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Mekteb gemimiz dün Pireye 
vasıl oldu 

İstanbul, dündenberi büyük bir sevine icindedir -----·------- . . 
Atatürk, dün Istanbulu şe-1 

r 
Bulgaristan 

d "\ Roma haberlerine göre 

.a Suriye Va a "'I · ---·····---
reflendirdiler ve emsalsiz 
tezahüratla karşılandılar 

Balkan paktına gır. 
mis nazarile ba. re mua e 

~ 

kılabilir cep 
f~tarıbul, 5 (llucusi) - Bük· a 

re~e 'ıısıl olan Hariciye \ekili· ___ .... __,...._ ... ____ _ 

miz B. Te,·fjk Rü)IÜ Aras. Jfo. Vataniler, Türk ekseriyetini in1ha içı 
manya ricalilc kouuşmuş ve dost l.her~ vasıtaya başvuruyorlarmış 
memleket matbuatına be) anatta ıu. .. 

Büyük Onder, yanlarında Emir Abdullah olduğu 
bulunıırnk, Bıılkıın dt•\•]eılcri nra· 

sıadaki do tluğun kıınctinılcn 
baht1ctıikten sonra: 

h ld E ., l t b • k J r. • - Bıılgııristıın ılu, Balknn 
Q e rtugrU ya lna lnere aonanmamızı teTflŞ kaktı~~ clalıil olmuş uazarilc lıa. 

ettiler. Atatürk .. salı günü şark seyahatine çıkıyorlar ~·ıaııııır. neıııişıir _./ 

lstanb~d, 5 (Hususi) - Amerikada 
Büyük Onder Atatürk, bu-
gün lstanbulu şere/lendir
tnişlerdir. 

Büyük Şefi hamil olan 
hususi tren, öğleden sonra 
saat üçte Haydarpaşa istas
Yonuna vasıl oldu. Binlerce 
halk, Büyük Şefi bekliyor
du. İstanbulda bulunan sa
Yın misa/irimiz Emir Ab· 
dul/ah, yanlarında bütün 
erkanı hükumet, saylav/ar 
'tle komutanlarımız, olduk
ları halde istasyona gele· 
tek Büyük Şefimizin teş
tif lerini bekliyorlardı. ls
tanbul valisi ve parti teş
lci/atı, Atatürkü vilayet hu
dudunda karşılamışlardı. 

lstanbuldan bir görünüş 

Altmış bin amelenin 
grevi devam ediyor •. 

Şikngo, 5 (Hacl)O) - l\1udcn 
nmdP iuın Lıü) m.. ı;re\'İ ılC\Ulll el· 
mekıctlir. (~revı ileı in ıuikwrı 60 
lıindt•o fnyladır. (;rC\'C İ c•kipleı·, 

ıuı·~gul nıiie115escl.·rin ıJı~ıııılıı nö· 
b~l hcklcııwl tcclirlt•r. 

Zahıııı, nsn) iş için lıirçok ıed· 
lıirlf"r ittihaz ctuıi~tir. 

Bleçikada umumi af 
Hrük el, 5 (llaclyo) - ll. \'on 

Zclnndın Amerika cplıntinıleıı 

C\ el, affıumunıi Jôyibasıuın ayanc!a 
müzakere i me,•zubahs itli; fakat 

hu müzakereler B. Van Zdondın 
a' el etine talik edilmiştir. 

tiş ettiler. ılu sırada, 40 ===========~==~~=================~ 

;;r;:;~,:, ;a~:~":"me~;; Hamidiye kruvazörü dün 
sime iştirak etti. sabah p· eye va· rd 

Binlerce halk, vapurlara 1 r 1 

Suriye ilerin 
Roma, 5 (Had)o] - Şamdan 

olman haberlere söre Suriye 'ata
nileri, Cencvrede verilen karaıdan 
sonra Tıirklcr aleyhine fa:ıliyctlni· 

ni artırmışlardır. Sancakta da müd· 
hiş bir tedhiş fauliyeti Jıaşlaınıetır. 

Vaıauilcr, Türk <'kseriyetlerini 
imha için her va~ıtaya hoş\ ıırmak· 

tadırlar. Vatauiler, Suriye resmi 

bir nümayişi 
dııirelcrile sıkı bir münıı ebet 
mc etmektedirler. 

itilnnLııJ, 5 f Hn usi) - ur 
Vatanilerinin, Autnkyncla . t;ürühü 
nüma) i~ler ) apıırak lıtidi eler ' 
kardıkları \"e Türklerle Aralı 

nrasınıla \'ukııbulau çarpışmalar 

her iki taraftan )Dralanııulnr ol 
ğu söyleniyor. 

Büyük Şef, ref akatlerin
de bulunan Dahiliye Vekili 
.Silkrü Kaya ve mutad ze
~~tltı birlikte trenden in
"ller. Emir Abdullah, Bü· 
9Gk Şefimizi kucakladı. 
llu sırada istasyonu doldu· 
"an binlerce halk tarafın· 
dQn bir alkış tu/anı koptu. 
<Yaşa) sadaları ayyuka çı
lcrgordu. 

binmiş olduğu halde Ertuğ- b hr. ,-., . J • ·ı . Milisler ilerliyorlar 
ruı yatını takib etmekte ve Yunan a ıye ı erı, aenızcı erı-
~1ı1~ia0!~~: i!l9ffnui~ej~ ,,,;M .,ç,, ç,r;,,.., i,;, ...,~J--"'-.ı: - - - -'.!J_ l=r~nc11.f::1ı.nıj11c3m itı1 te 
bulunan vapurlar, düdük K ltl 
çalmak suretile Büyük Şefi 

Büyük Şef, istasyondan 
Çrkznca yürüyerek ve saf 
~alinde bulunan kıtaatı se
latnl ıyarak iskeleye geldi-
/p • ı· . . .,. ve sayın mısa ırımız 

€tnir Abdullah ile birlikte 
€,.tuğrul yatına bindiler. 

selamlı.qordu. 
lstanbul, başlanbaşa bay· 

raklarla donanmıştıa. Gece, 
büyük fenerala9ları tertip 
edilmiştir. 

Büyük Şef, refakatlerin
de Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaqa ve maiyeti olduğu 
halde salı günü lzmir va
puru ile Trabzona gidecek
ler ve Şark seyahatine ora
dan başlıgacaklardır. 

Atatürk, selam topları 
~nda donan~ızı ie/-

M a re şa I Blomberg, Na
poliye vasll oldu 

r ctrın, ita/yan dona~ması tarafından ya. 
pılacak manevralarda bulunacak 

lı ~apoli, 5 (Radyo) - Almanya 
h llthiye l\'uzın Mare§al Blomlıerg, 
~lıtııda biiyük mer.ısimlc karşılan· 
l 'Ştır, ltnlyan n kerinin terıilı et· 

l~' tarihi cümbüş münoscbetile 
l)taı \c kraliı;e ile Vclinhd Preııs 
"~herıo ve karı ı Pcen es i\foqa. 
t d' . 

ıı ·~~r J>reı. esler ve Ba\•yera 
ren . K . ., ,. ı onul \'C ze\'cc~ı ı rPn es 

• ~lıı hurndu iıliln. Almanya .:\la· 
~'illı, askeri cihulıü,ü tnkih C)lt" 

ı~tir, 

'• İtıılya kralı, lıulkın tezahür:ıtı 
ıl~111c.ln ııkanm ea:ıt 7 tlc Hnmoyn 
\ 

1 
tııuş \t' 'Alıııau MaH\nh burada 

il a k ~ ra 1 ak~am, hnl)·a \ eliahth 
't .. 

~t .118 Omlıerıo ıarafından ~erefine 
tıJe . b l il zıynfctte hazır u unmuştur. 

ıı~ \on Blonıbcrg, yarın lıalya do
l\ 11 1lıııaı tarafından ' apoli ile Gae· 
~~lira ında yapılacak maneualarda 

ır lıu) unucaktJr. 

ııı() 1lornıı , 5 (Hud) o) - :Mareşal 
~lıi ltıL<'rg ve maiyeti crki'ıaı Tore 
~, lılodu makineli kıt'nlann ma· 
~tıılarıocla huzır bulunnıu~lardır. 

it nu ınancnalarıı miletemlekele· 
'•t tlıensub kıt'alıır da iştirak ctmi~· 
\~ ~lare~al Voıı Blomberg hu nü· 
,h~lerden onra B. fosııolioi ile 

tir 
konu~muetur. 

S. M. Viktor Emanuel 
Yon Dlo11Jberg bugiiu I\apoli)e 

sitmiotir. 

Tekziblere rağmen ittifak
tan bahsolanuyor 

Roma, 5 [Radyo) - Almanya 
Harbiye azırı Mareşııl Blombergin 
Romıı seyııha tinden balı etlen İtal· 
ynn gazeteleri, ~imdi Lıı ceyabatin, 
hal ya ,.e Almanya n keı i ittifakile 

neticeleneceğini ,·c bu ittifakın im· 

za cdilece ini azı orlar. 

Pireden bir görünüş 
Atina, 5 IHnılyo) - llamiıli)e ye sefiri B. Huşen l~şref \'e bütiin 

krııva?.iirii, bu sabah Pire limanına bahrivc zabitanı lıu1.1r buluna· 
vasıl olnıu~tur. Gmni, top atnııık eakla;dır. 
sııretilc şdııi seluııılaını~ \e Ynn:ııı Tlamidi)c, ıliirt giiıı sonrn 
mt>kteb gemisi Aıfü. n~ aı şı·ki hle Kor foya ve orndan cin Yııgoııla\'yn 
mukobı•le (•tıııiştir. sahillerine giJcccktir. 

Yunan donanma knnıanrlarılığı, lııtanlıul , 5 (Husu i) Koıfo 
llamidiye ııüvnrisile 1.aLitanı ~ere· lıalkı , Ilnıııidiye mekteh gemimizi 
fine Lu gece mükellrf Lir ziyafd karşılamak içiu hozırlıklııhln lııı· 
tcrtib etmi\tir. lıııııı) or. 

Ilanıidiye süvaıisi, Tiirlı.iye se· -----

firi B. Iluşen ]~şrefin refakatinde Fuara gelecek 
saraya gi tmio \"C ismini hu susi ecnebiler 
d,·ftcre kayde)·leıni§lİr. 

Süvari. saraydaıı çıktıktan son· 

rn Halıriye ~eıaretiue giderek Nn· 

zırı zhurı'l etmiştir. 
G;·t·ı·ll'yin Yuııan lıalıriyelileri 

tnrnfımlan Ü\ ari ~ercf ine Galifaıla· 
da verilecek ziyııfdtf', Bahriye Na· 
zırı, halıriye kumandam ve Türki· 

Biner lirahk serbest 
döviz alacaklar 

Ankara, 5 (Hususi) - İz· 
mir Fuarına iştirak edecek 
olan ecnebi tüccarlara biner 
liralık serbest döviz verilmesi 
takarrür eylemiştir. 

Londra piyasasında 
bir altın bolluğu 

ani 

Piyasaya ansızın 4 
bin İngiliz lirası 

milyon 200 
döküldü 

Londro, 5 )Hadyo] - Piyaııatla altın bollugu varılır. Dün piyıısaya 

4 milyon altın lirahk lngiliz lirası arzedilnıiştir. Altın kıymeti bu bol· 
luk sebebile birdenbire dü~nıü§tür. Amerika altın üzerinden muamel~yi 
dur<lurmuetur. 

Paris, 5 [Radyo] - Malen gazete~i, lngiliz piyaea@ına ı,200,000 al· 

tın lira an:edilm· oldo unu 011 ·or. 

-------------
Zecri tedbirlerin tatbiki, ademi müdaha 

sistemini tamamen mahvedebilir 
Londra, 5 (A.A.) 

- Hav.ıs A j,ınsınııı 

nıuhııbiri bildiriyor: 

Fııınea, lspoıı)a 
s:ıbillerini koııtrcıl 

cıJ~n filoların Clll• 

niyeti için logilterc 
tarafından yapılım 

teklifleri kabul et· 

miştir. hal) ıı 'e 
Almanyııııın da lın 

teklifleri prı~ncih 

itibarile kabul eıle· 
cekleri zaonedil· 
mekte ise de So,. 
yctleıin bazı iti· 
razlar cılecekleri 

tnhmin cdilw"kte· 
dir. 

Fransız elçisi Co 
rbin ıliiıı B. Edeni 
ziyanı ederek l• rıın 
sanın nıu\·ııfakntİ· 

ni le) id etmiş ve 
ı~ran anın dnlıa s~· 
niş mik)nl!ln tefriki Kontrola 
nıesai etmeğe hazır olduğunu be
yan c•ylemiotir. 

Filoların teşriki mesai lıakkm· 

da Alıııonyanın bazı tusrilıat iste· 
diği öğrcnilıııi~tir. Ronıadıın bilıli· 

rilıliğinc göre lıalyn, fn~iliz teklif· 
lcrinin nıüzakcn•lere esas tc~kil cJc· 
cf'k malıiyelle olduL:lan karın ıtin· 

dedir. ltalyanın lngiliz plfınını kn· 
bııl etmediği lıokkıııcla gazetelerde 
çıkan babcrle,r tckzib edilmektedir. 

Sovyet mahfillerinde ademi 
müdahale komite i toplantlığı za· 
man So\'yet murahhasının Alme· 
ria h!idieel!ini mevzubahsedcceAi te· 
yid edilmektedir. So\)Ct ınurnlı· 
hası mııkabelei Lilnıisil tedbiri al· 
mak eure:ile beynelmilel kanuna 
tecavüz et mi~ olan Alm:ıD) ayı 
memnun ctmı•k için :ırfödilen ı;ııy· 
retlerc itiraz eJeektir· 

Sovyet mahfillerinde İbiza Lii.· 
dieeEine benzer bir hlidiee dolayı· 

&ile Y ılüoıi7a7a kar;1 zecri "ted· 

memur Alman gemiler 
hirler ittibazının ademi mfidah 
sistemini tnmnmilc mnh\Ccll'c 
ilfive cdilmekteclir. İngiltere 
Fransanın "zecri tcdlıirlcr,, nlını 
Eını istemedikleri fııknt Alme 
meselesini ele me,·zııllRh~ et mi) c 
(eri aulıışılınaktaclır. Çiinkli 
manyanın hu lı:ırekf'li t:ıkilı " 
di~i takdirde ıniluıkerclerin ad 

" muvaf fokı) etle neticeleııecc~ 
~üphr. t><lilmemektedir. 1 

M::ıdrid, 5 (A.A.) - Ha1 
Ajansının muhabiri bildiriyor: j 

Gundnrnma mıntaka~ında 1 
k\ımct kuvvctkriniu )Gptıkları 

arruz nihayet bulm.ufttır. Du k 
Yeller 4 gün :ı:ıırfıudn 50 kilom 
relik bir cebhctle 25 kilom 
ilerlemcğe muvaf fok olmuşlardı ı 

Guaılarraına taarruza netice. 

de asiler Biska)ndeki ku\'\'Nleı 
deıı bir kı mile şimill kıt"nlar 
tahiye etmc!;c \e llilLno üzeı 

- Sonu 6 ıncı sahifede · 



" Sıyfa· 2 

. . . ' 
ı _: l:az mevaımi, tabiatin kendiliğinden içtimai muııveoet faatıye-

1 tin~ geçtiği en. '6zel mevsimdir. 
2 --4 Kıo mevııiınindcki aylar, :ıeiığiu ·icdaolanoıu ıartıya vurul· 

, . maeı dyJındır. 
3 _. Bayamm, boyaeız dola~, fak'at Juıfaeız dolaşma.. . 
4 _ Dtrgün · yeni -birşey öğrenmek faydalıdır. Fakat .bfiner •. o bırer 

l .biru öğrenilen ~yleri, kafanın içinde hamur haline gctirıh benımsemck 
, ve ondan faydalanmaktır. . 

5 - ritablan okurken mubitiniz)e olan irtibatının kesmt'ğe alı~ı· 

1 nız. Okumak, fikri ve ruhr bir ibadete benzer. 
6 _ Zı:ngine kızwayıan:. Giıo gelecek, onun ahfadı da h11yatı~1 

, alınteri. dimajt ve beden yorgunluğa ile kadnacalifir. Çünkü vcrasetın 
ı birçok bolkulan kopuktur. 

7 - \ltfüoekldd ol, mfi leh~, le~yif)({lr ve gnrnzkiir olma!. 
.s _ •Merhamet ahmaklık Uerecesine 'inince faziletler smmndnn 

. aynlır. . • 
9 - 'Kuolar, kurdlnr yuvalannın etrafında lıiçlıir yabancı ayak ızı, 

... 

- , 

Tü.rkkiışiı 

çalışmaları 

ıbir ııeıı, bir hareket iı;temez1er. Halbuki l:ıirçok insan oğullanaın ya,:•· ~ 
Janoıu etrafında herocy dola~ıyor da ııldırı§ eımiyorlnr. Bunun manası, 

.ahlaki iofıiııabtır. , 
10 - Megrur dt>ğil, izzeıinefi li ve lıaysiy tli ylışa!. 
ıı _ Nakil 'Va talannda erkeklerden h'rrrtnct i ıiyrn genç kadııılıır, 

aynı &amanda ihtiyar, basta, yorgun erke\..1ere de ) er vermelidirler. 1ü· 
aavatm ıti•n budur. 

J 2 - Dilinizle değil, kafanızla k.onu~unuz. 
;ı3 _ Saadete inanınız, çünkü o vardır. :Fakat onu yaratacak olan 

d kendi muhakemeniz, kendi inanı~ınız, kendi kolıiliyrtioizdir. 
a u. _ Kıskançlık, tam bir hutalıktır. İfrata gidince, iıı.etinefai de 

mahveder. 

Bu da bir mesele! 
Asrımız tedkik devridir? 

Bunun için atlann ayaklarına 
ne zamandanberi nal vurul
duğu da elbet tedkike değer 
bir meseledir! 

Tarihlere göre atlara ilk 
defa Romalılar nal vurmuş· 

ları nalJı idi. Fransada atlara 
nal miladın 481 inci senesinde 
vurulmuştur. 

ipekli çorabı evvela 
kim giydi? 

Evet, işimiz nihayet buna 
kaldı! Biz de itiraf ediyoruz, 
fakat ne çare... Dünyadaki 
garib hadiseleri yazmağı üze· 
rimize almış bulunuyoruz. 

Tarihin kayıdlarına göre ilk 
ipekli çorabı Katerin Dö Me· 
dici giymiştir. Katerin Dö Me
dici, hemşiresi Margarita ile 
Savva Dokası Emanuel Tili
perin evlendikleri gün, yani 
1579 da ipek çorap giymiştir. 

ipek çorap yakın bir ma· 
ziye kadar ender eşyadan ma
dud kalmıştır. 

Otelcinin nezaketi 
Amerikada otelcilerin çok 

kibar ve .nazik olduklarını söy· 
lerler. Bilhassa Memfis şeb· 
rinde bir otelde geçen şu ha· 
dise bu nezaketin kuvvetli bir 
nümunesi demektir. 

Saime Sadi 

I!' şehri, malum olduğu üzere, 
talak şehridir. Bu şehrin şöh
reti sadece talak kolaylığı yeri 
olmasından ileri gelmemekte· 
dir; bu şehir, talak işlerindeki 
süratile de meşhurdur. 

Yapılan istatistiklere göre, 
Reno şehrinin talak yüzünden 

• · ··o -·-
lirasıdır. Reno şehrinin bu 
iradının kaybolacağı sanılmak· 
tadır. Çünkü Miyami şehri, 
talak hususunda her cihetten 
Reno ile rekabete başlamıştır. 

Vah, vah .. Ne kadar yazıklff 
Veni bir kUsuf! 

Haziranın sekizinde bir kü· 
suf olacak ve Bahrimuhiti At· 
)asinin şimal kısımlarından gö· 
rülecektir. 

Amerika coğrafya cemiyeti 
ve rasathaneler bu küsufun 
tetkiki için murahhaslarını gön· 
dermişlerdir. Bu küsuf ancak 
dört dakika devam edecektir. 
Talebenin de 

tayyareleri varf 
Amerikada, Vaşington şeh· 

rinde yüksek tahsil gören ta· 
lebe arasında 312 çocuğun 
hususi tayyareye malik olduk
ları anlaşılmıştır. 

Bu 312 talebenin 298 i tay
yarelerini kendileri idare et· 
mektedir. Ancak 14 kişinin 
ayrı pilotları vardır. 

Tayyareli talebenin mühim 
bir kısmı derslerine hergün 
180 kilometre uzaktan gelmek
tedirler! 

Hava müsteşarı, talebe 
ile beraber 

Türkkuşu gençleri lnönü 
kampı için hummalı bir faali
yetle hazırlanmaktadır. 

Ankaradan şehrimize gelmiş 
olan hava müsteşarı Albay B. 
Celal beraberinde tayyare 
alay' komutam Şefik Çakmak, 
tabur komutanları ve Hava 
Kurumu erkanı bulunduğu hal· 
de Türkkuşunu Halkapınar 
uçuş meydanında teftiş etmiş 
ve havacılığa karşı büyük sev· 
gi ile bağlı bulunan uçucuların 
çalışmalannı takdirle karşıla

mıştır. 

Hava Kurumu çok kısa bir 
zamanda büyük varlıklar gös· 
teren Türkkuşu ile yakından 
alakadar olmakta ve fedakar· 
lıklar yapmaktadır. Gençleri· 
mizin de o nisbette muvaf· 
utKıy~ucrını ouerız. 

Gemideki kaza 
Bir amele cuvalların 

• 
altında kaldı 

Limanda bulunan İngiliz 
bandmıh Güneylar.t vapurun
da bir kaza olmuş, bir amele 
çuvalların altında kalarak aya· 
ğı kırılmıştır. Kaza şöyle ol· 
muştur: 

Vapurun dört numaralı 
ambarında çalışan amele Arif 
oğlu Hasan, küspe çuvallarını 
istif ederken, iyi yerleştirilme· 
diği için çuvallar üzerine yı· 
kılmış ve Hasan bunların al· 
tında kalmıştır. Diğer amelt!· 
ler derhal imdada koşmuşlar 
ve kendisini çuvalların altın· 
dan çıkarmışlardır. Hasan der· 
hal hastaneve kaldırılmıştır. 

Yaş ve kuru meyva 
isteniyor 

Almanyadan şehrimiz Türk 
ofisine müracaat eden mühim 

bir firma, Almanya, Hollanda 
ve ltalyada birçok müessese· 
ferle münasebeti bulunduğunu, 

Otelin müşterilerinden birisi 
gece yatarken kapısını kilid
lemeği unutmuş ve ertesi sa· 
bah, kahvaltı tepsisinde otel 
müdürünün şu mektubunu bul· r 
muştur: Bugün doğacak 

çocuklar .. 

) yaş ve kuru meyvalarımızı bu 

.. Dün gece odanızın kapı
sına kilidlemediğinizi gördük, 
sizi rahatsız etnıeğe gönlümüz 
bir türlü razı olmadı; binae· 
naleyh odanızı bizde bulunan 
ikinci anahtar ile kapıyı ka· 
pattık. Şu kadar ki ... ,, 

Mektutlun bundan sonrası 
daha Amerikanvaridir ve he
sab ile alakadardır ve şöy· 
ledir: 

.. ... Hesabınıza, kapı kilid
lemek ücreti olarak yarım do· 
lar ilave edilmi~tirl" 

Bugün zfibrenin tesiri galib 

olacak, fakat pazar kAf i derecede 

sükOn Te huzur içinde geçecektir. 

Zuhurat kabilinden karlı iı· 
ler yapılacaktır. Bunan için hu· 
gün yeniden piyongo bileti alan· 

Jar yüzde sek.en zararlı çıkmı· 
yacaklardır. 

Dugiln verilen izdil'aç karar. 

lannıo akıbeti yoktur. 

pazarlarda satış etmek iste· 
diğini bildirmiştir. 

Gene Almanyadan bir fir
ma da, külliyetli miktarda re
çine istemiştir. -----

Burnavada 
Ortamektepte jimnastik 

bayramı var 

6 Haziran 93 7 _.. 
,. 

Göcmenler • 
gelecek. 

=• ....... __ _ 

Hoztrlıklar baıladı 
~ 16 hazirandan itibaren Bul· 

: iki tren kazası oldu garistandan vilayetimize göç· 
__ ! --~- '" men gelmeğe başlıyacaktır. B~ 
O··demişte tren volunda lgöçmenleri~ isk~n ~dilecekler~ • • • ııi 1 • • • • yerler tesbıt edılmış olduA'un oturan bır koy U oldu dan, gelince Urlada Klazümen; 

4 1 fiiiur de vapurdan çıkarılacaklar v 
• _J k sağlık muayeneleri yapıldık· Muradiye ciiJtırınaa e spresten tan sonra derhal mürettep m'· 

atlivafı Osman da yaralandı hallerine sevkedilecekıerdir. 
'J Göçmenlerin vapurdan ihr•.0 

edilecekleri Klazumen mevkı• 
indeki misafirhane ve diğer 
binalarda hazırlıklar yapılmak· 
tadır . 

iki tren kazası olmuştur, 
bir kişi ölmüş, bir kişi yara
lanmıştır. 

• kinist ve ateşçiler, yolcuların 
trenden bir 3damın atladığım 
ve yaralandığını, hadise yerin
den çok uzaklaştıktan sonra 
kendilerinin haberdar edilmiş 
oldukları için yaralıyı bulama· 
dıklarını, fakat en yakın istas
yondan Manisa müddeiumu· 
miliğini haberdar ettiklerini 
söylemişlerdir. 

Evelki gün Ankaradan iz
mire gelen 1106 numaralı 

ekspres katan Manisa vilayeti 
dahilinde Horozköy ile Mura· 
diye istasyonları arasından ge· 
çerken bir kaza olmuştur. 

Trende bulunan ve bir asker 
nezaretinde lzmire getirilmek
te olan Osman adında bir 
asker, tren hareket halinde 
iken birdenbire trenden atla· 
mıştır. 

Bunu gören yolcular derhal 
biletçilere haber vermişler ve 
makinist, treni durdurmuştur. 
Yaralı, Manisa hastahanesine 
kaldırılmış ve tedavi altına 
alınmıştır. 

Osmanın, süratle yol alan 
ekspr~sten atlamak yüzünden 
iki ayağının da kırılmış ol· 
duğu anlaşılmıştır. Manisa 
müddeiumumilğinin iş'arı üze
rine şehrimiz müddeiumumi
liği, bu hadisenin tahkikine 
müddeiumumi muavini Bay 
Nadiri tahkikata memur etmiş· 
ve B. Nadir, makinist ile ateş· 
çilerin ifadelerini almıştır. Ma· 

• *. 
Diğer kaza da şudur: 
Tire kazasının Kahrat köyü 

halkından Cabar Durmuş oğlu 
26 yaşında Hüseyin, Ödemişin 
llkkurşun atımı istasyonu civa· 
rında tren yolunda bir köprü 
üzerinde yatarken, tren tara
fından kesilmiş ve ölmüştür. 
Hüseyin, tren köprülerinden 
birinin üzerinde otururken ge· 
len trenin gürültüsünü duyma
mış ve kendisine çarpan tren, 
Hüseyini kol ve ayaklarından 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı, trene alınarak Öde
mişe götürülmüş ve hastaha· 
neye yatırılmışsa da aldığı ya· 
ralann tesirile hastahanede öl· 
müştür. Ödemiş adliyesi ha
dise hakkında tahkikat yap-
maktadır. 

Asraıt yollar projesine 
göre istikşaf başladı 

Evvela lzmir • Karşıyaka, sonra İzmir • 
Buca asfalt yolları yapılacak 

lzmiri bir Turist şehri ha· 
line getirmek için valimiz Bay 
Fazlı Güleç tarafından hazır
lanarak Başbakanlığa gönde· 
rilen ve orada tetkik edildikten 
sonra Büyük Millet Meclisine 
sevkolunan asfalt yollar pro· 
jesinin yakında Büyük Millet 
Meclisince müzakere edilerek 
kabul olunacağı tahmin edil· 
mektedir. Vilayetçe bu mühim 
yolların keşiflerine başlanmış· 
tar. Vilayet namına fen me· 
murlarından bir grup, ilk inşa 
edilecek olan İzmir-Karşıyaka 

asfalt yolu için iki gündenberi, 
yolun geçeceği yerlerin tesbi
tile meşgul olmuştur. Asfalt 
yol 20 r.ıetre genişliğinde ola
caktır. 

lzmir · Karşıyaka yolundan 
sonra fzmir·Buca, Jzmir • Bur· 
nava, lzmir·lnciraltı-Ağamcm· 
nun ılıcası asfalt yollannın is
tikşafları yapılacaktır. 

Bütün bu yolların keşifleri 
tamamlandıktan sonra fzmir· 
Çeşme ve lzmir·Bergama tu· 
ristik yollarının keşifleri yapı· 
lacaktır. 

Uyku hastalığının garib cilveleri -
Bu hastahğa yakalanan 

genç bir kadın 
-----------------~ 

Tam dörtbuçuk ~ ene uyuduktan sonra 
iyileşti ve hayata kavuştu 

İzmirde dört buçuk sene uy· madan uyumuştur. 
ku uyuyan ve nihayet bu müt- Bu esnada doktorun tavsi· 
hiş hastalıktan kıırtulan genç yesile hastaya süd verilmişse 
bir kadın, yeni doğmuş bir de midesinin hazmetmediği 
çocuk gibi hayata kavuş- anlaşılmış ve daha sonra por-
muştur. takal suyu verilmeğe başlan· 

Asansör civarında oturan mıştır. Bn. Nevhibe adını ta· 
bu genç kadın, dört buçuk şıyan bu genç kadın, iki bu. 
sene evci uyku hastalığına çuk yıl daimi surette yalnız 
tutulmuştu. Evli ve iki çucuk portakal suyile tegadtli el· 
sahibidir. miştir. Ağzınm ön taraf~ndaki 

ilk zamanlar, iki, üç ay dişlerinden biri kırık olduğu 
hasta yatmış ve mütemadiyen için portakal suyu bu dişin 
uyumuş, sonra iyileşmiş ve bir aralığından şırınga ile ağzına 
müddet foal vaziydlc ya~a· veriliyordu. Nihayet .son za· 
dıktan sonra lekı ar ha~talan- manda lama men iyileşmi~ ve 

Vali B. Fazh GUleç J'f 
Bayındır kazasında muhte 1 

işleri teftiş eden Valimiz ~· 
Fazlı Güleç, Tire kazasına gıt• 
miştir. Orada da teftişle m~t; 
gul olacak ve yarın şehrim•% 
dönecektir. 
Ödemiş mezbahasmd8. 

Mayıs ayı içinde öde~~~ 
belediye mezbahasında 55. 4 
yun, 815 kuzu, 8 keçıı k 
manda, 18 öküz, 98 ine~ 
82 dana olmak üzere 10 
baş hayvan kesil~ 
------
0i1 ek le r: 

Susuz kalan ttıd" 

halle halkı 
1 d' e Orhaniye mahallesi, Ka 1 e 

~alesine ya~ın bir ~erde b"ır 
Izmirin en yuksek yerındc 'f' 
lunan bir mahalledir. Bur~ rt 
Halkapınar ve Vezir su :r 
çıkmadığı için, para muk• ~ 
linde su taşıyan bazı kirO r 

. k '"' lere bıraz para verme i~ 
tile, su ihtiyaçlarını te~ 
ederler. Fakat Belediye, s" 
günlerde sakaların halka 9" 
taşımalarını yasak etmiştir· ıJ 
yüzden Orhaniye mahal 

1
• 

halkı susuz kalmış ve ne 1 
pacakfarını şaşırmıştır. h'I· 

Belediyenin bu semt ır 
kına su taşıyan sakaları ırı;;r 
etmesi herhalde doğru t:ğt' 
hareket olmasa gerek.. ~ 

temiz kablarda su temini ~:,r 
bahs ise sakaları buna 1 d•P 
etmelidir. Fakat doğrt' dil· 
dogruya sakaların mene rıP 
mesi bu mahallede otll de' 
halkın susuz bırakılması 
mek olur. se~ 

Belediye reisi Dr. B. ,iı· 
çet Uzun alakasını bekle 

Haşarı çocukl~~' 
Eşrefpaşada Zafer rne r/ 

civarında yaramaz, haşarı t~' 
cuklar, ellerine aldıkları çıı ~11· 
bağlı lastiklerle, bu civar ~t1S 
kını rahatsız etmekte. Jet' 
vurmak behanesile pencere tır 
camları ve kiremitleri taf' 8" 
tup parçalamaktadırlar· 1if.'. 

d .. · be• .r meyan a, guvercın "t. " 
bazı vatandaşlara da go fi 
tırmamaktadırlar. Halk•~,ıt' 
hat ve huzuruna, ca "" 
kuşlarına musallat o1"' ti 
yaramazları mutlaka ıne111e dif 

Be e ·p• lazımdır. Polis ve dik~ıt' 
zabıtasının nazarı 
celbederiz. 

Su derdi 

Ne kadar yazıkl 
Amerikada Nıvadımn Reno 

Dugiln doğan çocuklar şıma· 
rık ve yaJan('ı olacaklardır. Bu· 

sfin doğan kız çocuklar için aile 

kadınlı&ı mukadderdir. 

Bugün öğleden sonra Bur
nava Ortamektebinde jimnas· 
tik bayramı vardır. Bu müna
sebetle bir eli\ileri ve resinı 
sergisi açılacak, konser de 
verilecektir. Halkevi bando u 

da mektebin bıyraınına işt~
rak edecektır. 

mışlır. Bundan evci, tekrar, gene ev işlerini görmeğe baş· 
uyumağa başladıktan sonra lamıştrr. Bu suretle aileye 
lam iki buçuk ~ene hiç uyan- adet ünesı tekrar d-.11., ....... ~ı ... ~ 

Bir kariimiz yazıyor: 1,~l Eşrefpaşa Orhaniye P olıJ' 
le&i Meserret sokağınd~ef;l 
ruyorum. Sokakta su di~~ 
yoktur. En yakan bele ,tedV..:ıe 
mesi 500 metre mes a11tPJe 
Suyumuzu sakalar ~ di~ 
temin ediyorduk. Bele,.,~~ 
şimdi sakaları su tafl ~;tJ ., 
menediyor. Kerbefad~klı'd,~ 
Belediyemin nazarı ~~'~il"' .ı 
celbedilmesi JIP\ 

1 
ı 
r 
I; 
il 
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Hat ayda bir haf tadanberi bayram devam ediyor -
Hcltaydan, büyüklerimize 
arzı tazimat için Ankara ya 

bir heyet geliyor ------
Gelenler, senelerdenberi Hatayın istiklali için çalış· 
mış ve bu uğurda fedakarlıkta bulunmuş olanlardır 

lstanbul, 5 {Hususi) - Bir ========~===========~========~~~ 

haftadanb:.ri .. Hatayı~ her ta- Doyçland du·· n Tancaya 
rafında buyuk şenlıkler olu- ' 

yor. Hataylılar, Cen~vred~ im· muvasalat ettı• 

MEMLEKETTE 

Bir çocuk 
Arkadaşını balta ile 

öldiJrdü •. 
Denizli, (Hususi) - Geçen 

hafta, Acıpayam kazasının Yü· 
reyi} köyünde feci bir cinayet 
olmuş, Hüseyin oğlu Ramazan 
isminde bir genç, arkadaşı 
Hüseyin oğlu Avniyi Tahra ile 
başını parçalıyarak öldür· 
müştür. 

Ramazan, Yatağan köyünde 
oturan arkadaşı Avniyi gece 
evine davet etmiş ve uyurken 
odasına girerek Tahra ile ba· 
şını kesmiştir. Cinayeti müte
akıp firar eden katil, sabah
leyin kasabayı terkederken ya
kalanmış ve derhal adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Yapılan tahkikattan anlaşıl
dığına göre, Ramazanın şım
runda gayri tahiilik vardır. 

zalanan muahedenın bır an 
evel tatbik mevkiine girmesini 
beklemekte ve daimi bir se
vinç içinde bulunmaktadırlar. 

Al . k" r -: _, 9 .1 Turgudlu 
merıa orTezınue torpı tar- G"tt"k ü il · • • • • ı ı çe g .ze eşıyor 

Son gelen haberlere göre, 
ötedenberi Hatayın istiklali 
için çalışanlardan mürekkep 
bir heyet, büyüklerimize arzı 
tazimat ıçın dün isken· 
derun limanından hareket et
ınişlerdir. Hataylılar, buradan 
doğruca Ankaraya hareket 
edet·eklerdir. 

Gelenler, senelerdenberi Ha· 
tayın istiklali için hertürlü fe· 
dakarlıkta bulunmuş olan kim· 
selerdir. 
----~---------~~~~ 

T. Rüşdü: Aras 
.Bükreşe uğradı 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Doktor 

l'evfik Rü~dü Aras, Macar Ajansı· 
tıa beyanatta bulunarak demiştir ki: 

- Çok az olmakla beraber 

)faearisıanda kaldığımdan \'e eski 

dostum B. De Kıanyayı ziyaret et· 

llıek fırsatını bulduğumdan dolayı 

hilbll88a memnunum. B. De Kanya 

ile yaptığım görüşme en kalbi 

dostluk havası içinde cereyan et· 

llıiatir. EsaLeo Türkiye·l\lacaristan 

ha.le.kında ıı;amiwi bir dosJuk hcs· 

lt1tıektedir. Ve bu dostlu~un kök· 

ltri Türk milletinin kalbindedir. 

Bükreş, 5 (Radyo} - Bugün 

buraya gelen Doktor 'fe, f ik Rüe· 
dil Aras B. Antoncsko ile uzun 

bir ınülikot yapmı~tır. Ilu müla· 

katta Türkiye ve Itomanya müna· 

&ehetleri \'e beynelmilel siyasi me

~lcler mevzuu etralinda müdavell'i 

efkarda bulunulmu:tur. 

Banker Mark 
Cebelüttarığa döndü 

i Cebelüttank, 5 (Radyo} -
b8Panyol milyoneri meşhur 
anker Mark, İtalyadan bu· 

~aya gelmiş, bazı lspanyolla
a görüştükten sonra oto
tnobilJe Elcezireye hareket et
miştir. .................... 

ANADOLU 
-----

....... Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazgaoı 

u Haydar Rüşdü ÖKTEM 
ltınınt neşriyat ve yazı işleri 

llıildflrü : Hamdi üzlıct Çançar 

fdtrehaneei : -

lıınir ikinci Bc)ler eoka~ı 
1
C. .l:lalk Partisi binası içinde 

l' .elgraf: İzmir - ANADOLU 
eltfon: 2776 .. Posta kutusu 405 

'Y ABONE ŞERAiTi 
ıllıgı 1200, altı aylığı iOO, üç 

\' h ylığı 500 kuruştur. 
a ancı memleketler için eenelik 

abone ficreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur 

tbı(l . -geçınıı nüshalar 25 kuruıtur. 

/ast ıhdas eJılmıştır Turgudlu,(Hususi) - Afyon 
hattının şirin bir kasabası olan 
Turgudlu, hergün biraz daha 
güzelleşmekte, iktısadi bakım
dan yükselmektedir. Son ista· 
tistiklere göre, kasabanın nü
fusu da artmış, 23 bini geç· 
miştir. 

Tanca, 5 (Radyo} - Ya
ralı Doyçland sefinesi buraya 
gelmiştir. Dündenberi sefine
den hiçbir nefer ve zabit ka
raya çıkmamıştır. Doyçlandın 
ne vakit Tancayı terkedeceği 

henüz belli değildir. 
Paris, 5 (Radyo) - Valan

siyadan alınan haberlere göre, 
Almeria körfezine torpil dö· 
külmüştür. Almerianın Şimal 
kısmında 9 torpll tarlası ihdas 
edilmiştir. Bu tedbirler, Doyç
landın ikinci bir taarruzudan 
korkulduğu için ittihaz edil
miştir. 

Londra, 5 (Radyo) - İs
panya sularında kontrol vazi
fesi gören Almanyanın Doyç
land harp gemisinin, tayyare
ler tarafından bombardımanı 
mün'lsebetile hasıl olan ağır 

vaziyetin önüne geçmek için 

Zagrebde tenis 
maçları 

Zagreb, 2 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra üç bin kişiyi 
mütecaviz bir seyirci kütle· 
sinin önünde Yugoslavya ile 
cenubi Afrika arasında Davis 
kupası için tenis tasfiye maç· 
ları yapılmıştır. 

İlk maçta Palada Yugos
lavya ile Pargue Harasson 
Ceuubi Afrika, ikinci maçta da 
Funcek Yugoslavya ile Kirby 
Cenubi Afrika karşılaşmışlar-. 
dır. Yugoslavyalı oyuncular 
maçların ikisini de kazanmış
lardır. Palada 3/6,3/6,6/3,6/0, 
613 ile ve Funcek te 6/1,6/0, 
3,/6 vt! 6/4 ile galip gelmiş· 

lerdir. 

Sivil tersane 
Haliçte kurulacak 

Ankara, 5 (A.A.) - Haliç· 
teki Valde kızağının Milli Mü-
dafaya devri dolayısile sivil 
tersanenin lstinyede kurulaca
ğına dair haberler doğru de-
ğildir. Salahiyettar makamdan 
aldığımız malumata göre, ter· 
sanenin Haliç-.te kurulması mu
karrerdir. 
Sos9alistlerle Komünistler 

birleşmeli imiş 
Moskova, 5 (Radyo) -

Pravva gazetesinde bugün Di· 
mitrof imzasile bir makale 
neşredilmiştir. Bu makalede: 

'
4 Bütün memleketlerin Sos· 

yalist ve Komünistleri tek bir 
cebhe yapmalıdırlar. Ancak 
bu sayede lspanyolları fela
ketten kurtarmak mijmkün 
olacaktır.,, 

Demektedir. 

Londra hükumeti, azami şe· 
kilde gayret sarfetmektedir. 
lngiliz büyük erkanı harbiyesi, 
alakadar devletler arasında 
bir anlaşma hasıl oluncıya ka
dar ademi müdahale komite-
sinin içtimalarını tatil etmesini 
kararlaştırmıştır. 

Şehir meclisi son içtimamda, 
kasabanın büyük bir noksanı 

Kontrol gemilerile vesaitine olan çocuk bahçesi mesele-
karada ve denizde hava kuv· sini ehemmiyetle nazarı dik

vetleri tarafından görülebile
cek alameti farıka konülması 
teklif edilmiştir. fngiltere ve 
Fransa hükumetleri, kontrol 
ve murakabeye Alman ve f tal· 
yan harp gemilerinin iştirake 
devam etmelerinde ısrar edi
yorlar. Yapılan teşebbüslere 
Almanya cevabını vermiştir. 

Bu cevap tedkik edilmekte 
ve İtalyan cevabı da beklen· 
mektedir. 

Valiler arasında de
ğişiklikler olecak 

Ankara, 5 (Hususi) - Va· 
liler arasında bazı değişiklik· 
ler olacağı söyleniyo~. 

Emir Abdullah 
Sah gUnü lstanbuldan 

hareket ediyor .. 
İstanbul, 5 (Hususi) - Sa

yın misafirimiz Emir Abdullah, 
Salı günü Hayfa yolile mem
leketine avdet için buradan ha
reket edecektir. 

Lubliyana fuarı açıldı 
Belgrad, 5 (Radyo} - Bey· 

nelmilel 17 inci Lubliyana 
fuarı, bugün açılmıştır. Fuar, 
geçen yıllara nazaran daha 
büyük ve daha mükemmel 
olmuştur. 

Bulgar kooperatifi 
Sofya, 5 (Radyo} - Bul· 

gar Çiftçi kooperatif teşkila· 
tının yıllık toplantısı yapıla· 
caktır. Bu toplantı münase· 
betile Yugoslavya Çiftçi koo· 
peratif teşkilatı namına bir 
heyet Belgraddan gelmiştir. 

Polonya cumhurreisı 
BUkreşe gelerek kral 

Karolu ziyaret edecektir 
Varşova, 5 (Radyo} - Po

lonya Reisicumhuru B. Mu
siski, yarın buradan hareketle 
Bükreşe gidecek ve Romanya 
kralını ziyaret edecektir. 

Polonya Reisicumhurunun 
,efakatinde Polonya Hariciye 
Nazırı Baron (Bek} te vardır. 

Kral Karni, bu ayın niha
yetinde Varşovaya giderek B. 
Musiskiye iadei ziyaret ede· 
ccktir. 

kate almış ve bu yılki bütçeye 
tahsisat koymuştur. Memleke-
tin en mübrem bir ihtiyacını 
karşılıyacak olan çocuk bah· 
çesi, bu sene içinde vücude 
getirilecektir. 

İki yüz bin dönümden fazla 
olan büyük kasaba ovası, şim-
u'J" ha\.lcu ı.,.. ............ , ... ·-·-"··-·· 

idare edilmekte idi. Ma\i sene 
bidayetinden itibaren ovanın 
idaresi hükumete devrolunmuş 
ve Kaymakamın riyasetinde 
bir toplantı yapılarak yeni teş
kilat için görüşmelerde bulu· 
nulmuştur. 

Akhisarda 
Yıktırılan yer kale 

deöil imiş 
Akhisar, (Hususi) - 3/6/937 

tarihli gazetenizde, belediye 
reisinin Bayazıda aid bir ka
leyi yıktırdığı yazılmaktadır. 
Halbuki yıkılan yer, bir kale 
olmayıp, Emvali metrukeye 
aid harab bir değirmendir. 

Enkazı da kaldırılmıştır. Bu· 
rası, geçenlerde tertib olunan 
ağaç bayramı gününde dikilen 
yüzlerce ağaçla çok nefis bir 
mesire yeri haline getirilmiştir. 
Belediye, halkın diktiği ağaç· 
ları her gün sulanmaktadır. 

Akhisarın miistakbel imar 
planı, Nafıa Vekaletince tas
dik edilerek belediyeye gön· 
derilmiştir. Yeni imar pro· 
gramı, bu plana göre hazır· 
lanacaktır. Mevcud elektrik 
fabrikası ihtiyacı karşılama
dığı için daha büyük bir mo· 
tör konulması ve tesisatın 
genişletilmesi kararlaştırılmış 
ve faaliyete geçilmiştir. 

Ödemiş haberleri 
Ödemiş, (Hususi) - Hal· 

kevinde açılan musiki kursun· 
da derslere son verilmiştir. 
Ödemiş Ortamektcbi musiki 
muallimi B. Fikrinin idare et· 
tiği kursa, kadın erkek pek 
çok kimseler devam etmiş ve 
muvaffak olmuşlardır. 

Kursla derslere nihayet ve
rilmesi münasebetile Halke· 
vinde bir konser tertib edil
miş ve kursa devam edenler 
tarafından klasik parçalar ça.· 
lınmıştır. 

Satranç müsabakası -----....,..,...------------... 
Türkiyenin en maruf satranc Dı· 

' tadı Bay Feyziyi tanıtıyoruz 

Bag Feyzi Akeren 
Gazetemizin, lzmir ve mu· 

hitinde bir satranç hareketine 
önayak olduğu, hatta bir hafta 
kadar evel Ankarada Karpiç 
kulübdeki satranç meraklılarile 
lzmirliler arasında bir müsa· 
bakaya tavassut ettiği ma
IUmdur. 

Ankaradan bugünlerde ce· 
vah beklerken, memlekette 
satranç üzerinde gerek etütleri, 
gerekse oyun ve muvaffakıyet
leri ile temayüz etmiş, hatta 
birçok ecnebi memll!ketiere 
kadar adını duyurmuş, mü
nevver bir simadan bahsede
ceğiz ki, o da, şimdi Denizli· 
de oturan ve bu vadide ga· 
zetemize yardım vadinde bu
lunan avukat Bay Feyzi Ak· 
eıc:ııuıı. UU~Ull "'""""''"""" .... ~ ... 

bir hal tercümesini koyuyoruz: 
Bay Feyzi Akeren ilktah· 

silini Muğla, Manisa ve Ay· 
dında, rüştiye ve idadi tah· 
silini lzmirde, Fransızca, La· 
tince ve Arabca tahsilini Bey· 
rutta (Cezvit-Yesuiye) Fransız 
mektebinde bitirmiş, bilahare 
Istanbulda mülkiye, mühendis· 
hane ve hukuk imtihanlarına 

girmiş, her üçünde de muvaf
fak olmuş, fakat hukuku ter
cihle diplomasını aldıktan 
sonra düyunuumumiye vekili 
olarak lzmire gelmiştir. lzmirde 
Ziraat Bankası ve Orman 
dairesinin vekaletinde de bu· 

pılan bir turnavada müsaba• 
kaya girerek birinciliki kazan• 
mış, gümiiş bir madalyıt al• 
mıştır. Geı1e kendisinden işit. 
tiğimize göre, bir aralık mü• 
tt~addid Fran&ızca satran9 
kitabları getirtmiş, bunları 
etüd eylemiş ve İstanbul kü· 
tüphanelerindeki Türkçe, Arab• 
ça, Farsça yazılmıf satranç 
kitablarını dahi bulmut va 
hepsinden notlar alarak bila· 
hare oldukça büyük alaturka 
ve alatranga oyun usutlerini 
ve nazariyatını gösteren Ve! 

birçok menıubeleri ihtiva 
eden, Dağıstanlı f brahim Pap, 
Hulusi bey merhum, Gelen· 
bevi merhum, Kemaleddin 
Perri bey ve Ahmed Nami 
bey gibi meşhur ve maruf 
satranç üstadlarının oynadık· 
lan oyunları ve tertib ettikleri 
mensubeleri de elde ederek 
kitabına yazmıştır. 

Bu kitab satrancın nazari· 
yatını ihtiva ettiği gibi, haki· 
kate oldukça yakın olan sat· 
ranç tarihini de mufassal ola
rak taştmaktadır. 

Bildiğimize ve işittikimize 
göre de Feyzi Akeren bugün· 
kü satranç üstadlarımızın en 
ku~vetlisidir. Rusyadan, Avru
padan ve ~ısırdan gelen pek 
çok satrançcılarla, satranç ÜS· 

tadlarile oynıyarak hepsini 
mağlUb ettiği ve bu suretle 
Avrupadaki doktor Lasker, 
lstegniç, lşlehter, Yanovski 
Andırsen doktor Tarraş, Ma· 
roKzı r ulı:suır ı, 'r'~ uı 111, ··-

kabilanka gibi Avrupanın en 
kudretli tanınmış üstadları 
derecesine yükselmiştir. 

Feyzi Akeren şimdi, klişe
sinde göründüğü gibi aksakallı 
ihtiyar, sevimli bir zattır. Ken· 
dlsinin çok meraklı olan ya· 
zılarını bundan sonra sırasile 

yazacağız. 

Göndereceği mcnsubeleri ve 
nadide oyunları bilhassa sat· 
rancı bilenler büyük bir 
alaka ile takib edeceklerdir. 

Gazetemize karşı gösterdiği 
alakadan dolayı kenHisine bu 
sütunlarda teşekkürü bir borç 
biliyoruz. 

lunduktan sonra Hidiv Abbas Sökeden kaçan &UÇ· 
Hilmi (Paşa) nın maiyetine 
verilerek Dalamana gitmiş, lu tahsildar 
bir müddet çiftlik müdürlü- İzmir zabıtasmca 
ğünde bulunmuştur. Şimdi 61 yakalandı 
yaşındadır. Sökcdc Muhasebeihususiye 

tahsildarlarından B. Etem 
Bize anlattığına göre, sat Çetin, ihtilas ve zimmet suç· 

rancı, Beyrut Cezvit mekte
larından iki aydanberi aran• 

binde öğrenmiştir. Müdürü, makta idı. Maznun, şehrimizde 
merhum Bay Cemalle de oy zabıta tarafından yakalanmış 
nayıp melekesini artırmıştır. ve tahkikat evrakile dün Müd· 
·İzmirde :-atrançta karşılaştı· deiumumiliğe verilmiştir. 

ğı zevat arasında bilhassa, 
Kadıhanlı Emin , muallim M. Jandarma muhafazasında 

Sökeye gönderilecek ve hak-
Vidman, Yanakopulo, doktor kındaki tahkikata Söke Adli· 
Çakıroğlu, İngiliz Fernand 
Kramer, Ahmed Nami, İsmail ıı,.:.Y.e.si.nc.e_d_e.va_m_e_d_il_e_ce •. k.t.ir •. - .. 

Hakkı vardır. Bunların hepsi, 
o tarihin maruf satranççıları
dır. Bay Feyzi, Mısırdan gelen 
lbrahim Müveyliha gibi en 
meşhur bir satranç kahramanı· 
nı da yenmiştir. 

Daha sonraları Ziya, Ke
maleddin Perri, mühendis 
mektebi muallimlerinden Ha· 
san, Kadıköyünde Efgani ho
ca, mütekaid binbaşı Ahmed, 
mühendis Tevfik ve emsali 
gibi kuvvetli oyuncularla da 
oynamı~ ve nihayet İstanbulda 
Lüksenburg gaıinoswıda ya· 
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Sayfa 4 ANADOLU 6 Haziran 9n 

öğre enler en birer 
derece terfi edenler 

General Valeray a, göre 1 Dünyada Olanlar 1 
Beynelmilel kuvvetleriii :Keklikte~e ci
taarruzları akim kalmış A nayetı Kültü Ba 

ta di ' 
ığı terfi listesini 

ve ·ade etti 
Rakı içerlerken 

Arkadaşını başından ve 
karnından yaraladı 

- . J Aşıkı, rakibi mi, sev. 
Odesadan hareket eden bı r vapur, span- -diği mi vurdu? 

936 Eylfıl ayı itibarile dol· 
durdukları üç yıllık kıdem 
müddeti içinde işlerini iyi ba· 
şardıkları için 1 Eylul 937 ta· 
rihinden itiboren birer derece 
terfi ettirilen ispekter ve öğ
retmenlerin cedveli, Kültür 
Bakanlığınca tasdik edilerek 
şehrimiz kültür direktörlliğüne 
gelmiştir. Birer derece terfi 
eden öğretmenlerin adlarını 
aşağıya yazıyoruz: 

ilk öğretim ispekteri B. 
Sabri Öktem, lzmir • Alsancak 
okulu öğretmenlerinden Bn. 
Pembe, Macide, lbrahim Gök· 
yayla, Hakimiyetimilliye oku· 
!undan Asım Baykal, İsmet· 
paşa ukulundan Faruk, Mü
rüvvet Kandır, Nimet Aydos, 
Topaltı ilkokulundan Ziya 
Sümer, Melek, Salih Zeki, 
Sakarya okulundan Hatice, 
Ihsan Payza, Hıkmet Bilge, 
Kahramanlar okulundan Fat
ma, Fazilet Utkun, Necatibey 
okulundan Ali Kemal, Kemal 
Ône]çin, Sarıkamış okulun· 
dan Sıdkı Türker, Müdafaai· 
hukuk okulundan Hüseyin 
Tokcan, Kocatepc okulundan 
okulundan Abidin Şentürk, 
Şükriye lrge, Hikmet Tap.tık, 
Saide, Gazi okulundan Emine, 
Ekrem. istiklal okulunde.n Ni
lüfer Aksu, Mühriye, Enise, 
Şehit Fethlbey okulundan Ke
rime, Şükriye, Memduh Pa
mir, Münire Dümdar, Duatepe 
okulundan Hikmet, Sıddika, . . . .. - . - .. . . . . . , 
Şemseddin Adak, inkılap oku
lundan Arif Dündar, Nihad, 
Turhan, OJti okulundan Melek 
Cevri Kubilay, Rahmi, Zehra, 
Kadriye, Dumlupınar okulun· 
dan Fatma, Fatma Çiğtay, 
Celal Kırhan, Zafer okulun· 
dan Hasna, Şaban Emil, f n
önü okulundan Valihe Ôzôn, 
Kemal Hazar, Vali Kazımpaşa 
okulundan Ali Barut, Atıfet, 
Kadriye, Şehidfadıl okulundan 
Nazmi Kaya, Saadet Merey, 
Atıfet ~argu, Tınaztepe oku
Jurıdan Osman Gökgöz, T ev
f ik Erenkuş, Yıldırımkemal 
okulundan Yaşar Türöz, Aziz 
Gökçül, Misakı.nilli okulundan 
Nevzade, Narlıdere okulundan 
Melahat Gören, Balçova oku· 
!undan Nesibe Aydınalp, Ni
met, Bayraklı okulundan Sa
lihe, Şükriye Onat, Ankara 
okulundan Sabiha, Halide, 
Zehra Ceyhan, Emine Nazen
de, Cumhuriyet okulundan 
Rukiye, Sadbirin Saykan, Mem
duha Akdoğan, F evzipaşa oku
lundan Mehlika Alp, Zerrin 
Türkbay, Türkbirliği okulun· 
dan Mazhar, Bostanlı oku
lundan Necibe, Hacıhüseyin
ler okulundan Müberra Göç
türk, Burnava 9 Eylul oku· 
tundan: Giizide. Yümni, 
Kars okulundan Mustafa Nuri, 

Ödemiş kazasında: 
lnönü okulundan Ekrem, 

cumhuriyet okulundan Latif, 
Ali Suphi, Nesime, istiklal 
okulundan Hacer, Zafer oku
lundan Şefika Barlas, Sadık 
Yamaç, Kaymakçı okulundan 
Nizameddin, Adagide okulun
dan Ragıb, Bezdegume oku
lundan Mustafa Sami, Kaya-
köy okulundan Hilmi, Kara
man okulundan Salim, Bıçak· 
çıgere okulundan, Kızılcaavlu 
okulundan Mehmet, Ceylan oku 
!undan Ali, Pirinççigere okulun· 
dan Reşat, Avlucuk okulundan 
Faik, Gacar okulundan Süley· 
man Çavdar. 

Dikıli kazasında: Merkez 
okulundan Emine, Müşfika, 
Çandarlı okulundan Lütfi, Ali 
Rıza, Bademli okulundan A. 
Tevfik. 

Kuşadası kazasında: İkinci 
okuldan Sıdıka, Selçuk oku
lundan Cemal, Burgaz köyden 
Hami. 

Torbalı kazasında: Kazımpa· 
şa okulundan Ihsan Çetiner, Ne
fise, Dirmil köyünden Aptullah, 
Çakırbeyli köyünden Mustafa, 
Arslanlar köyünden Abdur· 
rahman, Doğancılardan lsmail 
Hakkı. 

Tire kazasında: 

Birinci okul öğretmenlerin
den Sırrı, ikinci okuldan Fer
dane Gümüştekin, dördüncü 
okuldan Hamdi Erbil, Tur· 
gudlu köyünden lsmail Ay-

,, • 1 ,. 1 1 · - "1 

dullah Hilmi, Peşrefli oku-
lundan Mustafa Gündüz, Eğ
ridere okulundan Hüseyin. 

Bayındır kazasında: 
Merkez okulundan Cemile Ce

be, Şeref Cebe, Jbrahim Ural, 
Cemal, Ergenli okulundan Hü
seyin, Elifli köyünden Said, 
Falaka köyünden Bayram Tun
cay, Derebaşından Ali Erde· 
mir, Arıkbaşı Çırpı köyünden 
Ali Sami, Sırrı. 

Bergama kazasında: 
Zübcydehanım okulu öğret

menlerinden Kazım, lsmail, 
14 Eylul okulundan Mahmud 
Ergene, ikinci okuldan Ayşe 
Sıddika, Rıza Alp, Kınık oku
lundan Salih, Halide, Meh
med, Zeytindağ okulundan 
Nizameddin Kayalı, Ülfet Ben· 
can, Göçbeyliden Şerif Özvar 
dar,Salih Zeki, Billcek okulun
dan f smail, Sarıcalar köyü 
öğretmeni Kazım, Kocaömerli 
köyünden Tahir, Çit köyden 
Zeki, Hisar köyünden Hasan 
Mustafa, Kaplan köyünden 
Osman, Kurfallı köyünden 
Abdullah, Dundarlı köyünden 
Sabri Özbek. 

Karaburun kazasından: 
Mordoğan öğretmeni Zeki. 
F' aça kazasında: 

Mahmud oğlu Mehmed, 
arkdaşı Derviş oğlu Mustafa 
ile Gaziler caddesindeki evin· 
de rakı içer1erken kavga et· 
mişler; Mehmed, sandalye ile 
Mustafanın başını yarmış, eline 
geçirdiği bir çakıyı karnına 

yaya mühimmat götürüyormuş Her cinayet, mutlak surette 

Kadm ve çocuklar Burgoz, 5 (Radyo) - Mer·:· esrkarlı Fbirk sapfha vey .. aKkkısl~km 
kez Cepılesi ve Madrit havalisi sa lar. a at ragda . e ı_ . naklediliyor d ı 
k d nı General Varpla tepe,, e yapı an cınayetın Nıpoli, 5 ( Radyo ) buman tta b 1 ak· esrarı bir türlü çözülememıştir. 

ltalyan hastahane gemisi Gra· eyana a u unar · ... 
ı 1 - Beynelmı'lel çetelerin kitle Bu cinayetle alakadar ve dista, Napoliden 107 spanyo d hk 

saplamıştır. Mehmed yakalan
mış, Mustafa hastaneye nak· 
]edilmiştir. 

K d k halinde Dalte·Lion ve Gratiça bu cinayet yüzün en ma iiı~ kadın ve çocuğunu almış a i se olan öğretmen Kluzek zevcesı 
ki t · t• cephelerine ya;ıtıkları taarruz-

na e mış ır. güzel Zdenka}·a: 
R d Uh. at lar tamamen akim kalmıştır. 

usya an m ımm - Bu Korab denilen adam 
Sarhoşluk 

Fazla sarhoş olan Hasan 
oğlu Yakub, Çukurçeşme cad· 
desinde bağırıp çağırmağa 
başladığından yakalanmıştır. 

gönderiliyormuş Milisler çok büyük zayiata uğ-
Roma, 5 (Radyo) - lspan- ramışlardır. Zayiat maktul ve sağ kaldıkça benim için rahat 

Yadan alınan bir habere gö· mecruh dört binden fazladır. yüıü yoktur! Demişti. 
Öğretmen Kluzek, bu Ko-re, lspanyol Aldefua vapuru Salamanka, 5 (Radyo) - rab kimdir? 

Odcsadan gelerek İspanya su- Son yirmidört saat içinde, 
Kadın kavgası 

Alsancakta Şefkati soka
ğında Hüseyin kızı Keziban, 
Dursun kııı Haticeyi döğ· 
müştür. 

Baba oğul, kadıncağızı 
· doğmüşler 

lkiçeşnıelik Şerifali çıkma· 
zında oturan Ömer oğlu Ali 
ile oğlu Ali Rıza; ev kirası 
meselesinden Receb kızı Na· 
ciye ile kav~a etmişler ve ha· 

!arına hareket etmiştir. Bu Biskay afakında asiler beş 
vapurda tayyare, mühimmat milis tayyaresi iskat etmiş-
ve silah vardır. !erdir. 
Bir lspanyo l vapuru ta-

arr uza ut)rad ı Milislerine iddıasına göre de 
Santander, 5 (Radyo) - dört asi tayyare iskat edil-

lspanya hükumetine mcnsub miştir. 
bir sahranç vapuru Giho ve Vaşington, 5 (Radyo) -
Sanlander arasında bir tah- F ransaya iltica eden lspanyol 
telbahirin taarruzuna uğra· çocuklarına yardım olmak üzere 
mıştır. 

Vapur rahnedar 
beraber batmamıştır. 

olmakla 
Amerika Kızılhaçı tarafından 
Fransız Kızılhaçına 5000 dolar 
gönderilmiştir. 

ba oğul kadıncağızı yumrukla M A H KEM EL E R D E 
döğmüşlerdir. 

Laf atmış • t • 
Mehmed oğlu Hasan, iki- Suçlular, cınaye yerıne 

çeşmelik caddesinde Kaya • 1 
kızı Muzaffere laf attığından toplu mu gitmış er 
yakalanmıştır. ----- ----

Garbi A frik_a __ --Kahveci Hüseyin, kapı önünden 
daki Almanlar.. içeri doğru ateş ediyormuş 

Berlin, 5 (Radyo) - Alman Eşrefpaşada kahveci Kadri Suçlu kahveci Hliseyin, ka-
gazeteleri, cenubi Afrika bir· ve Remzi adlarında iki kar· pının önünde idi, oradan içe· 
liği hükümetinin, garbi Afri- d" ı d S ı 

deşi öldüren ince Mehmetle riye ateş e ıyor ar ı. uç u kıul;ı hıılnn(ln .t\lmanları mah- arkadaşıarının munakeuıclcılıı~ /\y.-.c ve l la,:,cnc oJıııddki ka vetmeğe çaııştıgını yazıyorlar. T 

Bu hükumetin hareketini pro· dün şehrimiz Ağırceza mah· dınlar da kahveye gelmişlerdi. 
testo eden cenubi Afrika lıü- kemesincJe devam edil'Jliştir. Ben dışarı çıktıktan sonra 
kumetindeki Almanların ver· M:.ıznun ince Mehmet, asabi bu kadınların da, öldürülen 
diği istida, elan Milletler ce- tezahürler gösterdiğinden bun- Kadri ve Remzinin yanlarma 
miyetine günderilmemiştir. Al- dan evel Memleket hastane· doğru gittiklerini gördüm, fa. 
man gazeteleri, bu hareketi sinde müşahede altına alınmıştı. kat tekme ile cesedine vu· 
protesto etmektedir. Fakat dünkü celsede gene rup vurmadıklarını bilmiyoı 
/tir af atta bulun- bulundurulmuştur. Evelce din- rum. Çünkü görmedim. Suçlu 

dalar lenmiş olan şahitlerden kasab kasap Ahmedin de elinde bir 
Cemal, dünkü celsede tekrar tabanca vardı, fakat ateş edi-

Viyana, 5 (Radyo) - Avus· dinlenmiş ve reisin sorduğu yor miydi, etmiyor miydL far· 
turya Başbakanı B. ŞuşniR' suallere cevaben demiştir ki: kında değilim. 
aleyhine suikasd tertip eden· - Vak'a günü suçlular, Suçlu Arap Rauf da 

0 
sırada 

lerin muhakemesinde suçlular, toplu olarak kahveye geldiler. bıçakla kahvenin önünde do· 
bu suikasdda muvaffak olduk- Yalnız ince Mehmet, diğer !aşıyordu ve berber Ahmed de 
tan sonra Nasyonal sosyalist· suçlulardan ayrı gelmişti. bıçakla oradaydı. 
lerin bir taklibi hükumet te- Reis - Diğer şahitler, l11ce Şahid sıfatile ifadesi tali-
şebbüsünde bulunacaklarını Mehmedin de diğer suçlularla matla aldırılan bekçi Etemin 
itiraf etmişlerdir. Bu itiraf, Al- beraber geldiğini söylüyor. ifadesi okundu. Etem, maznun· 
manya ve Avusturya arasında Şahit - Hayır, ben yalnız lardan kasap Ahmcdin köpeği 
siyasi birçok muhaberata se· geldiğini gördüm. Elinde bir k uu rduğu için karakola ha· 
bebiyct vermiştir. palto vardı. ber verildiğini ve bekçi Şadile 

Yugoslav yada Reis - Şahid Rıfkı gör· birlikte giderek köpeği öldür· 
Petrol araşbrmaları müş, paltosunun içinde bir düğünü, lakin bu hadisenin, 
Belgrad, 5 (Radyo) - Sa- tabanca saklı imiş. Sen gör- maznunlar hapishaneye düş-

dün mü? va ballığı (vilayeti) dahilinde tükten sonra vukubulduğunu 
petrol araştıran heyet, iyi ne· - Hayır. Ben yalnız pal- bildirmişti. 
t. 1 1 t T h · toyu gördüm. Mahkeme reisi, .,!!ahid Cema· ıce er a mış ır. a arnyata Reis - Vak'a nasıl oldu? 
devam ediliyor. lin ifadesine bir diyecekleri 

- Maznunlardan kasap Ah-
Müzakereler başladı olup olmadığını maznunlardan 

med, kahveye girdi, maktu) Belgrad, 5 (Radyo) - Yu- sordu, hepsi de: 
goslavya-fsviçre arasında bir Kadriye: - Bu adam yalan söylü-
ticaret muahedesi akdi için - Sen benim köpeğimi öl· yor ve yalan yere şahidlik 

Anlatalım:: 

Zdenka çok güzel bir Lehli 
kadındır ve öğretmen Kluze· 
kin zevcesidir. Fakat evlen
mezden evel müteaddit deli
kanlılarla oynaşmış, fakat bil
hassa Krob ismindeki yakı
şıklı, şık delikanlı ile çok hu· 
susi şekilde bir aşk macerası 
yaşamıştır. 

Günlerden bir gün Korab as
kere gitmiş, Zdenka her gü
zel kadın gibi Korabı çokça
buk unutmuş ve öğretmen 
Kluzek ile evlenmiştir. 

Öğretmen haşin ve çok kıs
kanç bir adamdır. Balayından 
itibaren dilber karısını Korab 
meselelerile hırpalamağa baş· 
lamışhr. 

Terslik bu ya... Öğretmen 
Kluzekin kıskançlık buhranla· 
rmın en ziyade arttığı bir sı

rada Korab da askerden dön· 
müştür. 

Güzel Zdenka, eski ve en 
seçme aşıkının tekrar sahneye 
çıkması Üzerine ne gibi hisler 
altında kalmıştır.? 

Bu, Kckliktepe cinayetinin 
bir diğer sırrıdır. Fakat mu· 
hakkak olan birşey var: güzel 
Korab, askere gitmezden e\•el 
dilber ve İşvebaz Zdenka ile 
buluştuğu Kekliktepeye mevud 
mülakatına koşmuş ve iki gün 
sonra bir dere içinde başı 
iki kurşunla parçalanmış bir 
halde bulunmuştur. 

ilk iş olarak öğretmen ve 
zevcesindcn şüphe edilmiş ve 
Zdenka ile kocası tevkif edil· 
miştir. 

Maznunlar evvela suçu biri· 
birlerine atmağa çalışmışlardır. 
Zdenka: 

- Kocamın kıskaçlığı bir 
cinnet derecesini bulmuştu. 
Kendisini bu ıstırabtan kur· 
tarmak istemiştim. 
Öğretmen de: 
- Korabı evvela zevcerrı 

vurdu, ben de tamamladırrı· 
Demiştir. 

Merkez okulundan Hikmet, 
Tevfik, Vedia. 

müzakerelere başlanmıştır. dürmüşsün. Kabadayılığını şim- ediyor. ifadeleri biribirini tut· 
ma91ı:m~-... - - di göster. Dedi. Kavga çıktı 

Urla kazasında: Birinci okul· ve maznunlardan bölükemini Ali mı yor. 

Neticede öğretmen 20 serıe 
zevcesi Zdenka da 15 sene 
kürek cezasına mahkum edil· 
mişlerdir. Fakat, zavallı sabık 
aşık Korabın ne suretle ve 
karı kocanın hangisi tarafırı· 
dan öldürüldüğü tavazzuh et· 
memiştir. 

Menemen kazasında: 
Kubilay okulundan Kemal 

Üstün, Tevfik Fikret okulundan 
Hürrem, Doğa-Yanıkköy oku
lundan Hilmi Sezgin, Ayva
cık köyünden lsmail Hakkı, 
Musabey köyünden Halis 

dan Müveddet, Tanyeri, UI· büyük bir bıçak çıkardı, ban-
viye Terim, ikinci okuldan konun üzerine sapladı. 
Mehmed, üçüncü okuldan Ni- Şahid Cemale, maznunlara 
yazi Ocak, Kızılbahçeden Hil- aid tabancalar gösterildi, şa-
mi Önsel, Güvendik köyü hid baktı ve: 
okulundan Lütfi, Bademler - Suçlu Hüseyinin elinde 

Dediler. ----- -
Gene r a I Mola 

DUn gömüldü 
.. " Burgoz, 5 (Radyo) - Du 
ıı· general Molanm cenaze mer 
1 

Güney, Riza Argun, Her mez 
Denizkurdu, Hilal okulundan 
Osman Nuri, Pınarbaşı oku
lundan Fatma Zehra, Altındağ 
okulundan Nuri Altmkaya, 
Kavaklıdere okulundan Nuri, 
Doğanlar okulundan Cemal 
Saran, Buca birinci ok•Jlundan 
lsmail Nejad, Buca Üçüncü 
okulundan ismet Terpi, Mü
kerrem, Seydiköy okulundan 
Veli Ertan, Cumaovası oku
lundan Mehmed Biilbüloğlu, 
Ahmetbeyli okulundan Cemile. 

Kesre, Kaklıç köyünden Mehmed 
Haykıran köyünden Cengiz. 

köyünden Mustafa. şu beyaz saplı tabanca vardı. 
Kemalpaşa kazasında: Mer· ince Mehmedin tabancasını 

kez okulundan Halide, Ören görmedim ve tanımadım. De-

Başka dinlenecek şahid ol
madığından reis, muhakeme· 
nin sona erdiğini bildirmiş ve 
maznunlara müdafaalarını ha
zırlamasını söylemiştir. Muha. 
keme, müdafaa için 21 Ha
zirana bırakılmıştır. 

Yalandır 

simi fevkalade surette yapı • 
mıştır. Merasime birçok fspaıt~ 
yol ricali ve Burgozdaki ecrı.: 
bi diplomatlar iştirak etrrı 1• 
lerdir. 

8 Çeşme kazasında: 
16 Eylul okulundan Neşet, 

Hatice, Alaçatı birinci oku
lundan Rifat Aksoy, ikinci 
okulundan Mustafa Turgut. 

okulundan Nureddin, Cumalı di ve ilave etti: 
köyünden Şükrü Şaylan, Ulu· - Silahı ilk defa kim attı· 
cak köyünden Rıza Işık, Yu· ğını da bilmiyorum. Çiinkü 
karıkızılca köyünden Turan, silah patlayınca ben kahve 
Yiğitler köyünden Aziz Ekrem. kapısından dışarı çıkt ım. 

Londra, 5 (Radyo) - Roy· 
ter Ajansından: 

Portekizde bazı karışıklıklar 
f olduğu hakkındaki haberler 

ası lsızdır. 

Bugün cenaze Pampelon°r,1, 
getirilmiş, burada da göırıu 
me merasimi yapılmıştır. ri 

ihtilalci ispanya, dündenbC 
matem içindedir. 
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Çimdikler ı 
Şu mesele 

Sofyada, geçeulerde beş ço· 
CUklu bir Bulgar erkeği, çocuk 
1°ğurmuştu. Yani herife yapı· 
arı bir ameliyatta karnından 
cenin çıkmış. 
d Bizim f stanbul doktorların· 
~~rı bazıları Cumhuriyet rcfi
trıize yaptıkları beyanatta 

1Yorlar ki: 
- Bu cenin değil, urdur. 

d Fakat Dr. Tevfik Remzi öyle 
tıniyor: 

b ~ Bu, gayet tabiidir. Hal· 
Ukı bu işe bir fovkalfidelik 
"~tilmiştir. Erkek de kadın 
tıbi doğurabilir .. 
, hahi doktor, öyle şey ler 
16Ylemiş k; .. 

Erkek nasıl doğurur'?. Bu 
~asıl olabilir?. Fen men amma, 
~11 lllcsele mızrak değıl, kos· 
0ca bir mertektir, ne çuvala, 
~e <l d e o aya sığar ... 
d Zavallı erkeğin çektiği kafi 
llltğilmiş gibi, bir de doğur· 
.af:a başladığını tasavvur edi· 
~. halimiz nice olur?. 
. ty erkek karilerim, kendi· 
d!i, şöyle geniş bir yatakta 
~Ününüz. Doğurmuşsunuz .. 
t nu komşu başlamışlar zi· 
~atete. Yanıbaşınızda kundak 
, 'ilde bir bebek.. Sizin de 
~~1l'lıza çekmişler turayı, "na· 
~ değmesin diye,, elinize 

llıüşler yağlı karayı .. 
~~ay mahduma, yahud Bayan 
~~eye nazarlıklar, altınlar, 
'Yeler geliyor .• Ve kadır.· 

to'ı Sİ2inle, kis kis alay cdi· 
tar 

tı~a;;nız da, kazak bir erkek 
h' kollarını sallıya sallıya, 
. kahalar ata ata dolaşıyor, 
~firleri karşılıyor .. 
t Ctçi bu alışmak meselesi· 

!\<)amma, galiba alışıncıyr. 
1 ar, misafirler gelirken kar· 
·~ıı ~ ın altına girmekten başka 
V Yoktur ... 
: bir gün, olur ya, kırk 

~;11llüzti geçirmişsinizdir, gez· 
d c gidiyorsunuz. Kemcral· 
;/n sallana batlana bir yü· 
vı tasavvur ediniz .. 
~ a~ınu fazla uzatmıyacağım. 
)~ ~e bundan sonra erkeklere 
dı ilcak bedduanın en iyisi 
Ut· 
~u·h 

':ıı a tan bulasınız da, Mer· 
1 ~ana gibi havadan gebe 
~!!!!h. Çimdik 

~Qva istaiyonu 
ıı~a . . dq. ovası ıslasyonu cıva· 

1hşasından vazgeçildiğini 
it~ Verdiğimiz modern ha· 

dsYonunun, gene Cumao· 
. a tesisine karar veril· 
t, L1 • t td· ı&ava ıs asyonunun te· 
M •l:ceği sahadaki arazi 
d ktı, evvela dönüm başı· 
~.0 Puz liradan razı olmuş· 

ıı akat sonradan arazile· 
c t!densP. bu fiatten ver· 
>'anaşmamışlar ve daha 

~Para istemişlerdir. 
~tıun üzerine vilayet, hava 
~;rıunun Menemen civa· 
~( ~ bir yerde kurulmasını 
tı görmüş ve tedkikat 
~ llıağa başlamıştı. Fakat 
~~"asındaki arazi sahipleri 
o" tnüracaatle, hava is· ,.U •• 
f •çın ayrılan sahadaki 
1 

dönümünü dokuzar li· 
b~~t.rneğe hazır oldukla
a~ dırmişler ve bir taah· 
~~ e imzalamışlardır. Bu 

d hava istasyonunun Me· 
)' c kurulması için tedki· 
P~rnasına lüzum kalma· 

akında inşaata baş· 
lıt. 

Size, Ho/livudun oldukça tanınmış iki genç yıldızını hususi kıyafet ·eri ile tanıtı· 
yoruz. Salda Janette Valdron gözüküyor. Hem çehre, hem vücud itibarile güzel olan 
bu artist, bilhassa agağında/.:i şekilde çorabları çok sever. Sağda g/;zü.ken Marg 
Roland gerek gecelik kıyafetinde, gerekse dekolte zamanlarında içi bei atlastan ve 
siyah kadife ile ödülü geniş mantolara sarılır, kıymetli gerdanlıklarını, gördüğünüz 
şekildelkullanır. Ortada f!ollivudun şen krzlarındarı bir grub vardır. 

YILDIZL RDA 
~----------~-Taklid edilemiyecek hususi kıyafetler neler-

dir? Bayanlar narı b·ım 

Ortada ancak kendisin~ yakışan kürklü elbisesile Marlen Ditrih, sağında Lili 
Deste gene ancak kendisine yakışan tarihf bir kıyafet içinde, solunda yukarıda 

:Virginia Fieldsin hususi robu ve altta Gael Patrichin mütemadiyen mevcelenen 
kilometreler uzunluğundaki tül i modası 

Güzelliğin esrarını nefsinde -L'D~::D~:!Z:l 

toplamış olan Marlen Ditrihin Nik, centilmen 
kürklü, ağır, muhteşem man· d f k •ft 
tosunu taklide kalkışmamak e e tı 
gerektir; ne kadar zengin 
olursa olsun hiçbir kadın 
böyle bir manto giyemez! Va· 
kıa, bu mantoyu tenkid ede
cekler bulunabilecektir, fakat 
neye yarar?.. Münekkidlerin 
iddialarına bütün mevcudiyeti 
ile karşı koymağa kalkışacak 
Marlen Ditrihin meclupları 
pek çoktur. Ancak hakikat 
şudur: Mar1en Ditrihin bu 
mantosuna benzer bir manto 
giyecek olnn kadın, çok gü
lünç olacaktırl Zaten, Orta as· 
ya kiyafetini andıran bir kos· 
tüm vardır ki Marlen Ditrih
ten gayri kim giyerse palya· 
çoluğa çıkmış bir maskaraya 
benzetecektir. 

Filimi çevirenf"er Migrna 
ve Viliam Povell 

Bu Amerikan filimi "Bu· 
maz,, filiminin mabadidir. Ve 
Nik Şarl ile güzel zevcesi 
Tornnın yeni maceralarından 
ibarettir. 

Vilyam Povell, şuh, ciddi 
ve muktedir, bir detektiftir. 

Kaliforniyalı yıldızların bir 
kısmının sabah modalarının da 
taklid edilmemesi iyi olacak
tır. May Vest, Karol, Gail, 
Patrik gibi yıldızlar bazı öyle 
başlarla sahneye çıkıyorlar ki 
bunları başka bir yerde ve 
başka bir başta gülünç bul
mamak mümkün değildir. 

Keza Gail, Patrik veya 
Çinger Roje gibi kilometre· 
}erle tül kullanmaktan da kat'i 
surette sakınmalıdır. 

Tarihi fil imlerin bellibaşlı 
eşhasın elbise ve kıyafetleri 
garib bir moda salgını husule 

Susuz içki içer fakat soğuk· 
kanlılığını muhafaza eder, hem 
iş görür, hem de nükte savur· 
mak fırsatlarından hiçbir şey 
kaçırmaz. Mirna Loy da k n· 
disinin umulmaz bir yardım· 

Holivudun 
şuh bir siması 

J ube Kalısh, Holivodun 
şuh , zeki, çapkın, şakacı bir 
yıldızıd r. Hiç pervası yoktur. 
Y nşayışında duyduğu zevkler 
için Hınsenin münakaşa yapıp 
fıkir ileri sür m ·sine tnhamnıül 
edemez. 

Fotoğraflarında ekseri ya 
böyle laubalidir. 

Kızıl dansör 
Güzel bir 
casus filmidir .. 

Şntl Harri Hirşin romanın· 
dan alıııan bu fıliın, ''İradesi 
lıilaf ına casus" olan bir gencin 
macc·rasından bahistir ve bil
hassa L P. Polen tarafından 
canlandırılmıştır. Margo Liyon 
ve Ludmilla Pitoefin de bu 
filimde mühim roJler yapmış· 
!ardır. 

Tanya Golforin, sehhar ve 
enfes bir kadın, şeytan kadar 
zeki bir casustur. Bu casus 
kadın karşısında sukut etm· 
mckteki müşkülatı fılim en 
canlı şekilde göstermetedir. 

getirmektedir. Rusya impara· 
toriçesi Katerin veya Mari 
Tüdor için yaraşan bir kıya· 
fet; bugünün modası olabilir 
mi? Garbonun Ladnm Oka· 
melyada rol alması da yeni 
bir moda salgını doğurmuş· 
tur. Bunlar çok defa gülünç 
olmaktadır. 

Şık ve güzel bir kadının 
her güzelin tavır ve giyiniş 

şeklini kritık etmek hakkıdıı; 
bunlardan da istifade eailiı; 
fakat kat'i olarak taklid el· 
memek sııretile sadeliğini ala· 
rak kendi güzelliğine ve şuh · 

luğuna uydurursa çok istifade 
eder! 

cısı olmuştur. 

Polis romanları yazmakla 
şöhret kazanmış olan Daskil 
Hammet bu eserde Nik ile 
Morayı bihakkın canlandır· 
mıştır. 

Sayra S 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündiiz: saat 12,30 · 14 halk 
türküleri, havadisler, Beyoğlu 
Halkcvinden naklen temsil. 
Akşam: Saat 18,30 dans 

musikisi, 19 konferans ( B. 
Selim S rrı Tarcan tarafından 
İngiliz terbiyesi hakkında ), 
20 Bn. Müzeyyt-n ve arkada~· 
ları tarafından Tiirk musikisı, 
20,30 B. Ömer Rıza tarafın
dfln nrapca söylev, 20,4 5 B. 
Muzaffer ve arkadaşları taı il· 
fından Turk nıusıkisi, 2J,1 li 
stüdyo orkestrası, 22, 15 ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi 
güııkü pro1ram, 22,30 seçilmış 
nıus= ki parçaları. 

Balgrad radyosu 
Saat 21,45 Türkçe nt>şrİ)lll. 

------- --- -
Kaptan Grantın 
çocukları. 

Sov) et Rusyada Jül Vernin 
eserlerini filme almak husu· 
sunda büyük bir gayret ve 
muvaffakıyet göze çarpmak· 
tadır. 

jol Vern, 170 milyon nü· 
fuslu Rusyada beyaz perde 
üzerinde yeniden yaşamak· 
tadır. 

Vakıa son tahtelbahirler, 
Jül Vernin tasavvur ettiği de· 
nizaltı nakliye vasıtalarında~ 
çok mükemmeldir; "Muzaffer 
re bor" bugünkü tayyareler kar· 
şısında mağlup düşer! Fakat 
"80 günde devriarz.. filim 
ve beyaz perde üzerinde hala 
zevkle takip edilmektedir. Bun· 
dan başka Rusların filme al· 
dıkları "Kaptan Gantın çocuk· 
ları" çok güzel bir eserdir . 

Bu fılim, macera itibarile 
güzeldir. Yalnız bir Fransız 
muharririnin muhayyclesinın 
icad ettiği Patagoııyalı ve Is· 
koçyahlar Rus dılile hariçte 
kolayca yutulaııııyacak kadar 
gayri tabiidir. 

Yeni bir dava! 
Fılim iileminde yeni bir dft· 

\ a başgöstermiştir: Fıl.mci · 
!iği müzikten, daha doğru u 
müzik tahakkümünden kur· 
tar maki. 

Sinema ve filim sahnelerin· 
de tecrübe ve salahiyeti bü· 
yük olan sanatkarlar, müziğin 
filimde muzır bir rol oynama· 
ğa b:ışlndığı kanaatini edin· 
meğe başlamışlardır. 

Müı.iklı fılinılerde, çok de· 
falar müzik için mevzu ve fi· 
!im feda edilmektedir; bazı 
bazı da müzik filimde kendi
liğinden kıymetten düşmekte 
ve sıfıra inmektedir. 

Bay lgor Stravinıki Entran· 
sijan münekkidlerinden bay 
Andre Franka: 

" - Ben o kanaatteyim, 
müzigin bir filim için lazımı 
gayri müf arik <•lmasına niha· 
yet vermek sırası gelmiştir!" 
Demekle musikişinasların ka· 
naatlerine tercüman olmuştur. 

Mancuri 
' Hudutlarmda müsade· 

meler başladı .. 
Harbin, 5 (Radyo) - Sov· 

yet askerleri, Mançuri arazisine 
yeniden tecavüzatta bulunmuş· 
tardır. Kuan Tungdaki Japon 
kuvvetleri kumandanı hudut· 
lara vaki olan bu taarruzları 
şiddetle protesto etmiştir. 
TekaUdlUğUnU istemış 

Maliye Yeni şube tahakkuk 
memuru B. Ali Kemal Batı, 
kanuni müddetini doldurdu
ğundan teknüdlüğünü istemiş 

ve vazifesinden ayrılmıştır. 
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Tevkif mi edildi? 
Londra; 5 (Radyo) - (Deyli ti 

Herald) gazetesi, Moskovada e çarp 
·bazı tevkif at y~~ıldığı ve b~ . \ !. • _ ·----- - • , 

.. "' ' -- . . .. - m~yanda, Harıcı~e . ~ezaretı 1 Camlar kırıldı yolculardan hırt 
musteşarı B. Krenıskı ıle sa· ' 

iİhtiyar '"aClam: Bana :Kanlıkılıç?derler, 
i DOkanın aflamlarını sevmem! dedi. 

~ bık Ankara sefiri Karahanın \ korkudan bayıldı 
~ bulunduğu söyleniyor. da ------11:1 l Türk. Japoİı Dün akşam Birincikordonda laşılmıştır. Ahmed ~akkın 

.. -
1 Geçirilecek ı:aman • değil, sa· 

, niye bile yoktu. Hesabınca hiç 
. aldanmıyordu. 'Tam pencereye 
, dirseği • ile dayanmıştı ki, bina· 
ı nm kapısı ağır ağır açıldı ve 
ı..başını çevirdi: 

1 Bu, ihtiyar, .fakat ,(linç, cev· 
'val balc,şh, kaşf arı hafifçe \ça
tık, --saçlarının }'arısı ağarm~ş, 

·eski övalyeleri :andıran, uzun 
•boylu bh- aöamClı. 

Ev 'Sahibi: kendinden çok 
·emin olan insanlar gibi, isti .. 
fini hiç bozmadı, sade~ ll.l~yh 
bir şekilde; 

- Vay -dedi- ı'rSız efendi! 
hem de pencerelerden ~iriyor· 
sun ha? 

Meçhul firari sert bir hare· 
ket yaptı. Fakat asil ihtiyar, 
görmemezli~e geldi: 

- Şu halde, seni yakala
yıp veya yakalatıp denize at· 
tırmakta hak kazandım .. 

O, acı acı seslendi: 
- Denize mi attırmak?. Fa· 

kat ne diye, beni arkamdan 
sesleri duyulanlara teslim et· 
meği d~ğil de denize atmağı 
düşünüyorsun? 

Kıranta ev sahibi; omuzla· 
rını silkti: 

- O, bana ait birşey .. Çün· 
kü ben, Doka ile elelebet so· 
vişmiyecek olan bir insanım. 

Meçhul firari, rahat bir ne· 
fes alır gibi oldu: 

- Gayet tabii... Bir eşek
lf' bir insan, bir ahlaksızla bir 
asil hiçbir zaman anlaşamaz. 
Müsaade edin de şuradan atlı· 
yayım, çünkü vaktim yok ... 

Ev sahibi, ilk defa olarak, 
ona ehemmiyet verdiğini gös· 
teren bir bakış fırlattı: 

- Fakat delikanlı, sen kim· 
sin!. Sen herhalde bir hırsıza 
benzemiyorsun .. 

- Hırsız mı?. Haşa!... Fa
kat rica ederim, başka birşey 
sormayın .. isterseniz, beni, çok 
selil olan düşmanınız Dokanın 
sokak uşaklarına teslim ede· 
bilirsiniz .. 

f htiyar, birdenbire kaşlarını 
çattı: 

- Hayır, sizi teslim etmİ· 
yeceğim.. Kapıdan geçin ... 

Meçhul firari kapıya doğru 
fırladı. ihtiyara: 

- isminiz? 
Diye sordu .. ihtiyar hiç dü· 

şünmeden .. 
- Benim adım ·dedi· sa· 

dece "Kanlı Kılıç" tır. Bir 
gün beni ararsanız, sakın Ve
nedik asilzadelerine sormayı
nız .. Halka, balıkçılara, fakir· 
lere sorunuz!. 

Meçhul firariyi takip eden· 
ler, sokağa girmişlerdi .. O: 

- Ah -dedi- bir kılıç!... 
Bir kılıç!... 

İhtiyar ona takdirle, muhab· 
betle ve hayretle bakıyordu: 

- Ne yapardın bir kılınç 
olsaydı? 

O, başını salladı: 
- Ne mi yapardım? .. Hiç 

olmazsa elli kişi öldürür, pen· 
cere ve kapılarınızdan kaçma· 
ğa lüzum görmeden bu so
kaktan çıkar giderdim .. 

- Senin adın nedir deli· 
kanlı?. 

Adımı sormamaklığınızı 
Bir deli bir ma· 

Bana bir kılıç v'er, isterse' en 
adi çelikten olsun .. Şüic·~~nımı, 
bir altın kılıç gönderm~klc ye
rine gefiiirfm .. 

makta 
vardı? 

ne fayda, ne mana ' ' I . • \.. •. l . Ga7.ikadınlar sokağı önünde tahkikata devam edilıyor. a· 
Tıcc;ıret 1J'IO'RatJe esı bir otobüsle bir otomobil ara· Kazada yolculardan yar 

• 1' •• 
Bu hadise ve b'u vak'anıh 

kahramanı kimdi? .. 
Bunu anlamak için, gen'e 

prenses Kiyaranm sarayına dö-
neceği2l. . 

1 Doğan, ~ilb~r :Veıielllk kı· 
1 , . ' 

1ın1n hu'susi tuvalet odasına 
giıirfce, 'etrafına baktı: 

Burası, bütün bir saray zev· 
kinin, bir genç kız hususiye· 
tinin bütün teferruatını taşı· 
yordu. Odanın içinde, tatlı, 
bayıltıcı bir koku vardı .. , Du· 
varda, Kiyaranın nefis bir 
portresi asılı idi. Bunu, maruf 
bir ltalyan ressamı yapmıştı. 
Doka da tam o sırada, Kiya
ranın odasına girmişti. Doğan, 
burada fazla kalmağı, bilhassa 
sevdiği kız hesabına zararlı 
görüyordu .. Kendisi için ölüm 
de vardı, kurtuluş ta... Fakat 
emellerine muvaffak olamadığı, 
Venedikten ayrılmağa mecbur 
kaldığı veya can verdiği tak· 
dirde, Kiyara, ismeti, ismi ve 
şerefi paçavraya dönmüş hiça· 
re bir kız vaziyetine düşecekti. 
Esasen Kiyara, on11 hertürlü 
mücadeleden menetmişti? 

Binaenaleyh, burada durup 
vaziyeti tehlikeli bir şekle sok-

Dokanın sesi daha yeni ~~- ' 
yulmuştu ki, Doğan, k"aiariıiı 
bile 'vermişti: · \ ı ,, t <l 

Buradan .lCaçaca)(tı. 1 " 
Bu, 'ş~refsizlik Cieğildi. Bili· 

~ I • 1k:-..,. ' 1 1 k k kıs ?tere 1'ıyara, gP.re se en· 
d.isj , fÇih \ok dürüst, çok ye· 
rinde bir hareketti.. Boşu bo
şuna ölmek veya öldürmek, 
göz göre göre Kiyarayı elden 
kaçırmak değildi. işte, bu dü
şünce iledir ki, Doğanı hare· 
kete sevketmişti. 

Pencereden aşağıya baktı: 
Çok yüksekti. 

Pencere kenarından sarayın 
trasasına çıkan ve sadece mi· 
mari bir süs olarak yapılan 

ince, rofımsı bir yol vardı. Fa· 
kat oraya da çıkamıyordu. 
Doğan birdenbire hatırladı: 

Belinde korsanların kullandığı 
bir ICement vardı. Bu, ince bir 
halattı. Ucunda küçük, fakat 
kuvvetli bir çengel bulunuyor· 
du. Hemen halatı çıkardı ve 
alışkın bir elle ucunu, trasa· 
nm kenarına fırlattı. Birkaç 
defa çekiştirdi ve: 

- Tamam! 
Diye mırıldanarak birden· 

bire pencereye çaktı. Yarım 
saniye sonra, Doğan trasa· 
da idi. 

- Sona var -

Alman Hariciye Nazır. ya
rın Belgrada varacak 

Von Nöyrat, Belgraddan sonra 
Sofyayı da ziyaret edecektir 

Belgrad, 4 (Radyo) - Al
manya Hariciye Nazırı Fon 
Nöyrat pazar günü Belgrada 
gelecek ve merasimle karşıla-

nacaktır. Yugoslavya gazete
leri, bu seyahatin fevkalade 
büyük ehemmiyeti bulundu
ğunu, iki memleket arasında 
mevcud sami aıi münasebatın 

genişliyeceğini ve ikbsadi mü· 
nasebatın da artacağını yazı· 
yorlar. Fon Nöyrat, Yugos· 
lavya Baş ve Dış Bakanı B. 
Milan Stoyadinoviçle mühim 
göriişmeler yapacak ve sonra 
Sofyaya giderek Bulgar rica· 
Jile görüşecektir. Alman ma· 
lumata göre, Fon Nöyratın 
hu seyahati resmi mahiyette 
değildir. 

Almanya Hariciye Nazırı 
şimdiye kadar Belgrada hiç 
gelmemiştir. Bu ilk Belgrad 
seyahatidir. 

Politika gazetesi, bugünkü 
başmakalesinde, Yugoslavya 
siyasetininin hiçbir vakit bey-

nelmilel cephelerden birine 
bağlanıp kalmasının kabul 
edilmediğini, Yugoslavyanın bu 
suretle umumi barı~a hizmet 
etmekte olduğunu yazıyor ve 
bu ziyaretin, iki memleket 
arasındaki samimi münaseba
hn bir nişanesi olduğunun 
ilave ediyor. 

Sofya, 5 (Radyo) - Bulgar 
gazeteleri, Almanya Hariciye 
Nazırı Von Nöyratın Sofya 

kında birçok makaleler neş· 
retmektedirler. 
--~~~~ .... -~-~~ 

Milisler ilerliyor 
-Başı 1 inci sahifede -

deki taz)iki hafifletme~~ mecbur 
olmuşlardır. 

Hükumet kuvvetleri Cııbcza 

Graııde sırtlanm ele seçirerek Lag· 
rauja ka aLasıua girmi~lcrdir. Şim· 

di Bal!ini tahdit etmektedirler. 
Scgovie hlikfımet kuvvetlerinin 
ateşi altındadır. Asiler Bi kaye 
cebhes.indcu çok miktarda takviye 
kıt'aları getirdikleri için .Mili lcr 
Hograııja kasabıı~ oı tabii) e etmek 
uıeclmriycıinılc kalını@larsa da son 
günler zarfında işgal ettikleri di· 
~l'f wc,·zilf'ri muhafaza etmek· 
tPdirh•r. 

Hcrlio, S (Höu.lyo) - Alwan)tı• 

~a .lı.vntrol filolarının l•panya su· 

lannın eıoniyeıi hnkkıocla f ngilıe· 
renin verdiği teminat Alman bari· 
('İ)C~İ tarafından dikkatle tetkik 

edilmektedir. iyi haber alan Bcrlin 

mehofili, Valıtn iya hükumetine 

hliln itinıad gueterememektedir. 

Almıın mehafili, 1ııpon)'B bii· 

diselcrinden Rusyayı mes'ul gör· 
mektcdir. Aynı zamanda İspanyol· 
lor lJ. IJelva,·o va ıtasile Almnuvıı· . . 
yı moka\'clr. 'e taawüUcre tcı·ıı· 
,·üz ile itham etmiolerdir. 

Aşağı Karpat 
lstik131e kavuşuyor 

Prag, 5 (Radyo) - Aşağı 
Karpat mınt.,kasına istiklal 
veren bir kanun Çekoslovakya 
mebusan meclisince kabul 
edılmiştir. Bu mıntakanın va· 
!isi Cumhurreisi tarafından 

' ı ~ '\ " "1-
~nkara. :> (A.A.) - Bize sında bir çarpışma olmuştur. )anan olmamıştır. 

v~r~len malumata göre, 27 Mil· Akşam üzeri, otobüsler, yolcu· General M otörS 
yıs 937 tarihinde Ankara<la larla tamamen dolu olarak 
imza edilmiş olan Türk-Japon sefer ederler. 173 numaralı 
ticaret mukavelesi imzası tari· otobüs te Alsancaktan aldığı 
hinden itibaren bir sene müd- müşterilerini Konağa dol?'ru 
detle mevkiinde kalacaktır. getirmekte idi. 
Bu müddetin bitmesinden dört Gazikadınlar sokağından çı-
ay evel feshi ihbar edilmediği kan 97 numaralı bir tenezzüh 
takdirde anlaşma ayni müd- otomobili, 173 numaralı oto· 
detler için kendiliğinden uza- hüsün arkasından sür'atle iler· 
tılacaktır. !emeğe başlamıştır. 

Bu anlaşma mal takası 
esasına müsteniddir. Ve takas· 
lar sif kıymetler üzerinden 
yapılacaktır. 

Japonyaya sif l 00 kıyme
tinde Türkiye menşeli mal 
ihracına mukabil Japonyadan 
sif 95 kıymetinde mal idhal 
edilebilecektir. Mütebaki 5 de 
serbest döviz olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez bankası 
emrine verilecektir. 

Türkiye men~eli mallar Ja
ponyaya mezkur memlekette 
halen meri ahkama tevfikan 
idhal olunacaktır. Anlaşmağa 
bağlı iki liste vardır. 

Birinci liste Türkiyeye ser· 
bestçe sokulacak Japon mal
larını ikinci liste Japonyaya 
verilen kontenjanları ihtiva et· 
mektedir. 

Şimal kutbunda 
buzlar erimeğe başladı 

Moskova, 5 (A.A.) - Pro
fesör Smitden alınan haberle· 
re göre, şimal kutbu istasyonu 
mıntakasmdaki buzlar biribi
rilerinden az çok ayrılmıya 
haşlamıştır. Sovyet istasyonu· 
nun bulunduğu iki kilometre 
kutrundaki buz parçası etra· 
fında çok geniş bir takım de
likler peyda olmuştur. 

Bu delikler vasıtasile hidro
Iojik tetkikat yapılmaktadır. 
Buz parçası şimdilik hiçbir 
tehlikeye maruz değildir. Esa· 
sen buzların Groenlanda doğru 
seyri haflflemiştir. 

4 Haziran tarihinde Sovyet 
kutub istasyonu 66 derece 97 
dakika tulü şimalide ve 30 
derece arzı garbide bulun· 
makta idi. Gökyüz tamamile 
kapaltdır. Aava uçuşlara mü· 
said değildir. Hararet sıfırdan 
aşağı üç derecedir. 

Amerika sefiri 
İspanya işleri hakkında 
Kont Ciano ile konuştu 

Roma, 5 (Radyo) - Bir· 
leşik Amerikanın Roma sefiri 
dün Kont Ciano ile ispanya 
meseleleri üzerinde uzun bir 
mülakat yapmıştır. 

lozan üniversitesi 
Lozan, 5 ( Radyo ) - Lo

zan üniversitesi bugün 400 
üncü senei devriyesini tes'id 
etmiştir. Muhtelif memleket· 
lerden gelen murahhaslar ta· 
rafından •takdirkarane nutuk
lar iradedilmiştir. 

Fransada 
Bundan sonra bahşiş 

yasak 
Paris, 5 (A.A) - Parla

mento 265 reye karşı 267 
reyle bahşişlerin kaldırılmasını 

173 numaralı otobüsün ya
nıbaşında da ikinci bir otobüs 
vardı. Otomobil, bu iki oto· 
büsün arasından geçmek iste
miş ve o sırada 173 numaralı 
otobüsün arkasına hızla çarp· 
mıs, otobüsü kısmen hasara 
uğratmış ve kapı camını par· 
çalamıştır. 

Otobüste bulunan yolcular, 
bu müsademP.den büyük bir 
heyecana düşmüşlerdir. Hatta 
kadın yolculardan biri bayıl
mıştır. 97 numaralı tenezzüh 
otomobilini idare eden Ah· 
med tutulmuştur. Ahmedin 
şoför olmadığı ve otomobil 
boyacısı olduğu, ruhsatsız ola· 
rak otomobili idare ettiği an-

OORSA 
ÜzUm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
135 inhisar ida. 5 50 
25 Alyoti bira. 12 50 
78 J. Kohen 13 
60 Vitel 13 
54 M. J. Taran. 10 25 
39 N. Börekçi 14 75 
24 K. Taner 12 
10 S. Gomel 12 
425 Yekun 

440899 Eski satış 
441394 U. satış 

Zahire satışları 

K. S. 
7 125 
14 50 
14 50 
14 75 
13 
16 
12 
12 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
435 Buğday 5 8125 6 25 

28 Susam 15 15 
6773 Kilo Ya. 52 50 52 50 

154 B. Pamuk 30 44 
7336 Kilo ,, 30 44 

10500 ,. P. çekir. 3 25 3 25 

Amelesi gen ·den grefl 
ilan etti 

(je• 
Nevyorl<, 5 (Radyo) - • 

ncral Motörs otomobil ıuııe 
lesinden on bin kişi yenidel1 
grev ilan etmiştir. 

ltalyada 
BugUn Meşrutiyet baY· 

ramı var Ya· 
Roma, 5 (Radyo) - ~· 

nnki Pazar günü ltalyada Jv1e: 
klll' 

rutiyct bayramı yapıl~cs e.f 
Bu münasebetle Venedık fl1 

8
• 

danında Faşistler bil) ük tet 
hürat yapacaklardır. ;' 

Satılık arsa 
d ve Güzelyahda Recaiza e b· 

Selamet sokakları ile ın•,,5 
dut köşebaşında 42?·:ıe 
M.2 bir arsa ehven fıa 
satılıktır. ıııi 

Talipler T. M. C. re5 ~ 
ilan işleri bürosunda Nıı 
Tokaya müracaatları. "' 

.. d~r 
İzmir inhisarlar Baş rnıı 

lüğünden: . de' 
Baş müdürlüğümüze sıt Jl11 

polarla şimendifer istas)'011~if 
iskeleler ve merkezle f iS' 
kazalar arasında yapılac~ tır 
pirto içkilerle iskele ve d~rile' 
yonlardan depoya gön . (ılf 
cek barut ve mevadı .'1111~ 
kiyenin 937 mali senesı rı~·· 
liyatı açık eksiltmeye kO 
muştur. z2·'· 

Muhammen bedel 41
9 liff muvakkat teminat 309,l ~ı 

dır, Bu işe ait şartnaC!!1~b' hasehe şubemizde gört.1 g~ 

isteklilerin 10/6 ~~J..rtıı~ 
saat 15 de Baş mu ıı ell 
müzdeki komisyona ~9 
leri. 1 5 1 

51S 

Birinci Sınıf M~t•h)/i 
Dr. Demır 

Kamçı oğlu tııll~ 
Cilt ve TenasUI h89 vi51 

ları ve elektrik ted8 ~of 
lzmir • Birinci beyler 

501ııP • kB5 Elhamra Sıneması a7
9 Tdefon : 34 
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fı 11.ııirıın 937 

1 tazirandan 10 hazirana kadar ,.__S_E_F_A_L_l __ N __ _ 

' evam edecek olan Beykoz l ı ~ 
haftası münasebetile 1 

Diş ve baş _ağ· 
rıları, grip, nez
le, romatizma, 
kadınların san· 
cılarına k a r ş ı 

derhal bir kaşe 
SEFALIN 
alarak tecrübe 

11"' 

.... it- 1 ' \ 

Büyük ve Küçükler için 

Sümer a k 
YERLİ MALLAR PAZARLARI 

~dremid kaymakamlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan ış: Edremit cıvarındaki ,bostancı 

ılıca binasının yeniden inaşsı. 
2 - Keşif bedeli Keşif bedeli 9973 lira 50 

kunıştur. 
3 - Bu işe ait şartname 

ler ve evrak A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Hususi şartname 
E 1- Metraj ve hülasai keşif 

cetveli, projeler. 
1 isteyenler bu şertname ve diğer evrakı Edremit kaymakam· 
1~1nda göre bilirler. 

4 - Eksiltme 28/6/937 pazartesi günü saat 15 te Edremit 
kaymakamlık dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 - Eksiltmeye gire bilmek için isteklilerin 748 lira mu· 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları hamil olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı 
bulunduğuna dair ve· 
sika 

B - Bu gibi inşaatı yapa· 
bilecek fenni iktidarı 
bulunduğuna veya bu 
evsafı haiz göstereeek-
leri inşaat usta başının 
nafiadan veya sair 
fen heyetlerinden aldı· 

7 ğı ehliyet vesikaları. 

- Teklif mektupları yukarda 3üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar Edremit kaymakamlığı 
dairesine getirilerek eksiltme komüsyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olmasını ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada oıacak gecikmeler kabul edilmez. 
~ 6 10 15 1787 

.\ı ~\rkalide toplanhya çağırış 
2~11İsa bağcılar kooperatif inden: 

~irı Haziran 1937 çarşamba günü saat 14 te kooperatifimi· 
~arı~rnurni heyeti fevkalade bir içtima aktcdeceğinden o gün 
~he~:. Halkevi salonunda bütün ortakların hazır bulunmaları 

ıyctle rica olunur. 

,,, ı _ 
28 

Ruzname 
'i~etc 34 numaralı kanun hükümleri dairesinde çalışmak 
~tıu kooperatifimizce verilen umumi heyet karannın, ayni 
d,tı ~~. 24 üncü maddesi mucibince lktısad Vekaleti tarafın· 
~İrıi ka ık edilebilmesi için ikmali lazım gelen şartların temi-

2 arar altına almak. 
~kdi~ Yukarda bahsi geçen karar Vekaletçe tasdik edildiği 
~"d• : koop,ratifin lzmirde kurulacak birliğe iltihakı hak· 

Şıındıden kar r vermek. 

ediniz. 

Eczanelerden 1 
ilik ve 12 lik 
•ambalaj 1a-;;n1 
arayınız. 

IZMIR SATlŞ 
YERi 

TÜRK ECZA 
DEPOSU 1 Diş ağrısından çok ıstırap çekiyordum S E F A L l N 

sayesinde çok rahatım. 

Memur alınacak 
Maliye Vekaletinden. 

-
Samsun ve Mersinde bu defa ihdas olunan kambiyo idare· 

leri için aşağıdaki mevzulardan imtihana tabi tutularak birer 
murakıp alınacaktır. 

A ) iktisat 
B ) Maliye 
C ) Hukuk bilgisi 
D ) Ticaret ve usulü muhasebe 

imtihan tahriri olacaktır. Lüzum görülürse şifahen ayrıca 
denemeler yapılacaktır. 

imtihan; Ankarada Maliye Vekaleti Nakit işleri Umum Mü
dürlüğiinde lstanbul ve İzmir Kambiyo Müdürlüklerinde 1 ve 
2 Temmuz 937 Perşembe günü öğleden sonra saat iki bu
çukta yapılacaktır. 

Kazananlara iki yüz lira ücret verilecektir. 
imtihana girmek istiyenlerin mektep şahadetnamelerile as

kerlik ve hüsnühal vesikalarını ve sıhhat raporlarını ve bulun· 
dukları işlere dair bonservislerini 25 Haziran 937 tarihine 
kadar Ankarada Maliye Vekaleti Nakit işleri Umum Müdür· 
lüğüne tevdi etmiş olmaları lazımdı. 

imtihana kabul edileceklere tebliğat yapılacaktır. 
6 8 1443 

~ ................... lmil....... ., 
Bah;ova Ağa

memnun 
Namile maruf ılıcaları 6-Haziron.937 

paz,ar gününden itibaren muhterem 
müşterilerine kapılarını açmıştır. 

Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza· 
hatı zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşriflerini 
beklerim. MÜDÜRiYET --Devlet Demiryollarından; 
Keçiburlu istasyonundaki idaremize ait ambar üç sene müd· 

detle ve açık artırma usulile 14/6'937 Pazartesi günü saat 15 
de lzmir Alsetncak 8 inci işletme komisyonunda kiraya veri· 
lecektir. 

Muhammen üç seneli kira bedeli 300 liradır. isteklilerin 
9o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girme· 
ye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle 
muayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler 
komisyondan ve Keçiburlu istasyon yazıhanesinden parasız 
alınır. 6 10 1750 

Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
200 ton saf kurşun. 
Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı r.ıazeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma Komisyonunca 28/6/937 Pazartesi günü saat 15 de ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 
lirayı havi teklif mektuplarını müzkiir günde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu ka· 
nunun 2 ve 3 iincü maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 6 8 10 12 1698 

Turgutlu Ticaret ve Sanayi 
Odasından 

17 No. lı Turgutlu üzüm tarım satış kooperatifinın teşek· 
külü 4/6/937 tarih ve icilin 175 sıra No. sına kayıt ve tescil 
edildi~i ilan ol unut. 1783 

1 Saylc 

/zmir Komutanlıfı ilanları 
fzmir Mst. Mv, K. sat. al, ko. rı. dem 
300 lira ücretli bir mühendis, 2QO lira ücretli ÜQ mimftr, 

140 lira ücretli üç inşaat fen memuru ve 90 lira ijcretli il<i 
daktilo ve teksir memuru alınacaktır. Mimarlardan biri lstanbıd 
ve diğeri Ankarada çalıştırılacaktır. Talip olanlann her gijq 
Ankarada M. M. V. inşaat şubesi mücllirlüaline mqraca~t 
etmeleri. 6 8 1 O 12 l 784 

f zmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
ı - idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı mitesseşıt 

için alınacak olan 100000 yüz bin kilo yQğ~rd~ tolip 
çıkmadığından 11 Haziran 937 cuma ırünü saat 15 te 
fstanbul Tophanede satın alma komisyQn\,lndJt pazar• 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 15000 on beş bin lira olup mıwftk~flt 
teminat para$ı 1125 bin yüz yirmi beş liradır, 

3 - Şartnamesi Tophane sat. al. ko. da görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasmda kayıtlı olmalara şart Qh 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad• 
delerinde ve şartnamelerinde yazıh vesikalarla birlikte 
teminat makbuzlarını ihale saatında Tophane satın 
alma komisyonuna vermeleri. 6 9 1755 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: -
M. M. V. İne busene muhtelif yerlerde yaptırılacak büyü!: 

askeri binalarla hastanelerin kalorifer, mutbah, çamaşırhane, 
etü, temiz ve pis su alektirik, banyo gibi sıhhi tesisatın plan 
ve projeleri yaptırılacaktır. 

En muvafık olan ve beğenilen proje ve planlara M. M. V. 
letince 500 lira verilecektir. 

Yapılacak işlerin bina, plan ve projeleri M. M. V. inşaat 
şubesindedir. ihtisası olanlarla istekli firmaların Ankarada 
M. M. V. inşaat şubesinden izahat almak üzere mütahassıs 
mühendislerle mütahassıs firmaların mezkur şube müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. 6 8 10 12 1785 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Sökedeki alay hayvanatı için 25000 kilo kuru ot pa· 

zarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 8 161 937 sah günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutan 750 lira olup muvakkat teminata 

57 liradır. · 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 1772 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 41562 lira 15 kuruş olan 395830 kilo ekmek 23 Ha· 
ziran 937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 te kapah 
zarf usulile alınmak Üzere münakasaya konulmuştur. 

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

1stek1ilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

8 13 18 22 3155/1779 

lzmir sicilli ti-
caret memur
luğundan: 

lzmirde Darağacında men· 
sucat üzerine ticaret yapan 
Türkiye mensucat fabrikaları 
limitet şirketinin 27.5.937 ta· 
rihinden itibaren feshine mü
tedair beyannamesi ticaret ka· 
nunu hükümlerine göre sici· 
lin 2019 numarasına kayıd ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 Beyanname: 
lzmir sicilli ticaret memur· 

luğu resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğunna: 

Şehirde 

Şehitlerde Makara sokağın· 
da kain "Türkiye mensucat 
fabrikaları Türk limitet şirketi .. 
hissedarlar heyetinin ittihaz 
ettiği mukarrerata binaen 27 
mayıs 1937 tarihinde fesh ve 
tasfiyesine geçildiği ve bilu
mum matlubat ve deyunatile 
kaffei vecaibinin yeniden te· 
şekkül edip 1 haziran 1937 
tarihinde faaliyete başlıyan ve 
sicilin 1976 numarasında mu· 
kayyet bulunan "Türkiye men· 
sucat fabrikaları Türk anonim 
şirketine,, devir edilmiş oldu
ğunu arzeder ve muktezai ka· 
nunisinin ifasını dileriz. 
Türkiye mensucat fabrikaları 

Türk limitet §İrketi 
Sermayesi: (20,000) T. L. 
Verbek F. Beler 

Umumi No. 4077 
Mahallinde yazılan ve oku· 

nup anlatılan bu 4/6/937 ta· 
rihli beyanname altındaki im· 

zaların şahıs \'C hüviyetleri 
dairemizce maruf ve daire· 
mizde saklı vesikai müsbite 
mucibince her iki bir arada 
olarak izmirde kain Türkiye 
mensucat fabrikaları Türlr. Ji. 
mitet şirketi namına im~aya 

salahiyettar bulunan mösyö 
Verbek ile Bay Fevzi Belerin 
imzaları olup münderecatını 
tamamen kabul ve ikrar ey
ledikten sonra bizzat yan1· 
mızda imza eylediklerini tas· 
dik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz yedi senesi haziran ayı· 
nın dördüncü cuma günü. 

Resmi mühür 
İzmir birinci noteri 

Mehmcd Rifat Bayrakdar 
imzası 

Aslı gibidir . 
Otuz kuruşluk damga pulu 
lzmir sicilli ticard memur· 

luğu resmi mührü ve 
F. Tcnik imzası 

Bayındır Asliye Hukuk ha· 
kimliğinden: 

ilçemizin Bıyıklar m. Abdur· 
rahman oğullarından Mehmed 
oğlu Nuri olduğu halde mü· 
kerrer ve Mehmet oğlu Dur· 
muş yazılmıştır. Bayındır As. 
H. H. 28-4-937 T. ve 103-69 
Sayılı Hamile Durmuş Ali kay· 
di terkin edilmiştir. Keyfiyet 
ilan olunur. 1778 



Sayfa 8 ANADOLU 6 Haziran 937 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KALDJRDILAR I 

--= ~ 
R~ifJp~~Es~~tNND = Başdurak büyük Salepçiotlu hanı karşısında --

• 

"JUNO,, vapuru 10 Hazi- - -
rana doğru bekleniyor. Yükü· - H a m 1:11 OD N nD İl c;w ~ IS\ db r ~ ~ ~ S\ e:::a = 
nü tahliyeden sonra BURGAS \YJ ~ ~ U U \9"' \6 ~(gJ U U ~(gJU 
VARNA ve KôSTENCEye -- --

y:~i~~~s~~1~ı~:N Sıhhat· Eczahanesi: 
"SAIMA,. vapuru 1/Hazi- = -

ran/37 de gelip doğru AN- - nde bu(UnUt • -
VERS, ROTTERDAM, HAM- - BLAK-FLAK 

Amerikan en 
mükemmel 

sinek ilaçidir. 

BURG, ve SKAN D INA VY A • rllf lf lllf llllfllllllllllllllf lllllllllllftlllllllllllllf lllf tllllllllllf IJlllll l il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lll il llllllli 
limanları için yükleyecektir. 

"AASNE,, vapuru 14/l-lazi
randa bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVY A limanlanna 
yük alacaktır. ---SERViS MARITlM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ· 
ru· bekleniyor. MALTA, MAR
S iL YA ve CENOV A için yol
eu ve yük kabul eder. 

llandaki hareket tarih\erile 
navlunlardaki değişikliklerden 
accnta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
~inası arkasında FRA TELLi 
.5PERCO vapur acentalığına 

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

V.N. 
W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

•EUTSCHE LEVNTE Ll-
NIE. HAMBURG. 

G.m.b. H. 
,,ARKADIA,, vapuru 11 

Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 
AMERiKAN EXPORT Ll

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
SERi SEFERLER 

PIREden AKTARMALI 
11EXCALIBUR,, vapuru 4 

Haziranda Pf REden BuSTON 
ve NEVYORK için harnket 
edecektir. 

11EXETER,, vapuru 18 Ha
ıiranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEV-YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
16 Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
r.ket edecektir. 

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

THE AMERICAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

,,EXPRESS,, vapuru 1 O 
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
~der. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN. BÜKREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
TENCE, SULINA, KALAS 
ve KALAS aktarması olarak 
bütün TUNA limanları için 
yük ka bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta LtVERPUL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara· 
•ktaİ. BURGAS, V ARNA, 

. . • Kuruf 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

er yerde satııı.r 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mil
cerreb olan İzmir-Urla Malgaca içmeleri 

A iLDi 
lzmir-Çcşme şosesi üzerinde güzel ıiıanzaralı otdi, gazirıo, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertiirlü istirahat, iaşe 
v,. ıhtiyaçları temin edilmiştir . 

Urla Malgaca içmeleri 
"Urla Malgaca içme suyu: Karlispatın Şurprudel Zals sı.ı· 

yuna ezher cihet rüçhandır." buyurdukları bu su; müzmİ11 

mide ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarıncl• 
müzmin safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kı.ıf1J 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah·· 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşıııe 
otobüslerinin hepsi içmelere uğr2 makta olduklarından her•,, 
vesait mevcuttur. / 

lzmir Tayyare Alay Komu" 

Ol• -:-ı "UMDAL u PHELPS BROS & co INC. tanlığından 
ıvıer ve ,, mu- 1 

Ş•• k,.. mi Denı·z Acenta- " lRLAND " vapuru 24 zmir Tayyare Komutanlığınca muhasip, katip, Jaburant, re!~ ure 8SI Haziranda beklenmekte NEV- sam, malzeme ve iş kontrolcusu, oksijen kaynakçısı, elektr•. 
lığı ltd. YORK limanı için yük ala· ve telsiz makine tamircisi gibi san'atkarlar ücretle ve iıı>tı' 

Limited H il • caktır. h ı ı k 5 • k lJ""''" e enle L• ana a ınaca tır. an at me tebi mezunları tercih edilir. '"' 
''apur Acentosı 1 ınes "UTSIRE a 20 T ... h 1 h kk d k ,rı· y 

1 
" v puru em- mı ve ususi şart ar a ın a i malumat Komutanlıktan 

Birinci kordon Recs binası Limited muz beklenilmekte NEVYORK nır. Kayt ve kabul 15/6/937 gününe kadardır. 4·6-8 17~ 
limanı için yük alacaktır. -

Tel. 2443 " GRIGORIOS ,, vapuru V l 1 A k "f b •k J !~ı apur arın isim eri, gelme s erı a rı a a ....... 
THE ELLERMAN LI- Mayısın nihayetinde veyahut tarihleri ve navlun tarifeleri r UIDUM p• 

NES LTD. Haziranın ilk günlerinde bek- hakkında bir taahhüde girişi· du••rıu••gv 0••nden.• 1676 
"DRAGO,, vapuru 15 Ha- lenilmekte ROTTERDAM, lemez. 

ziranda LIVERPOOL ve SW- HAMBURG ve ANVERS lı·· 60000 ff oJ Birinci kordonda "UMDAL t t J k h 
ANSEADAN gelerek yük çı· manları için yük alacaktır. UMUMf DENiZ ACENTA~ me re ar oç u a 
karacaktır. "CERMAIN,. vapuru 1 O J'. • k k 

H . b ki ·ı k ROT Llul LTD. vapuru acentalı· ıpe umaş 
"GRODNO,, vapuru ı 5 ' azıran e enı me tc • , 

'fERDAM HAMBMRG ğına müracaat edilmesi rica 
Hazirnda LONDRA, ve HULL • ve °f' ANVERS limanları için yük olunur. Tahmin edilen bedeli 45000 lira olan yukarda miktarı jj• 
den gelerek yük çıkaracaktır. alacaktır. Riz binasında No. 166 zılı Hartuçluk ham ipek kumaş Askeri fabrikalar umunt ~ jj 

"GRODNO,, vapuru 30 PHELPS LINE Telefon : 317l dlirlüğü satın alma komisyonunca 24/6/937 perşembe . gı.ı;S 
Haziranda gelerek LONDRA •111111111.llflflllllllllllllll 11111 1 saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 )ır8 ~,t 
ve HULL için yük alacaktır. = lı. Doktor '' il lllllllllnlllllllllll' kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak $' 

DEUTSHE. LEVANTE : A. Kemal Tonay = teminat olan 3:ns lirayı havi teklif mektuplarını ~·~( 
LINIE - kur günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve ke11• ~e· 

HAMSBOJ~~·.· ~~E~tE~an~ae - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü nıaddelerindek•s.ıO - = saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 4.6· 
ANVERSten gelerek yük çı· Birinci Sınıf Mutahassısı - -------------------- 11

1 karacaktır. - (Verem ve saire) =- Ödem •Ş İnhisarlar mÜdÜt)iJ 
Tarih ve navlunlardaki de· = Dnsrunlıane istasyonu knrşuuııdnki Dilıek sokak lıaş111Ja 30 sayılı = 1 

ğişikliklerden acenta mes'u- = ev ''c muayenehanesinde sabah saat 8 den ak§am saat 6 y• := v •• d 
1 = katlar lınsınlnrını knbul eılcr - gun en: . 

-ive•t •k•ab•u•l •e•t•me•z•. -·-··· IJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlilllll Telefon: 4115 11111111• 9,,7 ı· · · · d Ô<l · r· B d · tsst
0

"

1
'. _., mn.ı scnesı ıçın e emış, ırc, ayın ır ıs ,r' 

KÖSTENCE, SULINA, KA- '- rile mahalleri inhisarla; ambarları ve Ödemiş ile Adagide "f. 
t~:ıv:d~~-RAIL için yük ka- Türk Hava Kurumu sında yapılacak mamul ve yaprak tütün, müskirat ve kırt•:!. 

dolu boş sandık ve balyalarile ispirto bidonları nakliy•tı .. cfet' 

DEN NORSKE MIDDEL· Bu·· uu·· k pı·uangosu eksiltmeye konulmuştur. Senelik muhammen nakliye iJİ j~' 
HAVSLINJE ~ ~ 1034 muvakkat teminatı 77 liradır. Şartnameleri mahall.~r ;,' 

o s 1.. o 2 nci keşide 11 haziran 1937 dedir hisarlar idaresinde görülebilir. isteklilerin 15/6/937 giirı" 11"9. 
"BOSPHORUS,, vapuru 18 16 da müdüriyetimizdeki komisyona gt·lmcleri. 3 6 

Haziranda beklenilmektedir. Büyük ikramiye40,000 liradır b 1 
ISKENDERIYE, DIYEP ve Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye- Burnava e ediyesinden: -Jd~· 
NORVEÇ limanları için yük !erle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. Belediyenin park içinde mevcud gazinosu üç sene ~" ~"~1 
kabul eder. l k M d lh ''°' Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar icara veri ece tir, üzaye eye iştirak için on lira e 1/tJ'' ~ 

Vapurların isimleri gelme büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan depozito akçesi belediyeye yatırılacaktır. Müzayede . 
1 

0,tP 
tarihleri ve navlun tarifeleri bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnameyı g t· 
hakmda bir taahhüde girişi· çekinmeyiniz. istiyenlerin Burnava belediyesine müracaatları ilan oıı.ırı7ıı,_, 
lemez. Telefon No. 2007 2008 ~ 4 6 9 1 

·p .. . ş h T • • b.... . b. h•td• Ok J . 

15 

lp blı ur•en a ap l esiri fa lf, eŞSIZ lr mÜS l lr. auar zararsızdır ki gebelere ka I 

' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler, ' 


