Bu mevsimde 

yasaktır 
Yenı av kanununa göre, an

cak mevsiminde avlanması 
lazımgelen kuş vesair hayva· 
nattan bu sırada bazılarının, 

bilhassa kekliklerin avlanıp 
satıldığı görülmüştür. Şimdi 
kuş ve keklik avı zamanı ol
madığından bu avın yapılma
ması hususunda vilayetten ka
zalara bir tamim gönderilmiş, 
yapanlar hakkında kanuna 
göre, takibat yapılması bildi
rilmiştir. 

Kıymetli evrak yük. 
sek f iatle satıl. 

mıyacak 
2459 numaralı kanununn 

beşinci maddesinde yazılı 

kıymetli evrakın, kıymetinden 
fazla bedel mukabilinde satı
lamıyacağı Maliye Vekaletin
den vilayete bildirilmiştir. Ka· 
nunun beşinci maddesinde 
zikredilen kıymetli evrakın 
bazı bayiler tarafından, kıy
metlerinden fazla bedelle 
satılmakta olduğu anlaşılmıŞ
tır. Bayilerin, bunları kanunen 
muayyen kıymetten fazla be
delle satmaları hem vatandaş
ların kanuni miktardan fazla 
resim ödemelerini, hem de 
bayilerin bu vasıta ile kendi· 
lerine gayrimeşru bir menfaat 
temin etmelerini intac edece· 
ğinden hiçbir suretle tecviz 
edilemiyeceği ve bu gibi ha
reketlerde bulunan bayiler 
hakkında Türk ceza kanunu· 
nun muaddel 526 ıncı madde
sine tevfikan takibatta bulu· 
nulac.ğı bildirilmiştir. Bu ba
yiler hakkında birer zabıt va· 
rakası tutulacak ve evrak, 
cumhuriyet müddeimumiliğine 
verilecektir. 

Uz.iim Kurumunda toplandılar ·· 
Evelden kararlaştırıldığı veçhile Pazartesi gunu, Ger'mencik, 

Erbeyli, Ortaklar, Karapınar, Köşk, Umurlu ve Ödemiş incir 
Tarım Satış Kooperatifleri mümessilleri ile Kemalpaş&, Ar
mutlu, Urla, Turgutlu, Menemen, Kınık, Salihli ve Alaşehir 
Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri mümessilleri Tariş üzüm ku· 
rumunda toplanmışlar, ( f zmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Ko· 
operatifleri Birliği ) nin ana mukavelesini imzahyarak birliği 
kurmuşlardır. Birlik, on beş gün sonra fiilen işe başlıyacaktır. 
Vilayet, birliğin kuruluşunu tasdik için lktısat Vekaletine tel
grafla müracaatta bulunmuştur. 

Göçmenler geliyor 

Bu yıl vilayetimize 5296 
göçmen gelecek 

Kızılay Kurumu, iaşe işlerini 
şimdiden tanzim etti 

Bu mevsimde Bulgaristan· 
dan vilayetimize 5296 nüfus 
göçmen getirilecek, bunlardan 
çoğu vilayetimizde, mühim bir 
kısmı da Manisa ve Aydın 
vilayetlerinde iskan edilecek
lerdir. Nazım vapuru, Bulga
ristandan getirilecek göçmen
leri almak Üzere 28 haziranda 
lstanbuldan Varnaya hareket 
etmiştir. Temmuzun 3 veya 4 
üncü günü vapur, göçmenle
ri hamilen Urla tahaffuzhane· 
sine 2elecektir. Göçmenlerin 
iaşesini Kızılay Kurumu temin 
edecektir. Kızılay memuru B. 
Selami Ankaradan şehrimize 

gelmiş, göçmenlerin iaşeleri 

için lazımgelen hertürlü hazırlı
ğı bitirmiş, aşçılar tutmuştur. 

iskan müdürlüğü tarafından 
göçmen hayvanları için 40 
bin kilo ot satın alınmıştır. 
Bunun 30 bin kilosu Urla ta· 
haffuzhanesine gönderilmiştir. 
On bin kilosu da istasyonlarda 
bulundurularak göçmen hay
vanlarına verilecektir. Sevkıyat 
işlerinde çalıştırılacak memur
lar viiayetçe tayin edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde göçmenlerin Urla 
tahaffuzhanesinde temizlikleri 
yapıldıktan sonra tabiiyet be
yannamelerinin alınacağı ve 
kendilerine muhacir kağıdı ve 
her aile için fotoğrafili karne· 
ler verileceği bildirilmiştir. · 

Göçmenler,· tabiiyet beyan
nameleri, göçmen kağıtları ve 
sevk jurnallarile birlikte mü· 
rettep oldukları yerin en bü· 
yük mülkiye amirlerine gön
derilecektir. 

Her sevkıyatı müteakıp 
kamp yeri ve çadırlar temiz
lenerek yeni gelen göçmen· 
ler, bu temizlenmiş yerlere 
yerleştirileceklerdir. Göçmen
ler, vapurla Urlaya gelince 
gelen göçmenin adedi, sevk 
amirliğince derhal iskan umum 
müdürlüğüne telle bildirilecek· 
tir. Vapurun tahliyesinden 
sonra gelenlerin hakiki ev, 
büyük, küçük, kadın, erkek 
nüfus r sayısı ve beraberlerin
deki hayvanların cins ve mik
tarı ve <>şyaları, vapurda ölüm, 
doğum vak'8ları olmuşsa bun
lar hakkında gene telgrafla 
malumat verilecektir. Sevkcdi· 

len her kafiledeki insanlara, 
hayvanlara yapılan aşıların 
nevini ve kaçıncı defa yapıl
dığı, aralarında hasta olanlar 
bulunup bulunmadığı sevk 
jurnallerine yazılacaktır. Ta
haffuzhanede ölüm ve doğum 
vak'aları, revir veya hastaha
neye yatırılanlar günü gününe 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletine bildirilecektir. 

Mürettep yerlerine sevkedi· 
lenlerin hayvan ve eşyası, be· 
hemehal kendilerile birlikte 

sevkolunncak, ne sebeple olur
sa olsun hiçbir yerde bırakıl
mıyacaktır. 

Baytarlar, göçmenlerin be
raberlerinde gelen hay\ anları 
tahaffuzhanede r muayeneden 
geçirerek beygirlere Ruam teh
likesine karşı Mallein tatbik 
edecekler, mürettep mahalle-

rine sevklerini Vekalete tel
grafla bildireceklerdir. Hay
vanlar, göçmenlerin mürettep 
mahallerine gidince diğer la
Z\mgelen aşılar, ~mahallindeki 
baytarlar tarafından tatbik edi· 
lecek ve her ay sıhhi durum· 
ları hakkında Baytar müdürlü
gune malUmat verilecektir. 
Böylece göçmen hayvanlarının 
sağlıkları, vilayet baylarlarının 
daimi kontrolu altında bulun
durulacaktır. 

Geçen sene vilayetimizde 
iskan edilen Bulgaristan ve 
Romanya göçmenlerinin sevk· 
leri hususunda vilayet iskan 
müdürü B. Tahsin Akgünün 
fevkalade muvaffakıyeti görül· 
müştü. Ayni muvaffakıyetin 

busene de gösterilmesini is· 
teriz. 

Veterinerlere klavuz 
Ziraat Vekaleti Ankara-Etlik 

baytari merkez laboratuvarları 
şeflerinden Dr. Bakteriyolog 
B. Abidin Erdölün tertib ettiği 
01 eterin erlere klavuz) adındaki 
kitaptan on tanesi lzmirdeki 
baytarlara tevzi edilmek üzere 
Vilayet Baytar müdürlüğüne 

gelmiştir. • 

Şoförlerin elbiseleri 
f zmirdeki bütün şoförler 

yeknesak düz gömlek ve ayni 
renkte kasket giymeğe mec· 
bur edilmişlerdir. Hepsi df' 
yakında yeknesak elbise ve 
kasket tedarik edeceklerdir. 

SO Baıirıın CJ!l'f 

Bir yıldız 
' 

Boğulmak tehlikesı 
atlattı 

Madeleine Carrol 
Holivuddan bildiriliyor: . 
Holivud civarındaki Malib~ 

Beach plajında istirahat gtJ 
nünü geçirmek üzere buluns

0 
. t 

meşhur yıldızlardan Madeleıfl 
Carrol sahilden epey açılı1111 

birdenbire çıkan deli bir ruf 
gar ve onu takiben kudurg.ıı 
deniz yıldızı y·ey hırpala~ıl 
ve baygın bir h ie getirmiştı~ 

Zevcesinin vaziyetini uı• 
1 

tan gören k<?,cası, imdad10
1 

yetişmiştir. Uç çeyrek sa'~ 
kadar sun'i teneffüs verdikte 
sonra yıldızı kurtarmağa f11ır 
vaffakıyet hasıl olmuştur. f{~; 
disi ayni zamanda çok iyi yıJ 
mek biliyordu. ----
Otobüs 
ve taksiler 
Nakliye ~ 
ücreti ucuzlatılaca r 

B · 1 d" · ·n b enzın ucuz a ıgı ıçı ~ 

lediye encümeni, taksi otofll
111 

billerinin ücretlerinde 5 'ft\, 
muzdan itibaren tenzilatlı tıl 
rife tatbikini kararlaştırf11 1ş P 
Taksi antrede 30 kurLl~~C' 
25 kuruşa indirilmiştir. ..~c 
metre başına 15 kuruş .~ 1~ 
de 12 kuruşa düşürülrn°~ 

Haber aldığımıza göre 1 

zin ucuzluğu nisbetindr ~~ 
mirde işliyen otobüs fiat e 
de de tenzilat yapılacaktı'' 

Gardenparti 
Cumartesi akşa1'11 1 

verilecek i{ 
Verem Mücadele ~~f1Joıııı' 

tinin yıllık gardenpartısı ş'' 
müzdeki Cumartesi a1' ille' 
saat 20,30 da şehir g•~,r 
sunda verilecektir. Gardel1 pı~ 
ıçın mühim hazırlıklar Y' 
mıştır. •ti . 

Ehli hayvan ser91 6bl 
1 - 3 Eyliilde Bucads yl 

hayvar. sergisi açılacakt;~·lı'f 
rış ve Islah encümeni eh ~1/ 
van sergisi programı, Y' .. 1ıe~ 
Baytar müdürlüğünden. k~dilf 
varıncıya kadar tevıı 
cektir. ,,~ı 

Buseneki s~rgi pr.og 
geçen senekinin aynidır· 

B. Saib Serter iihtf 
Almanyada yüksek ~ ~~ 

dislik tahsil eden tzrn 1 ~,ettl 
Sanayi şirketi genel ~e 011,I 
B Saib ~erler tatil (11 ., . - . tı. 
betile şehrimize geJnııŞ ·ı 

Sakız baklası tiı'1 

·rye s 
Ziraat Vekaleti, vı .8 511ı'p 

ile komşu vilayetler j~ırı ol~1 baklası idhaline ihtıY~jl6i'p· 
olmadığını sormuştu~İ te I° 
ihtiyaç listesini Vek3 e 
derrni§tir. 
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Petrol ve benzin . meselesi 

1 Bir şirket e üç bakkal 
- -- - - - ~ . ==--~~~= cezalandırıldı 

lng•ltere bir harb ~ UkUUD• Müca~el~ itiyad 1 ' .iv ve ıhtıyacı 

~bütüıl tedbirleri almıştır 
1 

Diter teslihattan,.bafka,m 123 hava filotillası, basene temmuz 
ayı zarlında:(ikmal edilmiş bulunacaktır. 

londra, 29 (A.A.) - Milli 
~üdafaa Nazırı B. lnskip ln
liliz tüccarlarının bir toplan· 
t~ında söylediği nutukta ez· 
cunıte demiştir ki: 

- Bir harb ihtimali takdi
~~de lazımgelen her türlüted
.ı._r alınmış bulunmaktadır. Yağ 
~.tiya~ı daha şimdiden mühim 
_ır nııktarı bulmuştur. Endüst· 

~! de hertürlü ihtimale karşı 
azınıgelen ihtiyatları topla· 
:aktadır. Birçok iptidai mad
ke stok halinde biriktirilmiştir. 
h urulması kararlaştırılan 123 
ava filotillası Temmuz ayı 

Zarfında tamamlanacaktır. 
1936-1937 deniz inşaat proğ• 

;lınının tatbiki hızlandırılmış· 
~r. Yeni zırhlılar şimdiye ka
. ~ yapılanlardan çok daha t müdafaa tertibatını havi 
t ~lu~maktadır. Kruvazör ve 
<>tpito nıuhriplerinde mükem
bı~ top tertibatı mevcud ola
~·. tır. Hava müdafaa kuvvet
~~ en yakın bir zamanda en 
olukenımel bir tarzda techiz 
I urıacaktır. Yalnız asker top
~rırnasında bazı güçlüklerle 
l tıılaşılnıaktadır. Lazım ge
len miktarın şimdiye kadar 
ncak nısfı toplanabilmiştir. 

~ Tuncelide 
engin madenler 

1 bulundu 
bir~t~nbul, 29 (Hususi muha
tli ~ilden: Telefonla) - Tunc
ltıa ağlarında maden araştır
tırıJ l!flstitüsü tarafından yap
Ç()Ları tetkikat neticesinde pek 

" len · "•rıa i 1n maden damarla-
}) ~ast gelinmiştir. 

ıirı ak~da da, yeni ve çok zen-
i oın .. 
Ctj b ur ve demir maden-
C ulunmuştur. 

'>u:n.ç polislerimiz 
lst dıpıomalarmı aldılar 

bitirıı~nbuı, 29 (Hususi muha· 
llıekt;~~en ) - Bugün polis 
terıç •n.den mezun olan 200 
llıa ., P?lıse merasimle diplo-

h erıJıniştir. 
D ıvıera . ahili sıınde hazır bulunan 
)a bi;e Vekili B. Şükrü Ka
l>aiiain·nutuk irat eylemiş, Türk 
1•dak 111 vazifeşinaslığını ve 
~tlt 1~1~1 ~aydederek, her fır
'lıllı," ~kuınetin yardım ve 
tı ,,esıne h 1 

...... :: "ad .ın~z ar o acakla· 
~ etnııştır. 

"NADOLU-
cünıijr-:-·--

S sıyasal gazete 
·~;---:---"!--.....;;..... _____ il 

li, P ve ba~yazgam 
ltılJttı~!~ar ~üşdü OKTEM 
4dllt(ı. tıeorıyat ,.e yazı ioleri 
~L ' UanııJi Nüzhet Çançar 

1 ... llte' ---tıııı· l: c. lt tın 
l lfal.k po.ci. Beyler sokağı 

't,.1~lg..•r. t ~hs.i binası içioıle 
-.erotı. ·27ınıir - ANADOLU 

\' ,\80
76 •• Po ta kutusu 405 

tllatı 1
200 

NE ŞERAiTi 
\'u,_ Ylı~ Saltı aylığı 700, üç 
~Cl lrl 00 kuru§tur. 

lho116 e:leketlcr için eeneJi.k 
, lle1 creti 27 liradır 

il gtw. :Yerde 5 kuruştur 
-~Qı' -

~ 11 llÜ8halar 25 kuru§tur. 
4l>ot 

Tahran müzakereleri 
----------=::::~-----------Afgan Hariciye Nazırı da 

Tahrana gidiyor 
-------------

Dört devlet arasında Cenevrede prafa 
edilen ademi tecavüz muahedesi Tah. 

randa imzalanmak üzeredir 
------
Malullerin 
tütün ikramiyesi .• 

lstanbul, 29 (Hususi muha
birimizden) - Malullerin tü
tün ikramiyeleri, Ziraat Ban
kası tarafından nakden öde· 
necektir. Birinci malul zabit
lere 203, birinci malul asker· 
lere 103, şehid ailelerine 137 
lira verilecektir. 

Amerikalı Briç kralı 
lstanbula geldi 

lstanbul, 29 (Hususi muha· 
birimizden: Telefonla ) - B. 
Eli Kulberstan ismindeki Ame-
rikalı Briç kralı şehrimize gel
miştir. Bu zatın karıs1 da Ame· 
rikanın iskambil kraliçesidir. 

lzmitin kurtuluşu · 
İzmit, 29 (A.A.) - lzmitin 

kurtuluşunun 17 inci yıl dö· 
nümü coşkun tezahüratla kut
landı. 

Kültür Bakanlığı 
Busene mecmualara fazla 

yardımda bulunacak .. 
Ankara, 29 (A.A.) - Kül

tür Bakanlığı, memlekette çık
makta olan fikir, edebiyat, 
san'at ve meslek mecmuaları 
ile ansiklopedik neşriyata yap· 
makta olduğu yardımın saha
sını bu yıl biraz daha geniş
leterek yardım miktarım 17 
bin beş yüz liraya çıkarmıştır. 

Geçen sene yardım edilmiş 
olan mecmuaların Ülkü, Varlık, 
Yeni Kültür, Çığır, Kimyager, 
Türk Spor Kurumu, Karınca, 
Maramaraun, Taşpınar, Kay· 
nak, Endüstri, Türk şairleri, 
Meşhur adamlar ansiklopedisi, 
Akbaba, Uyanış, Fikirler, içki 
düşmanı, Yeni Türk, Siyasal 
Bilgiler ve Talebe mecmuala· 
rına ilaveten bu yıl Yücel, 
Gündür, Deniz, Pratik Doktor, 
Ekonomi postası, Yeni çocuk 
ansiklopedisi, Okul ve öğret· 
men, Halk bilgisi haberleri, 
Kitap ve kitapçılık, Yarımay 
ve Resimliay mecmualarına da 
yardım yapılmasının kararlaş· 

tığı haber alınmıştır. 

Mançuko hükumeti 
Protestoda bulundu 
Tokyo, 29 (A.A.) - Domei 

Ajansı bildiriyor: 
"Mançuku hükumeti Amur 

nehri üzerinde kain Semnufo 
ve Bolisnof adalarının işgalini 
tekrar Sovyet Rusyanın Har
bin konsolosu nezdinde pro
testo etmiştir. 

Diğer taraftan Japon Hari· 
ciye Nezareti Moskovadaki 
büyük elçisini aynı mesele 
hakkında Hariciye Komiserliği 
nezdinde protestoda bulun
mağa memur eylcmiıtir. 

Tahran, 29 (A.A.) - Pars 
Ajansı bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Aras ve Türkiyenin Tahran 
büyük elçisi dün Şahinşah 
hazretleri tarafından kabul 
buyurularak öğle yemeğine alı
konulmuşlardır. 

Öğleden sonra da veliahd 
tarafından kabul edilmişlerdir. 

Dün gece Hariciye Veziri 
Sıtmyi Dr. Aras şerefine bü
yük bir ziyafet vermiş ve bu 
ziyafeti bir suvare takib et· 
miştir. Ziyafette bütün vezirler, 
mebuslar, generaller ve kor 
diplomatik de hazır bulun· 
muştur. 

Teati olunan çok hararetli 
nutuklarda Türkiye ile İran 
arasında mevcud kardeşçe 
dostluk duyguları ve müuac;e
betleri tebarüz ettirilmiş ve 
devlet adamlarının mütekabil 
ziyaretlerinin ehemmiyeti kay· 
dolunmuştur. 

Tahran, 29 (A.A.) - Pars 
Ajansı bildiriyor: 

"lran·lrak hudud ihtilafının 
bundan on gün eve! hal ve 
tesviye edilmiş olmasına bina· 
en lran hariciye veziri Samyi 
Irak hariciye veziri Naciyüla
sili Tahrana davet eylemiştir. 
Irak hariciye veziri yarın lrana 
muvasalat edecektir. Kendisi· 
ne Irak harit·iye nezaretinin 
birçok erkanı refakat eylemek
tedir. 

Alınan malumata göre, Af· 
gan hariciye nazırı da Tah· 
rana gelmektedir. Dört komşu 
memleket hariciye nazırlarının 
bu toplantısı lran tarafından 
20 Teşrinievelde teklif ve Ce· 
nevrede parafe edilen ademi 
tecavüz muahedesinin imzasile 
alakadardır. 

Tahran, 29 (A.A.)-Tevfik 
Rüştü Aras ve maiyeti dün 
sabah Tahrana geldiler ve 
şehrin dışında Hariciye Veziri 
ve Hariciye erkanı ile diğer 
zevat tarafından karşılandılar. 

Tevfik Rüştü Ar as ve- mai
yeti Simranda Sahibülkerami 
sarayına misafir edildiler. 

Saray kapısında bir askeri 
kıt'a selam resmini ifa elti. 

B. Eden 
ispanya işleri hakkmda 

bugünlerde beyanatta 
bulunacak 

Paris, 29 (Radyo) - ln
giltere Hariciye Nazırı B. Eden, 
Avam kamarasının bugünkü 
toplantısında, ispanya işleri 
hakkında yakında izahat ve· 
rebileceğini beyan eylemiştir. 

Paris siyasal mahafili, mev· 
cud ihtilafları halledecek bir 
çare bulunacağından emin de
ğildir. 

Bu bir ihtiyaçtır hakikaten .. 
Yaradılışımızın kaynaklarından 
kopup asabım1zın, şuurumu
zun, dimağımızın bütün varlı
ğını yerinden sökecek kadar 
kuvveti ve zoru bulunan bir 
ihtiyaç .. O hazan, bizim ka
rakterimize yapışan bir itiyad 
halini alıyor ve biz de, hiç dur· 
madan, bir mücadele silselesi 1 

içinde yaşamaktan zevk duyu
yoruz.. O kadar ki mücadele
siz zamanlarımızı, boşa geç
miş, manasız ve abes olarak 
telakki ediyoruz. Mücadele 
kabul etmek ve mücadeleden 
zevk almak, esaslı bir terbiye 
ve asalet işidir. Her büyük, 
her yeni ve her güzel şeyi, 
mutlaka bir mücadele doğur
muştur. Mücadele, ferdi ve 
içtimai hayı.tın bir yükselme, 
bir olgunlaşma vasıtasıdır. 
Mücadele, zaman zaman, ha-
diseleri işliyen ve tahlil eden 
bir unsur olarak da gözükür. 
Mücadele, bazan hakkın ve 
hakikatin kalelerini feth eden 
yalın bir kılıç gibidir. 

Mücadeleden korkanlar, in· 
sanlığm, ilmin ve medeniye· 
tin sofrasından en az nasib 
almış olanlardır. insan dedi
ğimiz bu içtimai mahlukun, 
bir madalyon >ribi, iki yüzü 
vardır: 

Biri kendine bakar, biri 
mensub bulunduğu cemiyete .. 

Bunun berikisi namına ve 
herikisinin saadet ve yükse· 
lişi hesabına o insana düşen 
vazife, bir mücadele terbiye
sine sahih olmaktır. Bu mü-
'cadele çeşidlidir: 

Nefsi ile mücadele, yani 
yaradılışın noksan, kusurlu, 
iğri büğrü tezahürleri ile mü
cadele, hayatla mücadele, yan
lışla mücadele, f eııa ile mü
cadele, geri ile mücadele, doğ-
ruyu kabul ettirmek için mü· 
cadele, haksızlıkla mücadele, 
büyüklüğü ve iyiliği kurmak 
için mücadele, mücadele, mü
cadele ve mücadele .. 

Herşeyin, her hadisenin id· 
rak denilen büyük objektif 
karşısından geçmesi, fakat 
sonra yıkanması, düşünülmesi 
ve işlenmesi lazımdır. Sebeb 
ve neticeleri araştırmıyarak 

lokma yutar gibi herşeyi ol· 
duğn gibi kabul eden veya 
ettirmek davasını güdenler, 
mücadeleden korkan ve ka
çan insanlardır. 

Laalettayin bir tenkidi haz
medemiyen bir insan, giriştiği 
herhangi bir mücadelede iki 
darbede yuvarlanacak kadar 
hafif ve kudretsiz demektir. 
Bilakis tenkidi sevip ona hür
met edenler, en büyük işlerde 
bile muvaffak olmuşlardır. 
Çünkü onlar, mücadelede tu
tunabilecek ruhi ve fikri ter
biyeye sahibdirler. ** 
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Çarşamba -
Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan VaNlt 

Güne~ 9,27 4,·l•hk~am l 2 l 9,1 i 
öğle 5,:>3 12,10 yatsı 1,50 22,06 
i.k.indi 8,·18 16,06 imsak 7,24 2,41 

Halk bakkallarda bol Petrol bula
cak. Yeni tedbirler alındı 

--·-----Cumhuriyet müddeiumumi· kadar petrol bulamadığını 
liği, belediyenin tayin ve tes- yazmış ve alfıkadarların bu 
bit ettiği fiatten benzin sat· vaziyete acele çare bulmala-
mamak ve havayici zaruriyeden rını istemiştik, Alakadar ma-
olan benzinin nedretine sebe· kamlar, bu neşriyatımız üze-
biyet vermekle maznun ben- rine derhal faaliyete geçerek 
zin ve petrol şirketlerinin iz- piyasada, bakkallarda boJ 
mir müdür ve acentaları B. petrol bulundurulmasını, hal-
Direk Manuro, Rog, Remo kın müşkül vaziyette bırakıl-
Alyoti, Volker, Saki ve satış mamasını kararlaştırarak lazım 
memuru Mehmed haklarında· gelen tedbirleri almışlardır. 
ki tahkikat evrakı üzerinde Bugün, Anadolu petrol şirketi; 
ehemmiyetli tetkiklere başla- iki kamyon petrolu, mahalle 
mıştır. Adliyeye verilmiş olan bakkallarına vesair satış yer-
maznunların salahiyetleri de- }erine belediyenin tesbit ettiği 
reccsini gösteren yabancı dil· fiatten dağıtacak ve halk lit-
lerde yazılı mukaveleler ter- resi 12,5 kuruştan petrol ala-
cüme ettirilmektedir. Şirketle- bilecektir. Üç bakkalın, petro-
rin lstanbuldaki direktörlük- lun litresini 20 kuruştan sat-
lerinden lzmir acentalarına tığı tesbit edilmiş ve şikayet 
gelen ve benzin satış fiatini Üzerine bu bakkallar belediye 
bildiren telgraflar üzerinde de encümeni kararile ellişer lira 
tetkikler yapılmış, bu direk- para cezasına çarptırılmış-
törlerin emir verme salahiyet- lardır. Dükkanları da üç gün 
)erinin tetkikine ve suçla ala- kapatılmıştır. 
kalan bulunub bulunmadığının Steua Romana şirketi de 
teshitine lüzum görülmüştür. belediye narkından fazla fiatle 

Belediye, dün de muayyen nafıa müdürlüğüne benzin sat-
fiatle vesait sahiplerine benzin tığından elli lira para cezasına 
satışına devam etmiştir. Dün- çarptırılmış ve beş gün işten 
kü sayımızda halkın istediği menedilmiştir. 

ispanyada olanlar· 

General Franko, çocuk
lara geri istiyor 

Cumhuriyetçiler, bir ihtilalci tay
yare daha düşürdüler 

Paris, 29 (Radyo) -General 
Franko, lngiltere ile Fransaya 
bir nota verecek ve mukad-
dema, Bilbaodan alınan ço
cukların, birkaç gün içinde 
ieri gönderilmesini istiyecektir. 

Oran, 29 (Radyo)- Gene
ral Frankoya ait bir harb tay
yareEi, bugün · Alikante istika
metinde Cumhuriyetçiler tara
fından topa tutulmuş ve dü
şürülmüştür. 

Bilbao, 29 (Radyo) - Sa
tander cephesinde şiddetli 
yağmurlar yağmaktadır. ihti-
lalciler, buna rağmen (Valma· 
seda) yı geçerek (Lübnan) te
pelerini işgal eylemişlerdir. Bu 
cephede vukuagelen muha
rebede, beş yüz cumhuriyetçi 
silahlarını bırakıp kaçmışlardır. 

Franko cephesine, hergün 
yeni kuvvetler gelmektedir. 

Vaziyet değişmedi 

Londrada kur.ulan sis
temler yıkılacak mı? 

---------
Alman murahhasları, talimat için Ber

line müracaat mühleti istiyecekler 
Londra, 29 (A.A.) - Ha

vas Ajansı muhabirinden: Si
yasi müşahidler, ademi müda
halenin kontrol sisteminin is
tikbali hakkında bedbindirler. 
Ve bu sistemin ergeç ortadan 
kalkacağını tahmin etmekte
dirler. 

Maamafih lngilterenin Cum
huriyetçi İspanyaya tecavüz 
edilmiyeceği hakkında Alman
yadan teminat almış olduğu 
zannedilmektedir. 

Lord Plymouth ile B. Cor
bin lspanyol sahillerinin Fran
sa ve lngiltere tarafından kon· 
trolu planını son defa olmak 
üzere bir kere daha gözden 
geçirmişlerdir. Bu plan, Ak
deniz sahillerinin f ngillere At· 
las Okyanosu kıyılarının Fran· 
sa tarafından ve gemilerde 
bitaraf müşahidler bulunmak 
suretile kontrol edileceğini 
derpiş etmektedir. Plan bugün 
Lord Plymouth tarafından ade· 

mi müdahale komitesine tevdi 
edilecek ve Lord murahhas 
heyetlerden planı tasvib veya-
hud bu babdaki tekliflerini 
dermeyan etmelerini istiye-
cektir. 

Alman murahhaslarının Ber
line müracaat etmek üzere 
mühlet istiyecekleri zannolun· 
maktadır. 

İtalyanların da ayni veçhile 
hareket edecekleri zannolunu-
yor. Umumi intiba İtalyanlarla 
Almanların fikirlerinin tama· 
miyle yekdiğerinin ayni oldu· 
ğu merkezindedir. 

Filvaki Almanyanın prensibi 
kabul edeceği, İtalyanın kabul 
etmesinin ise pek o kadar 
muhakkak olmadığı söylen
mektedir. 

Alman ve İtalyan murah
hasları kendi hükumetlerinden 
talimat aldıkları zaman ademi 
müdahale tali komitesinde ni
hai bir karar ittihaz olunacağı 
tahmin olunmaktadır. 
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/ngiltere hükümdarlar tarihinin 
en mühim simalarından bir kadın: 

Kraliçe Vı 
18 yaşında tahta oturdu. Biraz sonra 
akrabasından Alman 

. . . 
prensını sevıp 

onunla evlendi. 
~----... --~·-------~~~ 

Birgün başvekile, müsaadenizle, 
kızımıyıkamağa gideceğim, dedi 

''Kızım Pre 
para kazan 
kendine şap 

' 

orya 

Kraliçe Viktorga ve zevci• 

öldüğü zam n kra ·çen·n do ahında 64 yıllık 
iskarpin ve e bisele i de bu unmuştu .. 

Birkaç gün 
evel, ( 20 Hazi
randa) bütün ln
g"lterenin ç. o k 
sevdi?,i mütevef
fa Kraliçe (Vik
torya) nın tahta 
oturduğu günün 
100 üncü yıldö· 
nümü kut 1 u -
landı. 

(Viktorya) nın 
s ıltanat devri, 
İngıliz tarihinde 
bir faslı mah
sus teşkil etmek 
tedir. Onun için
dir ki, her ingi· 
liz, bu devri bir 
devri itila, bir 
nümunei haşmet 
diye telakki eder. 

l<.raliçe Viklorga Londrada kendisini ziyarete gelen Üçüncü 
Napolyon ve Sultan Mecidle bir atlı gez"ntide 

(Viktorya) tam 63 sene iki 
gün saltanat sürdü, bu zaman 
zarfında İngiltere en yüksek 
dereceyi buldu. 

Bütün lngiliz milletinin çok 
sevdiği Kraliçe, 18 yaşlarında 
iken Haziranın 20 inci günü 
tahta oturdu. (1837) 

Saat sabah beşti. lngiliz 
ricalii (Viktorya} nın tam bir 
sükunet içinde uykuya dalmış 
olduğu bir zamanda (Kensng
ton) sarayından içeriye giri
yorlardı. (Viktorya), sade bir 
entari giymiş ayağında terlik 
ve saçları perişan bir halde, 
bir şal örtünmüş ve kendisine 
o günden itibaren lngiltere 
Kraliçesi ve büyük Britanya 
imparatoriçesi olduğunu tebliğ 
etmeğe gelenleri kabul eyle
mişti. 

ikinci Vilhelm, üç saat eve! 
hayata veda etmiş bulunu
yordu. 

Gelenler, Kanterbori kilisesi 
başpikoposu, Lord (Konin
halm) ile Lord (Çemberlayn)
dan mürekkep bir heyetti, bu 
heyet, genç Prenses ( Viktor· 
ya) ya hükumetin ve Avam 
kamarasının kararım tebliğ 
etti. 

Viktorya, o dakikadan iti
baren, lngiltere kraliçesi ve 
Britanya imparntoriçesiydi. 
_ Lord Koninhalm, imparato
rıçeye: 

- Haşmetlu imparatoriçe
miz! 

Diyerek hitab edince, elini 
uzattı ve Lord da onu ku· 
cakladı. 

Viktorya, sal!anat sürdüğü 
zamanlarda, yalnız en ufak te
ferruata kadar nüfuz etmekle 
kalmamış, (Lord Oelingtonun 
bir kitabında yazdığı veçhile) 
Nazırlar meclisinin toplandığı 
salonda da daima isbatı vücut 
etmeği, kendisi 
bilmişti. 

için vazife 

Kraliçe Viktorya, herzaman 
ve heryerde tannan sesi ve 
hayrete şayan vekarile gö. Ü· 

nüyor, kendisini sevdiriyordu. 
Viktorya, Avam kamarasının 

kararını müteakıp Pukingam 
sarayına geçmiş ve 40 bin 
lngiliz lirası kıymetinde bir 
taht ısmarlamıştı. 

Viktoryanın taç giyme me
rasımı, 1838 senesi Hazira
nında pek müçlebdep ve mu· 
tanlan bir surette olmuştu. 

Genç kraliçe, o esnada: 
- Şimdi ne yapacağım? 
Diye etrafındakilerine sor-

makla vakit geçirmekte ve bu 
vaz'ıtavrile, derin bir sevgi 
telkin cylemektcydi. 

Tacı giydikten sonra bir 
nur par 'lsı haline gelen çeh
resi, validesini derin şefkat 
içinde bırakmış, vnlide kraliçe, 
birkaç damla sevinç yaşı dök
müştü. 

Kraliçe (Viktoryn) ordu ve 
donanmaya çok derin bir 
sevgi besliyor ve bu iki kuv
vete, en büyük ehemmiyeti 
atfediyordu. 

Kırım muharebesinden son
ra (Viktorya) haçını tesis et
tikten sonra kraliçe, donan· 
maya daha büyük bir ehem· 
miyet verdi. 

Kraliçe, deniz seyahatlerini 
çok severdi, seyahat esnasın· 
da, muhnfaza tertibatına son 
derece ehemmiyet verirdi. 
Cebelüttarıka kadar gider ge
lir, bilhassa şimendiferle yap
tığı seyahatlerde, ekseriya de
miryolu hatlarındn seri ve 
geniş tetkikler yapılır ve: 

" Herşey tamam " raporu 
verildikten sonra yola çıkardı. 

Kraliçe (Viktorya) saltanatı 
zamanında beş defo suikasda 
manız kalmıştır. 

Buna rağmen kraliçe cesa
retsiz değildi. Her vak'ada, 
bütün soğukkanlılıtını muha-

fa1a etmişti. 
Kraliçe, Alman prenslerin· 

den (Albert} ile sevişmiş ve 
onunla evlenmişti. 

Prens, henüz l 7 yaşında 
iken, teyzesi, valide kraliçeyi 
görmek ve tanımak üzere Lon
draya gitmişti. 

Prensin babası, kraliçe (Vik
torya) nın anasının kardeşi idi. 
iki kardeş, kraliçe ile prensin 
izdivacını istiyorlardı. 

(Viktorya), Alman prensini 
tanıdıktan üç yıl sonra onu 
sevmişti. Bir gün, Vindsor 
köşkünde kendisine bir buket 
çiçek göndermişti. Prens Al
bert, buketi alınca heyecan 
içinde kaldı. 

Kraliçe, ertesi gun, onun 
en sadık müşaviri olan (Mel
born) Lorduna: 

- Ben prens Alberti se· 
vıyorum. 

Demişti. 

Lord da: 
- Çok mesudum. Zira ha

yatta, hiçbir kadının erir-eksiz 
kalmasına iınkfın yoktur. 
Cevabım vermiştir. 
(Viktorya) Lordun bu ceva-

bından sonra heyecanlı bir 
gece geçirdi ve ertesi gün 
derhal kararını vererek, biz-
zat prensle konuşma!J tensib 
etti ve kendisini, sarayın hu
susi salonlarında kabul ede
ceğini bildirdi. 

Prens, yorucu bir avdan 
dönüyordu. Kraliçenin dave
tinden haberdar olduğu nnda 
tarifi gayrikabil bir tesir al
tında kalmıştı. 

Prens, biraz sonra Bukin
gnm sarayında (Viktorya). ile 
karşılaşmış bulunuyordu. Kra
liçe, genç prensr: 

- - Kalbimı kazandınız mu
kaddcrntıma ?rtak olmak ( da
~ arlığında bulunursanız, beni 
ıntsud rtrni~ olacnksınız. 

Dcdı. 

Mahkemelerde üç vak'a 

Delilik, artık moda gibi 
birşey oldu 

Portekiz ----·---Kontrolun kaldırıl. 
masını istiyor 

Paris, 29 (Radyo) - Por· 
• • • tekiz hükümeti, ispanya işlerin• 

Cideli Hüseyın, müddeıumumi B. ademi müdahale komitesino 

l • b Jd verilmek üzere bir nota hazır· Kema ın oğazına sarı ı lamıştır. Bu notanın, bugiin 

Dün öğleden sonra şehri· 
miz Ağırceza mahkemesi ile 
Asliye ikinci ceza mahkeme· 
sinde bazı vak'alar olmuştur. 
Eşref paşada kahveci Kadri ve 
Remziyi öldürmekle maznun 
lııce Mehnıed ile suç ortak
ları hakkındaki muhakeme, 
Ağırcezada sona erdiği için 
dün karar tefhim edilecekti. 
ince Mehmed, her vakit ol· 
duğu gibi bu defa da deli 
hareketleri göstermekte idi. 

Prens, kraliçenin bu sözle
rine şu cevabı vermişti: 

- Ben haşmetlu kraliçeye 
layık değilim. 

Fakat prens, hayatının o 
günkü takviminde şu ciimleleri 
yazıyordu: 

"Büyük bir fedakarlıkta bu
lurıduğu nu kendisine nasıl an
latabilirdim?" 

Kraliçe prens Albcrtle ev
lendi ve 21 sene çok mesud 
yaşadı. 

Kocası, henüz 41 yaşınday
ken hayata veda etti. Bu 
ölüm, kraliçeyi çok sarstı. 

Onu, hayatının sonuna kadar 
unutmadı. Sarayın en mutena 
bir yerinde bulunan büyük kı
tadaki resmine bakmadan yat· 
maz, sabahları kalktıktan sonra 
da ona bir nazar atfetmecien 
işe başlamazdı. 

Kraliçe, iyi bir ebe, şefkatli 
ve fakat çok sert bir ana ve 
gayet tedbirli bir mürebbi
yeydi. 

Veliahd prens Edvard, an· 
nesi taratından çağırılacağı 
vakit, korkusundan, kendisine 
hakim olabilmek için evvela 
iki şampanya içerdi. Kendisi 
56 yaşlarında iken, bir gün 
annesi kraliçenin karşısında 
bir çeyrek ayakta divan dur
muştu .. 

Bir gün, mühim bir mesele 
için Başvekili kabul etmişti. 
Bir müddet konuştuktan sonra: 

- Bana müsaade ediniz, 
kızımı yıkamağa gideceğim. 

Diyerek Başvekilin daha 
fazla söz söylemesine meydan 
bırakmamıştı. 

Kraliçenin kızı prenses {Bert) 
bir gün çarşıda gezerken bir 
mağazadan bir şapka almıştı. 
Şapkanın faturası saraya gel
diğinde kraliçe: 

- Prenses, para kazanmağa 
başladığı znman kendi kendine 
şapka alabilecektir. Şimdi pa· 
rası yoktur. Bense, ona şapka 
almağa lüzum görmüyorum. 
Demiş ve şapkayı iade el· 

mişti. 

Kraliçe, öldüğü zaman şah
sına aid olmak üzere büyük 

' bir servet terketmişti. Haya
tınd< . israfı hiç sevmez, eski
leri atmazdı. Hatta, 1901 se
nesinde öldüğü zaman, dolap
larında 1837 den kalmış bir
çok elbiseler ve iskarpinler 
bulunmuştu. 

Kraliçe Viktorya, hayatında 
Türklere karşı derin bir mu· 
habbet besler, onların insani 
hasletlerini ve kahramanlıkla
rını takdirlerle annrdı. 

Sultan Meci<l!ıı Londıa sc· 
ynhati, onun için, liçüncü Nn· 
polyonun :,eyahatinden çok 
daha derin ve unutulmaz inti
balar bırakmıştı. 

Mahkemece bazı vaziyetleri 
nazarı dikkate alınan maznun 
ince Mehmedin bir kere daha 
müşahede altına alınması lü
zumlu görülmüş ve o şekilde 
karar verilmiş ve muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Bunun üzerine ince Meh
med ağzına geleni yüksek 
sesle söylemeğe başlamış, ba
ğırıp çağırmış ve jandarmalar 
kendisini güçlükle zaptetmiş· 
ferdir. 

ince Mehmed hakkında müd-
deiumumi idam cezası iste· 
mişti. Maznundaki delilik hal· 
leri, bu talepten sonra art· 
mıştı. Dün de kararın tefhim 
edileceği düşüncesi bu maz· 
nunu uluorta söz söylemeğe 
sevketmiştir. 

* * * Kuşadalı Ihsan adında biri 
hırsızlık suçundan Sulhceza 
hakimliğine verilmişti. Maznun 
Ihsan, mahkemede gayrişuuri 
hareketler göstermiş: 

- Allah! Allah! 
Diye yüksek sesle bağırarak 

kendisinin vaktile Enver (Pa
şa) tarafından sünnet edildi
ğini söylemiştir. 

Vaktile Kuşadasında para 
ve emvaline tamah ederek 
anası Hasibeyi öldürmek ve 
cesedini bir kuyuya atmak su
çundan idama mahkum edilen 
maznun Ihsan, temyiz mahke· 
mesinin nakz kararı üzerine 
idamdan kurtulmuş, sonra deli 
olduğu anlaşılarak salıveril
mişti. 

Bir don, bir gömlekle, çırıl
çıplak yaşıyan Ihsan, bir hır
sızlığın faili olarak mahkemeye 
verilmiş, hakim B. Naci ken
disine, vak'anın nasıl olduğunu 
sormuştur. Bu sual Üzerine 
maznun İhsan, Derhal ayağın
daki pantalonu çıkararak sün
net edildiğinden bahse başla
mış, salonda bulunan dinleyi
ciler, bu çirkin . hali görünce 
derhal dışarı çıkmışlardır. Ih
san, doktora sevkedilmiş ve 
deli olduğuna daır rapor ve
rilmiştir. Bu rapor üzerine ih
sanın suç ehliyeti olmadığına, 
ancak serbest bırakılması teh· 
likeli bazı hareketlerine mey· 
dan verebileceğinden delilere 
mahsus bir hastanede muha
faza ve tedavi altında bulun· 
durulmasına karar verilmiştir. 

• ... . 
Asliye ikinci cezadaki vak'a, 

daha müessiftir. Hırsızlıktan 
maznun meşhur sabıkalılardan 
Ciddi Hüseyin, muhakeme 
edilmiş, şahitler dinlenmiş ve 
sıra Müddeiumuminin iddia
sına gelmiştir. Müddeiumumi 
muavini B. Kemal, iddiasını 
serdetmiş, maznunun, hırsızlık 
suçundan tecziyesini istemiştir. 

Bunun üzerine maznun Ci
deli Hüseyin, birdenbire Müd
deiumumi muavini B. Kema
lin üzerine atılarak boğazını 
sıkmağa teşebbüs etmiş, ora· 
da bulunan jandarmalar, vazi
yeti kavrayıncıya kadar teca
vüzüne devam etmiş, halk ta 
işe karışmış, koridorda duran 
bir polis memuru ile bir hcle
diye zabıta memuru, mahkeme 
salonuna atılmak suretilc Ci
deli Hüseyini yakalıyaı ak dı· 
şarı atmışlardır. Cideli Hüse· 

verileceği söyleniyor. Notada, 
Portekiz sahillerindeki beynel· 
milel ko~trolun derhal kaldı• 
rılması istenmektedir. 

/spanyol gençleri 
Tayyarecilik öğrenmek için 

Odesaya gidiyorlar! 
Atina, 29 (Radyo) - Me• 

sajeri vapurile bugün buraya 
152 İspanyol genci gelmiştir. 
Bunlar, 18 yaşından 22 yaşına 
kadardır. 

lspanyol gençleri, tayyare
cilik öğrenmek için Odesay• 
gidiyorlar. 

Estiya gazetesi, yazdığı bit 
makalede diyor ki: 

" Bu gençler, tayyarecili" 
öğreninciye kadar cumhurİ' 
yetçi İspanya ortadan kalkr 
caktır.n 

Von Nöyrat 
Londra seyahatinden 

vazgeçmedi 
Londra, 29 (Radyo) - Al• 

manya Hariciye Nazırı BaroO 
Von Nöyrat, talik etmiş oldtr 
ğu Londra seyahatini proğr' 
mından silmemiştir. Yaln•" 
İngiltere Hariciye Nazırı : 
Edenden, ikinci bir davet va 
olmaksızın, müsaid bir zam•ll' 
da kendisi Londraya gidec~~ 
hareket gününü, bir müdov 
evel lngiltere Hariciye N.' 
zaretine resmen bildirecekti" 

Yıldırımlar düştl 
Dağ parçaları koptu 
Paris, 29 (Radyo) - Gr~ 

vilde, dörlyüz metromikap_..., 
dağ parçası, şimendifer 1ii 
üzerine düşmüş ve münak• 
inkıta:ı uğratmıştır. 1 

( Vezol ) da da mütead t 
yıldırımlar düşmüş, birçok • 
leri harap etmic;tir. fi 

Enkaz altından çıkarılan .,, 
]erin sayısı, bugün oğleye ti 
dar yirmi altıya baliğ otınuŞ 

• 
Fransız heyett 

Venedikten Parise dö 
Venedik, 29 (Radyo) /. 

Umumi harbde, ltalyarıl 
bir safta harb eden Fr . 
!ardan maktul düşenler / 
burada yapılan büyük ib ~ 
nin açılma töreninde haııt 
lunmak üzere B. FransoV~, 
teşanın riyasetinde Pa~ 
gelen heyet, bugün dönlll. / 

Heyet istasyonda eskı ,'f 
haribler tarafından ui" 
mıştır. 

Pariste 
Bütün bor-
salar kapatıldı.. l 

Paris, 29 (Radyo) - .. 9"~ 
h-k~ . ·1 bl··ıturı u umerın cmrı e 
salar kapanmıştır. .. 

1
1 

Resmi mehafilde soY rı I 
. .. h'"k~ t f'll' ğıne gore, u umc • "ıtl 

ziycti ıslah i_çin parl• jf 
dan büyük salahiyet J 
ccktir. JY.J. 
Vali Bergamad~n tt 

Vali B. Fazlı GulcÇ• 4 
ı.·ı· de" Bergama ve Di~1 1 

akşam dönmüştür. 
1cetil' 

yin hakkında, bu hare l~) 
dolayı zabıt varakası ı)'' 
muştur. Baı.ı ın-:z; '~I 
mahkemelerde dclilı '11 

d• etmeleri son zaman ıll 
hükmüne girdi. JandB~ 
çok miteyakkız d•~r 
lazımdır. 

•i 
ı .. 
le 
111 
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Israr ediyorlar 

~ransada otelcilerle ga
zinocuların inadı 

40 saatlik mesai k~~7znu kalkmazsa 300 
bin lokanta ve gazino kapanıyor 

I Paris, 29 (Radyo) - Otel, ka çare olmadığını ilan ey· 

b
okanta ve gazino sahibleri, lemiştir, u .. 

t gun de Başvekil B. Şutan Bu beyanname, Pariste de· 
karafından (Otel Matinon) da rin akisler yapmışlar. Kapana-
d abuı edilmişler ve uzun müd· cak olan otel, gazino, kahve· 
et konuşmuşlardır. hane ve barların, üçyüz bine 
Bunlar, sureti kat'iyede Tem· baliğ olduğu söyleniyor. 

~Uzun üçünde müesseselerini Hükumet, bu vaziyet karşı· 
a~anıağa karar vermişlerdir. sında kanunu hükümden iskat 
. aşbakan, biraz itidal tav- etmeği teemmül etmektedir. 
ııy . 
ıtı"esınde bulunmuş ise de Çünkü, Paris sergisinin açık 

Uessir olamamıştır. bulunduğu bir zamanda böyle 
Lokantalarla kahvehaneler bir hareket, ortalığı mefluç 

~~gazinolar sahipleri cemiyeti, bir hale koyacaktır. 
t 

1~ beyanname neşretmiş, müs· Bir rivayete göre, patronlar, 
i; ~~minin, haftada 40 saat Şotan kabinesine müşkülat gös-
y~ &ormeleri hakkındaki kanun termek için bu derece müfri· 
~en tatili faaliyetten baş- tane hareket ediyorlar. 

Dayaktan deliren öğretmen 

Suıgurca çiftliğinde 
Danyal ne yapmış? 

· ~<ı_znun, şahidl;rle hudud mese
eaınden kavgalı olduğunu söyledı 
ıu Cumaovası nahiyesinin Bul- Ertesi gün öğretmende gay-
ın re~ çiftliğinde köy öğret· ritabii haller görülmeğe, kah-
ka~~~ B:. Hüseyin Cahidi to- vede otururken kendi kendi-
lllal"' doverek delirmesine ve sıne: 
ve ul kalmasına sebebiyet Arnavudlar geliyor! 
cı:nıakle maznun çiftlik kira
ile ı · .. Danyalın muhakemesi· 
ın h dun şehrimiz Ağlrceza 
o~ keınesinde başlanmıştır .• 
sin~nan istintak kararname
ler e, suçlunun, çiftlikte genç-

İl lesi arasında bir Gençlerbirliği 
d hın 8 

etmek teşebbüsünde bu-
o C:a~:~ı üzerine B. Hüseyin 

g,t.1 1 hu teşebbüsünden vaz-
11 lok ır~ek için herkesin içinde 

derıa~ 1 . dövdüğü ve bu yüz
diti ~lırrnesine sebebiyet ver· 

iJ' da Zıkredilmekte, Ağırceza-
' sını llıuhakeme edilerek ceza

~.; tayini istenmekte idi. 
~un B. Danyal: 

Yin C Be.n. öğretmen B. Hüse
ltıişs •hıdı dövmedim. Delir· 
lliııı ~te?disi delirmiştir. Be-

D ~bır alakam yoktur. 
lcııe 'rnı§tir. Şahit sıfatile din· 
İae ~ B. Halil ve Süleyman 
tetı ayak hadisesini şu su· 

e a l .._ n atmışlardır: 
~alıid Ôğ~etmen B. Hüseyin 
lıti t '. koyde bir Gençler bir· 
1 esısj . . bb'' b llrı1.1y ıçın teve uste u-
ii~Cti 0Bdu. Bir gün akşam 

k .._ 8· D~nyal: 
llru\ın "U koyde Gençlerbirliği 

D· Jacak. 
t L . '>'erek .. ~t oğretmene birkaç 

..... vurdu. 

!t ·....!!lkevi köşesi 
kc!a- Bugün saat 18 de 
l\lltsl: kursuna başlanacaktır. 
tıü de~~ her Çarşamba gü
l~ırı, b rn edecektir. Kayıdlı-
~clıneıe ~ saatlerde evimize 
' k rı Ve kemanı olanların r em 1"ltıele . anlarını beraber ge· 
2 tı. 

Orta - Evimizde açılacak olan 
k,Yıdlllektcb ikmal kursları 
lcı.: rnua-eı . b .. "ğ . un k •u esı, ugun o -
~İ~e"ı a~anacaktır. Kaydedil
~'d1-tı erın, öğleye kadar ka-
rcllıla~~ Yaptırmaları ve ka-

11lcla da, program hak-
~ 1' 'ot tnalumat almak üzere 
~ ~a&ı~zda sabah saat 8-
~~ a Dumlupınar okulu 
~I . rnenliğinc müracaat er1• 

Derneğe başladı. Birkaç gün 
sonra zavallı adam, fstabulda 
Deliler hastanesine gönderildi. 

Maznun Danyal: 
- Halil ve Süleyman ile 

aramda çiftlik arazisinin hu· 
dudu meselesinden husumet 
vardır. Kendilerile davalıyız. 
Şahitliklerini kabul etmem. 

Demiştir. Halil: 
- Böyle bir mesele yok

tur, mj.istantiklikte hakikati 
söylediğim için bana muğber 
oldu, o zamandanberi görüş-
müyorum. 

Dedi. Bazı şahidler gelme· 
mişlerdi. Muhakeme, şahidle
rin celbi için başka bir güne 
bırakıldı. 

Von Blomberg 
Bugün Amiral 
Horti ile konuşacak .. 

Buda-Peşte, 29 (Radyo) -
Almanya Harbiye Nazm Ma
reşal Von Blomberg, bugün 
Macar Başvekili B. Darani ta
rafından kabul edilmiş ve ye· 
meğe alıkonulmuştur. 

Heriki devlet adamı, uzun 
müddet konuşmuşlardır. 

Macaristan Harbiye Nazırı 
General Roder, bugece Von 
Blowı berg şerefine mükellef 
bir ziyafet vermiştir. 

Von Blomberg, yarın Amiral 
Horti tarafından kabul edile
cek ve Alman Mareşalı, mü
teakıben Avusturya - Macaris
tan sabık umum kumandanı 
Arşidük Mareşal Jozefi zıya
ret edecektir. 

İta/yada 
Büyük manevralar olacak 

Roma, 29 (Radyo) - ltal
yanın şimalinde ve Sicilyada 
büyük manevralar olacaktır. 

Bu manevralarda, motörize 
edilmiş olan kıtaatın ne dere· 
ceye kadar sürat gösterebile
ceği tedkik olunacaktır. 

Sicilya manevralarında iki 
fırka asker iştirak edecek ve 
bu manevralara, donanma da 
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ılstemediler mi? 
Elimde yeni bir eser var. 

Vapura girdim. O eseri, bir 
aydır göndersinler diye bek
lemiştim. Derhal yapraklarını 
kestim ve okumağa başladım. 
On satırı geçmedı okuduğum. 
Enseme yarı tokadımsı birşey 
indi. Baktım, manifaturacı, 
eski mektep arkadaşı bir dos· 
tum .. 

- Bırak canım -dedi· hala 
mı okuyorsun? 

Ve, kapadım kitabı tabii.. 
Alsancakta vapurdan indi. Ha
yatımda ilk defa, yüzijne gül
düğüm bir adam yanımdan 

uzaklaşınca "cehenneme ka
dar11 diye mırıldandım. O indi, 
ben kitaba eğildim .. Yanıba
şımda bir gölge görür gibi 
oldum, aldırmadım. Sigara 
dumanlarını yüzüme savuru
yordu. Bu nezaketsizliğe da
yanamadım, başımı kaldırınca 
ne göreyim; bir başkası: 

- Yahu -dedi- bekledim; 
yukarıya çıkarsın diye, çıkma
dın .. Burada olduğunu anla
dım da geldim. Kapat şu mar
tavalları da biraz lakırdı ata
lım .. 

Bu da bir bankanın vezne
darıydı. Ölür müsünüz, öldü
rür müsünüz; kapadık marta· 
valı (!), üfledik dedikodu de
nilen meşhur çatlak kavalı. 

Pasaport iskelesinde indi. 
Onun da arkasından bir sela
met duası ettim ki, düşmana 
zor edilir. Derhal kitabı aç
tım. Hay açamayaydım. 

Karşımda, beyazlı bir gölge 
daha! Baktım; tanıdık bir me
mur .. Hafif tertip gülümsedim, 
okumama devam etmek iste
dim. O, kendi elile kitabımı 

kapadı: 
- Nasıl olsa -dedi- bu 

masalı sonra okuyabilirsin .. 
Beni dinle.. Bizim sokağın 
pisliği ... 
Dayanamadım: 
- Ben -dedim- senin ne 

söyliyeceğini pekala anladım, 

gel, kerem et, bunu sen diğer 
arkadaşlara anlat. Çünkii be· 
nim salahiyetim dahilinde de
ğil. .. 

- Canım ·dedi- kitap oku· 
maktansa böyle birşey dinle
mek daha iyidir. 

Ve, anlattı, anlattı, anlattı. 
Bereket, yolculuğun ömrü vefa 
etmedi, indik vapurdan. Se· 
lam verip ayrıldım, daha doğ· 
rusu kendimi ondan kopar
dım. Askeri mahfeli geçer 
geçmez, biri koluma girdi: 

- Tamam -dedi- gökte 
ararken verde buldum .. 

"' 
Sıkılmıştım: 
- Bedava teşekkür, bedava 

nişan, evlenme, ölüm ilanı mı? 
- Yok canım, bana duvar· 

lara asmak için bir reklam 
müsveddesi yapıver. Gerçi 
kitap okumaklığına mani ol
dum amma, kitap karın do-
yurmaz. Şuraya, bir kahveha
neye girelim, sana bir kahve 
de ısmarlarım, sen de benim 
reklamın müsveddesini yapar
sın ... 

Gördiinüz mü kariler, ba· 
şıma geleni .. Fakat bunun bir 
de sonu var. Ben de ne yap· 
tım, onu yarın yazacağım. 

Çimdik 
MM, 

iştirak ederek asker ihraç tec
rübeleri yapacaktır. 

Manevralarda, bizzat Bay 
Mussolini hazır bulunacak ve 
müteakıbcn mühim bir söylev 
verecektir. 

Parlamento ve Ayanda Gaz, ben~in 
Ba Şotan, kabinesinin be

yannamesini okudu 

Başı 1 i1Jci sahifede ~ 
vermek mecburiyetinde ~uJuoaplıı: 
nrdır. Bu paranın yaqeı ıJ~ğil~ı 

hile yansından "flir azı ~eblerin(f e 
kalacaktır. ı\yoı zamıo<lq, bugiJH 
tarife yükseklilinden bu vaaıtala~ 
binemiyen vatıtndatllf da JJCu~lı1Aq 
görünce )·ımi vaıiyette" istUacJo 
edece~lerdir. Daha ilAva edebiliıi.Jı 

Başı 1 inci sahifede -
başk.a bir güne talik edelim ve 
yalnız umumi siyaset etrafında hü. 
kJımettcn izahat istiyenlerc söz 

verelim. 

Parlamento reisi B. Heriyo, 
müteakıben B. (Retojan) a söz 
vermiş ve hatip, hükumetin 
arzusuna mülayim bir surette 
söz söyliyerek, uzıın münaka
şalara lüzum görmediğini ve 
parlamento reisinin sözlerine 
iştirak eylediğini beyan et
miştir. 

Muhaliflerden ( Loi Marn) , 
hükumetiri izahat vermekten 
çekindiğini söylemiştir. 

Bundan sonra diğer hatip· 
ler de söz söylemişler ve ek
seriyetle münakaşaları mev
simsiz gördüklerini beyan ey
lemişlerdir. 

Bundan sonra B. Şotan, 
tekrar kürsüye gelmiş ve 
meclisin bir an evel gelen ka
nun !arı tastik eylemesini iste· 
miştir. 

B. Şotan; B. Leon Blum 
kabinesinden de sitayişkarane 
bir lisanla bahsetmiş ve ken
disinin, parlamentonun ekseri
yetine dı.yanarak kabine teş· 
kil eylediğini, bu ekseriyete, 
kimsenin mümanaat etmeğe 

hakkı olmadığını söylemiş, 
Fransız milletini temsil eden 
parlamentonun, vatani vazife
sfni ifa edeceğinden emin bu
lundu,2'unu ilave eylemiştir. 

Bunu müteakiR verilen isti
zah takrırlerının talik t:ulllp 

edilmemesi keyfiyeti reye kon
muş ve 142 ye karşı 393 
reyle takrirlerin atiye taliki 
kabul olunmuştur. 

Maliye Nazırı B. Bone, bun· 
dan sonra mali proieleri riya
sete takdim etmiş ve parla
mentonun tasvibile projeler, 
alakadar encümene havale 
edilmiştir. 

Yeni projelerin sermayenin 
harice akmasına mani olacak, 
gıda maddelerinin yükselme
sine sed çekecek ve amelenin 
hükumete karşı olan vaziyet
lerini, şiddetli tedbirlerle tes
bit eyliyecektir. Bütün kanun
lar, 31 Ağustosa kadar par· 
Iamentodan çıkmış olacaktır. 

Maliye Nazırı B. Bone, der· 
hal Maliye encümenine gitmiş 
ve projelerin müzakeresinde 
hazır bulunmuştur. 

Paris, 29 (Radyo) - Ayan 
meclisi, bugün toplanmış ve 
hükumetin beyannamesi Dev
let Nazırı B. Alber Saro ta
rafından okunmuştur. 

Ayan reisi Joul Dö Janete 
hükumetin ve parlamentonun, 
ayam muaheze ettiğinden bah
setmiş ve bunun için şiddetli 

bir lisan kullanmıştır. 
Ayanda hiç bir müzakere 

olmamış, yalnız hükumetin 
beyannamesi dinlenmiştir. 

Paris, 29 (A.A.) - Dünkü 
kabine içtimaında bir kanun 
layihası metninin tanzim edil
miş olduğu haber verilmek
tedir. Bu kanun layihası hü
kumete kararnamelerle mali 
vaziyeti ıslah için geniş sala
hiyetler bahşetmektedir. 

Öğrenildiğine göre bu sa
lahiyetler frankın müdafaasına 
müteallik tedbirleri Bank De 
F ransın devlete yapacağı avas
ların artırılmasını, büdçe açı· 
ğını azaltmak için ittihaz olu
nacak mali tedbirleri ihtiva 
etmektedir. 

istihbarata nazaran B. Şo
tan mükelleflerden B. Blumun 
istediğinden daha fazla feda. 
karlıklar istiyecektir. 

Hükumetin kanun layihası 
kabine beyannamesinin okun
masını müteakib hemen m~
busan meclisi tarafından mü
zakere edilecektir. 

Paris, 29 (A.A.) - Hüku
met daha parlamento karşı· 

sına çıkmadan dün gece mü· 
him bir takım kararlar almış
tır. Bugünden itibaren esham 
ve tahvilat borsası ile para 
borsası kapalı oiacaktır. Bu 
tedbir mali fevkalade salahi· 
yet kanunu projesinin parla
mentoda müzakeresi müdde· 
lince frank üzerinde hertürlü 
spekülasyonun önüne geçmek 
üzere alınmıştır. 

Borçlunun talebi takdirinde 
altın veyahut yabancı döviz 
üzerine muharrer ticari borç
lar da bugünden itibaren öden
miyebilcektir. Bu moratoryo· 
mun devamı müddetince pro
testo çtkilmiyecektir. Bu müd
det zarfında faiz olarak Fransa 
milli bankasının faizi işliye· 
cektir. 

Hükumet ayrıca mali fev· 
kalade salahiyet kanunu pro
jesinin hemen bugün müzake
resini taleb etmeği kararlaştır-
mıştır. Bu kanun projesi bir 
maddeliktir. Ve önümüzdeki 
Ağustosun 31 inci gününe ka
dar hükümctc "2'c.ni3lPtilm\~ 

tam salahiyet., verilmesini ta
zammun etmektedir. 

Resmi beyanat daha yapıl
mamış olduğundan hükumetin 
projeleri tafsilen bilinmekle 
beraber sanıldığına göre, bil
vasıta ve bilavasıta vergilere 
zam yapılacaktır. Zamların 
B. Blum kabinesinin tahmin 
eylediği haddi de oldukça 
mühim mikdarda geçeceği 
sanılmaktadır. 

Eko dö Paris gazesinin bil
dirdiğine göre, Puankara para 
kanununun yeniden meriyet 
mevkiine konması mevzuba
histir. Yani Fransız frangı bir 
İngiliz lirası 125 ve bir 
dolar da yirmi beş frank ola
rak stabilize edilecektir. 

Dana şimdiden hükumetin 
kararlaştırdığı tedbirler bazı 
güçlüklerle karşılaşmaktadır. 
Maamafih öğrenildiğine göre, 
B. Şotan, salahiyet kanunu 
proıesının müstaceliyetle mü
zakeresini daha bugünden ta
lep ederek bunun üzerinde 
ısrar eyliyecek ve eğer parla
meto bu kanun projesini tas
vip etmezse derhal istifasını 
verecektir. 

Şimdiki halde beoıin p.abahlıAı 
yüıünden bususf ıelPJcJe veya tic41 
ret kasdile nakil vasıtası kullana' 
mıyanlar, fiatlerin ıukutu kare1t 
iıoda bu tuavvarlanoı )'erine 'ı" 
tirebilegekJerdir. Bu aureıle benıiq 
sarfiyatı da artacakt.ır. Yani ga:ıı 
ve be.oain milesaeselerinin 11rtına 
yüklenmiş bir yük, onlardan bek· 
lenen bir fedakarlık yoktur. Biı 
tek ziyanlı varaa o da hükumettir, 
çünkü vergiyi kaldırarak tcnzil4tı 

yapan odur. Fayda görecek olan 
ise evvela halk, sonra bu müea&e• 
selerdir. Çünkü yeni ıeraitin ya• 
ralacağt fazla yolcu, sefer ve yeni 
arabalar vaziyeti, benzin istiblikini 
de mühim miktarda aıtac.aktır. Bi· 

naenaley memleketimizde İl gören ec• 
nebi gaz ve benzin kumpanyaları· 

oın bu kadar açık bir va:ıiyeti 

kavnyamamalan ve fiatler üzerin· 
de hıilJi ve hila müıkülit göster· 
mekri, mantı,ğa hiç uymıyan bir 
vakıadır. 

Bir kere satıeın artmuıudan 

alacakları karı clüjünmclidirler. 
Kaldı ki, satış masraflarına dikkat 
eder ve ta~arruf esa@ını tutarlarsa 
bu kar eskiye nisbctle mühim mik· 
tarda yükselecektir. fstatiıtikler, 
her sene Türkiyede earf iyatın git· 
tikçe arttığını sarahatle göstermek· 
tedir. Yani Türkiye, emin, zengin 
bir pazarJır. Bıırada temiz bir ka· 
zanç vardır. .Fakat kar@ılıklı men· 
faati esas tutmak ta farttır. Yani 
ecnebi sermaye~in ve ithalat me· 
vaddınm, bu ruemleketin umumi 
hayatına ve irablarına uyma'lı lfi· 
zımdır. Hükıimet, böyle bir ucuz· 
luk davasını kendi varidatından 
l'\,;..a ...... -.. .... ı..1.-.. J-ı~--a. r-'--- · 

hakkuk ettirmeğe çalıtırken buna 
kareı gü<,:lükler çıkarmak, hem bu-

günkü Türkiyeyi anlamamak, hem de 
İ§in teknik ve ticari kıımıoa da 
omuz silkmclt olur. llu vaziyete 
bir nihayet verilmek gerektir. 

Orhan Rahmi Gökçe 
~...-...-...-~----...-...-~...-...--

B. Van Zeland 
Bir söylev verdi 

Nevyork 29 (A.A.) - Şe
refine verilmiş olan bir ziya· 
fetin sonunda bir nutuk söy
liyen B. Van Zeland Ameri
kaya yapmış olduğu ziyaretin 
kendisine Amerikanın silah 
yarışını durdurmağa ve tica· 
retin serbestisini işgal eden 
maniaları ortadan kaldırmağa 
matuf faaliyetlere iştirak ar
zusunda olduğunu beyan et· 
miştir . 

Hatip sözüne devamla de
miştir ki: 

- "Bazı memleketlerin için
de bulunmakta oldukları ik
tısadi müşkülat bir ihtilaf 
imkanı tevlid edebilir.,, 

B. Van Zanzeland, Avrupa 
namına Amerikada bir istik
raz aktedeceği hakkındaki şa
yiaları tekzip etmiştir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

EsasNo. Yeri 
A.205 İzmir Gözteke Köprü ma. 

hallesi Tramvay caddesi 
ada 791, parsel 2 

No.su 
Taj 

Depozitosu 
Nev'i T.L. 

792 kargir sahilhane 2.213 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile satılmak 
üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

l - ihale birdir ve kat'idir ve 22.7.937 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat On birde şubemiz satış komisyo· 
nunda yapılacaktır . 

2 - Bu mülk p'!şin para ile 
edilen zat bedeli ihaleyi 
melesini yaptıracaktır. 

satılacaktır. Uhdesine ihale 
hemen vererek teferruğ mua-

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde ala· 
cakları mufassal şartnamemizi okuyarak ihale gününe 
tesadiif eden Perşembe günü şartnamede tarif edildiği 
vcçhilc teklif zarflarını saat ona kadar burada şube· 
mize vermeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenle
rin hcrgün şubemize müracaatları. 30 8 18 2158 



S.yra 6 ANADOLU SO Haziran 937 

lzmir Komutanlığı ilanları IAkseki Ticaret Bankasının 31 mart 937 tarihindeki mali vazi.r 
------~~~~~~~~~~---~~~----------~ 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen fiati 330 kuruş olan 

70000 yetmiş bin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 1205 kuruşa almak ve örneklerini gör· 

mek istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. sat. al. 
ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 12800 on iki bin sekiz yüz liradır. 
4 - ihalesi 2 /7 / 937 cuma günü saat 11 de Ankara 

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

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa
atmdan en az bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. 
al. ko. nuna vermeleri. 15 20 25 30 1894 

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

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

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

3 - ilk teminat mikdarı 5250 beş bin ikiyüz elli liradır. 
4 - İhalesi 217/937 cuma günü saat 15 te Ankarada M. 

M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

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

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Cebeci askeri hastanesi yapısı kapalı zarfla eksiltmeye 

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

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

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

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

20 25 30 4 1959 
lzmir Müstahkem Mevki satın ama !Komisyonundan: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan 112 

bin çift ve ayrıca 86 bin çift kundura kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - 112 bin çiftin şartnamesi 2380 ve 86 bin çiftin şart· 
ucı•u'-ol tô~O a.. ... u,_.a alıual.. ,,.,. OrneldcrJni ~örnı,.lc isli· 
yenlerin her gün Komisyona gelmeleri. 

3 - 112 bin çiftin ilk teminatı 22790 ve 86 bin çiftin ilk 
teminatı 18370 liradır. 

4 - 86 bin çift kunduranın ihalesi 14/71937 Çarşamba 
günü saat 11 de ve 112 bin çift kunduranın ihalesi 
ayni ~ün saat 15 dedir. 

5 -Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel Milli Müdafaa Vekaleti satın alma Komisyonuna 
vermeleri. 26 30 5 01 2055 

lzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonandan: 
l - Kırkaltı kalem eczayı baytariye kapalı zarfla satın 

alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15400 on beş bin dört yüz lira 
olup ilk teminat parası 1155 liradır. 

3 - ihalesi 4/8/937 çarşamba günü suat 11 de Ankara 
M. M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - E~saf ve şartnamesini almak ve görmek istiyenler her 
gun Ankara M. M. V. Satın alma komisyonuna mü· 
racaat edebilirler. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evvel Ankara M. M. V, 
satına ima komisyonuna vermeleri. 17-30· 15-31 1930 

İzmir Mst. Mv. Ko. sat. al. ko. rs. den: 
l - Kasabada bulunan askeri kıtaat hayvanatının ihtiyacı 

için 159870 kilo kuru ot münakasasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Kasabada sat. al. ko. da 

görülebilir. 
3 - Münakasası 13 Temmuz 937 salı günü saat 17,50 de 

Kasabada askeri sat. al. ko. da yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - 159870 yüz elli dokuz bin sekiz yüz yetmiş kilo kuru 

<1tun beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş ve mu· 
vakkat teminatı 479 lira 61 kuruştur. 

6 - istekliler Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair 
vesika ibraz edecekledir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
larını münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel Kasabada askeri sat. al. ko. na vere· 
ceklerdir. 26 30 4 8 2111 

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

sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Sadeyağının tahmin bedeli 7470 lira olup muvakkat 

teminat parası 560 lira 25 kuruştur. 
3 - ihalesi 8 Temmuz 937 perşembe günü saat 9 da 

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

remit Tümen sat. al. ko. nuna müracaat etmeleri. 
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 2011 

yetini bildiren hesap hüiasasıdır 
AKTİF 

KASA: 
Bankan ot 
gümüş 
ufaklık 

12036 
306 
144,45 

Bankalar: Emre amade bulunan şehir dahili 
TiCARi SENEDAT CÜZDAN( 
ESHAM ve T AHVILA T: Ergani ve Sıvas 

tahvillen 
iŞTİRAKLER: Cumhuriyet Merkez Bankası 

hisse senedatı 
AVANSLAR: Emtia üzerine avanslar 
BORÇLU HESABI CARiLER: 
DEMiRBAŞ EŞYA: 
MUHABiRLER: 
GAYRI MENKUL 
SAiR MUHTELiF 

EMVAL: 
BORÇLULAR: 

Hissedaran 250000 
Sair muhtelif borçlular 114664,53 

NAZIM HESAPLAR: 
Tahsile mevdu senedat cüzdanı 13986,20 

,, ,, ,, muhabirleri 2797,94 

KEFALETTEN DOLAYI BORÇt..ULAR 
TESiS MASARiFi 

Onaylanmıştır 
Murakıp Murakıp 
Bulunamadığı H. Ali 

12486,45 

28298,97 
163861,05 

6500 

3500 

41611,26 
30790,98 
14074,53 

320,81 
52609,84 

364664,53 

16784,14 

132676,46 
297 

868476,02 

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

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

2 - Şartnamesini 21 O kuruşa Almak ve örneklerini görmek 
istiyenler gergün Ankara M. M. V. salın alma komis· 
yonuna müracaat edebilirler. 

3 ...... ilk teminat parası 3127 üçbin yüı yirmi yedi lira SO 
kuruştur. . . 

4 - ihalesi 5.7.937 pazartesi giinü saat 15 de Ankara M. 
M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Ekttilhtteye girPceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatlarile birlikte tam ihale saatında Ankara 
M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 16 30 20 2 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiatı 374 kuruş olan 

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

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

3 - ilk teminat parası 4790 lira 47 kuruştur. 
4 - ihalesi 10 171 931 cumartesi günü saat 11 de M. M. 

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

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

20 25 30 4 1957 

PASSİF 
SERMA YE: 500000 
IHTIY AT AKÇESi: Alelade nizami ihtiyat akçesi 29062 
SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR: 165126,71 

Hisse senedatından tahsilat: 157980 
ikinci ihraçtan 

Sair muhtelif alacaklılar 

NAZIM HESAPLAR: 

7146,71 

Tahsil olunacak senedat mudileri 

KEFALETTEN DOLAYI ALACAKLILAR: 

DEVREI SABIKA TEMETTÜLERi: 
Henüz talep edilmiyen geçmiş sene karları 

1936 YILI KARI: 
Henüz tevzi edilmeyen 

Esas defterlere uygundur 

Tayyar Evin S. Altınörs 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. dent 

16784, 14 

132676,46 

4591,99 
20234,72 

.. 
1 - Edremitteki Tilmen birliklerinin ihtiyacı ıçın 1 O toll 

sadeyağı kApalı zarfl' almAcaktır. 
2 - Sadeyağın tahmin bedeli 8000 lira olup muvakkat 

teminat parası 600 liradıİ'. 

3 - ihalesi 7 Temmuz 937 çarşamba günü saat 9 d• 
Edremit Tümen sat. al. ko. da yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve Şeraitnin görmek istiyenlerin her gün Ed· 
remit Tümen satın almil komisyonuna müracaat et· 
mel eri. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
!erinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatınd•11 

en az bir saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nu0' 

vermeleri. 22 26. 30 3 20ly 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
Ankarada Erat paviyonlarile ahırlar yapısı kapalı zarfla !~: 

siltme konmuştur. Keşiflerinin tutarı yüz yirmi sekiz bin dort 
yüz altmış iki lira beş kuruştur. Keşif proje ve şartnamele; 
parasile İnşaat şubesinden verilecektir. ihalesi 15 /7/ 93 
perşembe günü saat 11 dedir. ilk teminatı 7673 lira 10 k~; 
ruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 saY1 

ktrnunun 2 ve 3 üncü illaddelerinde istenen belgelerle birlikl' 
teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar ihale saatından e' 
geç olarak bir saat evveline kadar M. M. V. sat. al. ko. 111 

versinler. 26 30 4 8 21~ 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. res. den: 
l - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 80 tO~ 

sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. t 
2 - Sığır etinin tahmin bedeli 24000 lira olup muvakk' 

teminat parası 1800 liradır. Jı 
3 - fhnlesi 15 Temmuz 937 perşembe günü saat 10 1, Edremitte Tümen satın alma komisyonunda yapı 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: caktır. 
111

jt 

1 - Ankara garnizon birlikleri için 918 ton odun 10/7 / 4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün Edre 
937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt· Tümen Sat. al. ko. nuna müracaat etmeleri. de' 
mesi Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun- 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü m.•~~te 
da yapılacaktır. !erinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bırld,ıı 

2 - Odunun tutarı 16065 lira olup muvakkat teminab teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatın o' 
1204 lira 88 kuruştur. enaz bir saat evvel Edremit Tiiml!n sat. al. ko. "ro 

3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği satın alma komis- vermeleri. 22 26 30 3 ~ 
yonunda parasız görülür. f 

4 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele- zmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: Jeı' 
rinde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif mek- 1 - Hepsine biçilen ederi 32500 lira olan 7374 k• tıJf· 
tuplarını ihale saatından en geç bir saat evci Ankara elektirik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konrnu: Jı 
levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 2 - ihalesi 17 /Temmuz/ 937 cumartesi günü saat 1 ~tıf· 

22 26 30 4 1993 Ankara M. M. V. satın alma komisyonunda yapı)ac• 

1 · M t M ı k d 3 - ilk teminatı 2437 lira 50 kuruştur. ...if zmır s . v. sat. a . o. rs. en: kOll" 
4 - Şartnamesi 165 kuruşa M. M. V. satın alma 1 - Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 

203000 ikiyüz üç bin kilo kuru ot ile 302760 üç- yonundan alınır. 1111'· 
yüz iki bin yediyüz altmış kilo yulaf münakasaya kon· 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı 0z "' 
muştur. ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun tJt,r 

2 - Ayrı ayrı olarak şartnameleri bedelsiz olarak Kasa· 3 üncü maddeleainde ve şartnamelerinde yazılı ·ıJ' 
bada askeri sat. al. ko. da görülebilir. kalarla birlikte teminat ve teklif mektupların' 1 Jdl' 

3 - Kuru olun ihalesi 13 171 937 salı günü saat 16,30 saatından en az bir saat evvel M. M. V. sa~,/ 
ve 302760 üçyüz iki bin yediyüz altmış kilo yulafın komisyonuna vermeleri. 1 15 30 15 ~ 
ihalesi ayni gün saat 17 de Kasaba askeri satın alma Sahı·ı sıhhı·ye merkezı· hac tll' 
komisyonunda yapılacaktır. '$ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - 203000 kilo kuru otun beher kilosunun muhamm.~nrıııibJiğinden: .t' 

fiatı 4 kuruş ve muvakkat teminatı 609 liradır. 30 I O terıv 
zmir motfüü için alınacak azami 225 asgari 15 ~( 

kilo yulafın beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş k y• ~j 
50 santim ve muvakkat teminatı 1021 lira 81 kuruştur. benzin artırma, eksiltme kanununa tevfikan müna asB 1,._ 

6 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair nulmuştur. Taliplerin benzinlerin evsaf ve şeraitini 811 .A'50 
vesika ibraz edeceklerdir. üzere pasaportta sahil sıhhiye merkezine müracaatlıar•· 1,.., ,1 

7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· maya iştirak edeceklerin muhammen muvakkat parası 0 ~ 
lan münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir lirayı veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Curna rıı'l' 
saat evvel Kasaba askeri satın alma komisyonuna ve· saat 5 de dairede toplanacak komisyonda hazır bulu;ı5' 
receklerdir. 26 30 4 8 2110 30 4 9 13 
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Emlak ve Eytam Banbeından 

12111 
109 
169 
127/1 
13412 
145 
121 

Yeri 
Otaıaniye caddeli 
Kaalar apM ıı.... 
Karataı lıdlbane cad. 

... Jq 

51 
5$'12 

Üçüncü sultaniye M. Hacı Ali sJılalk 
Alsancak Meaudiye M. Adc .._. 

,, Birinci kordon 

111 
531 

13 
488/332 
117 
.5.S/10 
83/11 
84-16 
13/17 

Kartıyaka Alaybey Mitat pap S. 
Y olbedeıteni Servili ı.... 

,, Bidayet baa 
Babribaba parla karfaaında 
KUflyaka Alaybey 

13 

23 

No. ıu 
Esiri Yeni 

16 tai 
l&9taj 
6 
176 
6,611·2,1 

37 ·4,S 45-4S. 1 
46 
4S 
46 taj 

Bili No. 
2,4 3,5 taj 1,3,S 

6 " 44 
" 6 

" 8 

" 10 

" 20 

il 138 

Nev'i 
Dikkin 
Oda 
Ev 
,, 
•• .. .. 

Dükkln 
Matpı 
Dikkin 
Ev 

Mıtsıt 
Ev 

" 
Dük kin 
Ev 

" DüWn 
Ev 
Dülikln 

" Ev 

" 
" Dükkan 

" 
H .. 

Ev 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

Dükkin 

Ev 

" 
,. 

iki maraza 

u 

Ev 
DiW• 
Ev ..... 
& 

~naq 
T. L. 
21 00 
l 80 
6 30 
7 ~ 

32 40 
94 50 
9 
9 7S 

18 00 
14 40 
18 

5 40 
10 80 
24 30 

105 
14 40 
23 40 
l 60 

13 50 
6 30 
3 60 

14 40 
21 60 
31 50 
19 80 
30 
52 50 
45 
4 

100 
16 
12 
30 

15 
24 30 
25 20 
18 ()() 
16 20 
9 

12 00 

Depozito 
T.L 
400 
ı.ıo 
400 

1600 
600 

180 
«> 
40 
60 
so 
ıso 
60 

100 

NEOI(·ALMİNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Bat ve Dit 

ağrıları, Artritizm 

lzmir harici aakert ıatın alma ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

Cinai Mikdarı Kilosuna tah- Muvakkat lhıle talihi 
KiJo min fiati teminatı 

Sttır eti 
Un 
Saman 
Maden kömürü 
Odun 

18500 
27353 

127000 
75000 
38500 

lzmlr beledfyealnden: 
11-6·937 tarihli ve 2·6738 

ıayıh kararname ile onayla· 
nan ormAn nizamnamesi bele· 
diye ilin tahtasına asılmıştır. 

- 1 - Beher tenekesi 
üç yüz elli kuruıtan yedi bin 
dört yüz otuz yedi lira elli 
kuruı bedeli muhammenle iki 
bin yüz yirmi beş teneke 
dökme benzin alınması için 
25-6-937 tarihinde yapılan ka
palı zarflı eksiltmede ihale 
yapılamadığından bu tarihten 
itibaren bir ay pu.lıta bı
ralulmıfbr. Şartnameei baıka· 
tiplikten parasız olarak veri· 
lir. iştirak için · beş yüz elli 
sekiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile encümenin top
landıt• cuma ve salı günleri 
saat on altıda encümene ge
linir.: 

2 - Hava gazı fabrikasın
da bulunan muhtelif kuturda 
eaki maden borular elektrik 
motörleri, luiatal şİfe ve kar
puzlar, tunç ve metal parça· 
lannın açık artırma ile ihalesi 
6·7-937 sah gününe temdid 
edilmiştir. Hepsinin bedeli 
muba:nmeni bin üç yüz yirmi 
altı liradır. Şartnamesini gör· 
mek üzere başkitipliğe iştirak 
için de doksan dokuz buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen ıünde saat 
on altıda encümene gelinir. 

3 - Çocuk yuvasının 937 
yılı ihtiyacı . için başkitiplilc
teki şartnameye ilişik listede 
on sekiz kalemde yazılı ilaç 
ve materyalin açık eksiltme 
ile ihalesi 6/7 /937 salı gününe 
temdid P.dilmiştir, Hepsinin 
muhammen bedeli altı yüz on 
yadi lira yetmiş beş kuruştur. 
lıtirak için :kırk altı buçuk 
liralık muvakkat teq1inat mak
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 -~Karııyaka Celilbey so· 
kağı karıııındaki benzin satış 
yerinin bir senelik kirasının 
açık artırma ile ihalesi ikiyüz 
altmıı lira bedeli muhammenle 
bafkitiplikteki şartname veç-

Ku. Sa. Lira Kr. 
25 00 346 87 
12 50 256 43 

1 ()() 95 25 
1 00 56 25 
1 00 28 87 

13/temmuz/937 salı 15 00 
,, ., " ,, lS 13 
,, ,, .. ,, ıs 30 

" ,, " " 1~ 40 
15 so 

1 - 23 Haziran 9.37 gününde yapılan münakasaaında teklif 
olunan fiatler yüksek görülen 395830 kilo ekmek 1.S Temmuz 
937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 te kapalı zarf 
usulile alınmak üzere tekrar münakasaya konulmuıtur. 

2 - işbu 395830 kilo ekmeğin muhammen bedeli 42551 
lira 72 kuruş olup muvakkat teminatı 3191 lira 38 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan ber 
gün alınabilir. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli pn ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komiı
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeler. 

30 5 9 14 (3667/2115) 
Milli Emlak müdürlüğünden: 

ihaleleri 28/6/937 Pazartesi günü yapılacağı ilin edilmiş olan 
satış ve icarlarm komisyonun içtima edememesinden 1/7/937 
Perşembe günü saat 15 e bırakılmıştır. Taliplerin milli emlik 
müdürlüğüne müracaatları. 

hile 6 111 937 salı gününe 
temdid edilmiftir. IMirak için 
on dokuz buçuk liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saat on albda 
encümene gelinir. 2160 

- Beher metro murabbaı 
üç yüz elli kuruştan bin dört 
yüz altmış bir lira yirmi beş 
kuruş bedeli muhammenle 30 
sayılı adanın 417,5 metro mu-
rabbamdaki 1 sayılı arsasının 
peşin para ile satışı Baş ki-
tiplikteki şartname veçhile 
617 /937 Salı günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz 
on liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encüment: gelinir. 
20 23 26 30 1995 

1 - Bayındırlık sahasında 
Tevfik Rüştü Aras caddesi 
Cumhuriyet meydanından Mon· 
trö meydanına kadar olan 
parçada mevcud molozların 
kaldırılması işi 13/7/937 Salı 
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-
hammenlc elli sekiz aded yaz· 
lık ceket yaptmlacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 13/7 /937 
Salı günü saat on altıdadır. 

22,22'1 

106,160·1 

1 
Nümune ve şartnamesini g r· 
mek üzere bq kitiplije, iş· 
lirik için de yirmi beı buçuk 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve aa· 
atte encümene gelinir. 

27 30 .3 6 2122 

Kemalpaıa icra Memurlu· 
ğundan: 

28/5/929 tarihli ve fı((emal
paşa noterliğince tudildi 99 
No. lu senetle T. C. Zıraat 
Bankası Kemalpaşa ajansına 
kefaleti müteselsile suretile ik· 
razıttan 116 lira 43 kuruşa 

borçlu Kemalpaşadan dikiş 
muallimesi Naimenin nerede 
ikamet ettiği belli olmadığın
dan namına çıkarılıp teblit 
odilmemiş icra Ödemiş eıııri· 
nin gazete ile ilanen teblitine 
karar verilmiş olduğundan ta· 
rihi ilandan itibaren 20 ıün 
zarfında en yakın icra idaresi 
vasıtasile dairemizin 937/ 111 
No. lu doıyasma müracaat 
ederek namına bu hususta bir 
itiraz ve deyeceğj vars~ _bil
dirmediği taktirde cebrı ıcra 
suretile tasiline devam edile-
ceği ilin olunur. 2152 

Franıızca dera al. 
malt istiyenler 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak· 
kın istifade edebilecekleri sa· 
Jabiyetli bir muallim. bu di· 
!eklerine müsaid şartlarla ce· 
vab vermeğe hazırdır. lstiyen· 
lerin yazı işleri müdürlütü· 
müze miiracaatları .. 

Mağaza 125 

,, 240 



Sayfa a ANADOLU 
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Vapur Acentası = Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşi_dleri = 
ROYAL NEERLANDAIS = 

KUMPANYASI Başdurak büyük Salepçiof lu hanı karşısında -----"TRiTON,, vapuru 9 Tem- - a a db ç = 
muzda gelip BURGAS VAR- - Haım<dl6 N\Yl~G=nel\:a ançaır -_-
NA KÖSTENCE limanları 

-

içi;:~~;~~~:IENT u. ;Sıhhat Eczahan esi= 
11BIRKALAND,, motörü 5 ;; _ 

Temmuzda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, GDYNIA ve IS
KANDINAVY A limanları için 
yük alacaktır. ---ZEGLUGA POLSKA A. B. 

KUMPANYASI 
,.LECHISTAN,, motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIG limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViS MARITI M 

s nde bulunur. 
i ı ı 1111111111m111111111ıı11111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 
Olivier ve 

Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Recs binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN Ll

NES LTD. 

Dikkat 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek geme Odun pazarında Sümer 

__,..... 

SEFALiN 
Tecrübe ediniz ~ 

ROUMAIN " OPORTO ,, vapuru 10 
'·SUÇEAVA,, vapuru 14 temmuzda LIVERPOOL ve 

Temmuzda MALTA, CENO- SWANSEADAN gelip yük 

Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12 ) numaralı mağazaya 
naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. 

Baş ve Diş ağrıları, grip, 
yaz nezlesinden kurtul-
mak isterseniz derhal 
yeni çıkan S E F A L 1 N • ıııııı1111111111111111111111ı.. Doktor .. 1111111111111111111111111111111 

VA ve MARSIL YA limanları çıkaracaktır. 
için yük alacaktır. " POLO ,, vapuru 10 tem· = -

A. Kemal Tonay - kaşelerinden alımz her 
eczanede 1 lik ve 12Jik --

Yolcu kabul eder. muzda LONDRA, HULL ve -
IIindaki hareket tarihlerile ANVERSTEN gelip yük çı- =: Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 

---- Ambalajlarını arayınız ---navlunlardaki değişikliklerden k k · d -
araca ve aynı zaman a = . (Verem ve saire) :: 

acenta mesuliyet kabul etmez. LONDRA ve HULL için yük = Basmahane iıtaıyoou ka11ısındaki Dibek sokak baoında 30 sayılı § 

--
lzmir satış ye~i: 

Daha fazla tafsilat için ikin· alacaktır. = ev ve muııyenelınnetıindc enbah ıaat 8 den akoam eaııt 6 ya :; 

:ii::d::~:.~~:m i~~;~~il T~~ ~~~ w~~ szit. M illlllllllllll lllllllllllllllllilİİıİlill lıİillilÜÜİıİllliılıil i!:le fon: 4 1 l 5 11111111~ 
.. 

TURK ecza de-

SPERCO vapur acentalığma "ADJUTANS,, vapuru ha· AN KAR A 
müracaat edilmesi rica olunur. ziran sonunda gelip LON-

posu ve LÜTFÜ 
KROM ecza .de. 

-•T•e•le•fo•n•: .4 •• 14.2.14.2.21.ı.26·6·3•: DRA için yük alacaktır. Bu·· yu·· k Em 1 aA k 
V: N Tarih ve navlunlardaki de-

• • ğişikliklerden acenta mes'u-

posu 

W. F. H. v AN- livet kabul etmez. - acentası Romatizmadan çok ıztırap çekiyor 

Der ZEE & Co.I "u M DAL,, umu. --------d-um··-sıııiiiiEllİıFllİıAıliLilııııiııııil N-be.niiıiikiiiiuriiita .. rd--ı· 
DEUTSCHE LEVANTE LI-

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

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

AMERiKAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PIREden AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

~·EXETER11 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 NEY· 
YORK için yolcu ve yük ka
bul edecekHr. 

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 
"AVIEMORE.. vapuru 27 

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

Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 T 
1 

t 
mi Deniz Acenta. Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan op an ıua ragv ırıc 

lıfı Ltd. yegane Emlak acentası dır. ~ , -f 

Heuenl·c Lın· es Emlaklerini~i kaydettiriniz. Kayıt için ücret alınmaz her incir ve Üzum tarım satı1ı1 ko-
şekilde ilanları ücretsiz yapılır. Y 

Limited "·--------A-nk·a-ra-ıı.anlJla•t .A .. ce·n-ta.sı--ı•I operatifinden; 
11

HOLLANDIA,, vapuru 28 Izmir Vilayeti Baytar Direk- Kuruluşu lktısad Vekaletini~ tasdilıi-
Haziranda beklenilmekte ROT· to••rıu••gu"' ••nden ne iktiran eden /zmir /ncir Ve Üzüm f d" 
TERDAM, HAMBURG ve S v ·fl · B · / fk 1 
ANVERS limanları için yük rım atış .n..ooperatı erı ır iği i g " 

Vilayette bulunan damızlık aygırların yıllık ihtiyaçları olan l k l 15 T 1937 bl 
alacaktır. 35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot on beş ne uru u emmuz perşem 
PHEL/sHik~~ ~INEo fNC. gün müddetle eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu miktarlar· günü saat 1 O da /zmirde Saman iske/I' 

dan 8165 kilo arpa 18500 kilo yulaf Torbalımn Tepeköyüne J .. d 
• IRLAND " vapuru 24 9100 kilo arpa 360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 360 sinde f Hanında Uzüm Kurumu bir. ı" 

Haziranda beklenmekte NEY- 7600k1 sıncla toplanacaktır. Ortak koo,nerati kilo yulaf Tirenin Mahmutlar köyüne i o arpa 720 kilo ,_ 
YORK limanı için yük ala- 1 f 17700 k'I k t B 2700 k'I 360 .ıa 
caktır. yu a ve 1 o uru o ergamaya 1 o arpa mümessillerinin asaleten veya vekaleti,. 

kilo yulaf 6000 kilo .kuru ot Dikiliye 2700 kilo arpa 360 kilo 
"UTSIRE,, vapuru 20 Tem· yulaf 6000 kilo kuru ot Menemendeki dopolara teslim edile· hazır bulunmaları rica olunur. 

muz beklenilmekte NEVYORK cektir. N l Öd 1 · 
11 umara ı emiş ncir Tarım satıl limanı için yük alacaktır. Bunların muhammen bedelleri 2800 liradır. ihale tarihi 12 Kooperatifi Mümessili 

Vapurların isimleri, gelme Temmuz 937 pazartesi günü saat 12 ye kadardır. İstekliler Kemal Akyüz 
tarihleri ve navlun tarifeleri 210 liralık teminat makbuzu ile ihale günü saat 10 da Vilayet RUZNAME 
hakkında bir taahhüde girişi· Daimi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha 
lemez. fazle malumat almak istiyenlerin Vilayet Baytar Direktörlü· 

Birinci kordonda "UMDAL,, ğüne ve Torbalı aygır deposu Baytarlığma müracaatları ilan 
UMUMİ DENiZ ACENTA- olunur. 20 25 30 5 1808 

1 •• Y6netim kurulu seçimi 
2 .. Kontrol kurulu seçimi LiGi LTD. vapuru acentalı· 

ğına müracaat edilmesi rica lzmir Liseler ve Orta okullar 
olunur. 

Riz binasında No. 166 satın alma komisyonundan: 
Telefon : 3171 "'•• d 

Muhammen % 7.5 muvak- gun en: .A' 
için yük kabul eder. Azı Çoğu bedeli kat teminatı 1 - Tütün denklerinin ambalajında kullanılmak üz~re r,; 
Soc . Royale HONGROISE N • Kilo Kilo Lira K. Lira K. name mucibince ve nümune örgüsünde muhtelıf e ~ 

DANUBE MARITIME evi 20 da 45450 aded beyaz çul pazarlıkla satın alı_~·~~t 
Birinci nevi ekmek 14,000 20,000 50 153.75 2 - Pazarlık 9 ı7/ 937 tarihine rastlıyan cuma guıı~ dl 11

DUNA,, vapuru 10 Tem· Sadeyağı 500 900 720 54.00 l4 te Kabataşta Levazım ve mübayeat şubesıfl 
muza doğru beklenilmekte· fzmir Erkek Lisesi talebelerinin temmuz 937 i.;inde 20 gün alım komisyonunda yapılacaktır: 

1 
.• tı" 

dir. BELGRAD, NOVIZAD, dd l y 1 d d ki k l'k k "h · .. mü et c aman ar ağın a yapaca arı as er ı ampı ı tı· 3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçeP 
BUDAPEŞTE BRA TISLAV A tiyaçlarından bulunan yukarıda miktarı ve muhammen bedeli den alınabilir. ;.tt' 
LINZ ve ViYANA için yük ve 0o 7.5 muvakkat teminatı yaz11ı birinci nevi ekmek ile sa· 4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün "e eti! 
DEN NORSKE MIDEL· deyağının 2 Temmuz 937 cuma günü saat 15 te Hükumet bi· yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı g~ 21.,, 

HAVSLINJE nasında Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonda misyona gelmeleri ilin olunur. 30 2 ~,f 
o s L o ihalesi yapılmak üzere aç1k eksiltmeye konulmuştur. lsteklile· Izmir tayyare alayı komutl"" 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 rin 2490 sayılı kanunda sayılı evsaf ve şeraite uygun olanla· 
Haziranda beklenilmektedir. } "" d 
PiRE, SIÇIL YA, DIYEP ve rın Ticaret odasında kayıtlı oulunduklannı gösterir 937 yılı ıgın an: .. J1 
NORVEÇl·n umum lı'manları içinde alınmış belgelerile ve lzmir mal sandığına yatırılmış mu· 1 . t k t I ğ k 'f otörc&J• ~ 

zmır ayyare omu anı anca eşı memuru, m sı r ~ 
için yük kabul eder. vakkat teminat makbuz veya hükumetçe kabul ve tesbit edil- borant, Haruri muameleci, kaynakçı, lastik kaynakçı 't ~k' 

Vapurların isimleri gelme miş bankalardan usulü veçhile alınacak banka teminat mek- trolcu sanatkarlar ücretle ve imtihanla alınacaktır. Sad:, ~~ 
tarihleri ve navlun tarifeleri tup.l~ril:. mua~y~n gün v:. saatinde komisyona ve şartname· tepleri mezunları tercih edilir. ~~umi ve hususi şar 

31
rt.v 

hakında bir taahhüde girişi- lcrını gormek ıçın de hergun sabahtan akşama kadar Erkek kında malumat komutanlıkça verılır. Kayıt ve kabul 
7 

11... 
lemez. Telefon No. 2007 2008 Lisesi direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 17·22·26-30 tarihine kadar uzatılmıştır. 24 2 j/ 

Pu•• r'ien Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalP1 

' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler, 

3 .. Büdçe ve kadro 1 -ıl 
inhisarlar umum müdürlU' 


