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İç vilayetlerimizde büyük bir sevinç hüküm sürüyor --------
Büyük Şef Atatürk, bu~ 
gün Trabzon yolile tetkik 

seyahatine çıkıyorlar 
Büyük Şefe hasret kalmış olan halk, istikbal 

büyük • • 
ıcın 

' 
hazırlıklara başlamıştır 

Jstanbul, 7 (Hususi) -
lzmir vapuru, bu akşam 
Dolmabahçe saragı önüne 
gelerek demir atmıştır. 

Büyük Şef Atatürkün, 
garın (bugün) Tra.bzona ha· 
reketleri mukarrerdir. 

Trabzonda Büyük Şefin 
istikbali için muazzam ha· 
zırlıklar yapılmaktadır. 

/stanbul, 7 (Hususi) -
Büqük Şefin Anadolu da
hil inde bir seyahat gapa
cakl arı haberi şüyu bulur 
bulmaz, iç vilayetlerimizde 
görülmemiş derecede bir 
sevinç uyanmıştır. 

Senelerdenberi Büyük Şe
fe hasret kalmış olan Ka
radeniz 11iUigetleri ile iç 
t1ila9etlerimiz halkı, Ata· 
türke kavuşacağından do· 
lagı büyük bir sevinç duy
maktadır. Halk, her tarafta 
Bügük Şefi dört gözle bek· 
/emekte ve büyük istikbal 
haz.ırlıkları yapmaktadır. 
---------~-~-

B. Ruzvelt 
Altm siyasetinde değişik· 

lik olmadıOmı :söylüyor .. 

Bay Ruzvelt 
Vaıingtoo, 6 (A.A.) - ReM· 

tambur B. Ruzvclt, matbuata altın 

•iyasetiode biı;bir df'ğişiklik olma· 
dığını beyan etmi~tir. 

...__ ~------------

Von Nöyrat 
• 

Belgrada vardı 
Belgrad, 7 (Radyo] - Alman· 

}a llaricıye ~ızırı Von Nöyrat, 
hu gün ı O,.t5 te tııyynre ile Berlin· 
den gelmiş ''e llelgrsdın Zemon 
tayYare meydaoına inmi,ıir. 

Tayyare iııtaAyonunda Baş ve 
l>:ıı Bakanı B. Milan Stoyadinoviı; 
'•rafından istikbal edilen Yon 

C ôyrat. Harbiye \'e BRhriye 'azm 
ene.ral :&lariçe takdim edilmietir. 

~lınauya Hariciye Nazırını istik· 
al edenler arasında Yugosl8\'ya 

tt)ı.. 
11n1nrlan birçok ze\'at ,.~ gene• 

raıı 

G 
er bulunuyorlardı. O ııırada 

• el nıur.ılı:a Almıın \'C Yugoslav 
lbilli 1 • nıar, arını çalmıı \'e hır kıt'a 
••ker 8 11! •1 • • • •l ' f' um \'e ı ıtırını vazıyetı 

l'i l'llııtır. Yugoslav gazeteleri, Von 
... ~Yratın Belgrad ııeyabatinin ehem· 
... 1Yct' b 
• 1 akluuda birçok makale· 
crıe dolu ol k · · · · ara ıotıtar etmıılir. 

Dolmabahçe sarayı 

ispanyada son uaziyet 

Milisler, müteaddid cep
helerde ilerliyorlar 

.4.siler de, Bask cephesinde .Baskların yedi 
tayya_resini dü§ ürdüklerini iddia ediyorlar 

Dttvuuı.ta tayyare bombaraımauwdan kurluLmak 
içirı köprü altına kaçan halk 

Bask kuvvetleri geni taar· Bilbao, i (A.A.) - Ua•k ceb· 

ruzlarda bulundular.. h~i.nde So,icdo nııntakasıoıla cııuı· 

Paris, 7 (Hadyo) - Jlanıs 
Ajansının Bask ccbhı•si mulrnhiri 

bildiriyor: 
Ba k ruilliyeıpt>rverkri, a:oilert~ 

kaqı ıaarruzlarJa lrnlıınınıışlanlır, 

fakat elde ettikleri Leıııoııııyı \'e 
diğ<'r mevzileri aııilert• bırıılıb ric· 
at etmi~lerdir. Basl.lar bıı taarruz· 
larda tanklar <la kullarıırıı~lardır. 

Asi kuvvetler 25 ta}) are ile 
bu tankları bom bar<lımarı etmiş· 

lerıJir. Bask cebbeei afakında bir· 
kaç ha\'8 harbi olmu~ ve 7 Baı;k 

ta))'areei iskat edilmiotir. 

Amerika kızılhoç teşkili· 
nın yardımı. 

J>aritı, 7 (Radyo) - Amerika 
kızılhaç tefkilfitı, lııpanyaılan Fran· 
eaya iltit-a eden f spanyol ı;ocukla· 
rıoa yardım için be~ bin dolar iaue 
söndernıiştir. 

Barselonda geni hadiseler 
Pari8, 7 (ltaılyo) - Barseloo· 

dan alınan haberlere göre, orada 
yeniden birçok hlidi11eler olmu~tur. 

ispanyaya gardım gönderen 
komite 

Prag. 7 (Hadyo) - Bruooda 
İspanyaya gönüllü ve ııilnh gönder· 
mek. için bir komite nıcvcuddur. 

Anlacıldığıoa göre, bu komite, İs· 

paııya cumhuriyetçilerine yardımda 

bulunmakla ve Çeko lo,·ukyaclan 
gidf'D gönüllüler telef oldukça, 
derhal onların yerlniııi tutacak 
yeni gönüllüler göndermektedir. 

Cumharigetçilerin kazan· 
dıkları mufla/f akıget 

hurıyet kıt•aları Calıritos tepesin· 
deki ıı i mevzilere taarruz eılert!k 

kısa ve ~iddetli bir m ııh.ırı·br.clrn 
sonra tepeyi i~gal etıııi;lı·rdir. 1111 
tcpt·niıı ı:ı•,·kül"eH nok ıasınJıın lıü· 
yük bir ehem ıuiyı•ti vartlır. 

Dün akşam Hİ kuvv(•tlerinin 
Lemona lt'pesinc tanrıızları erna· 
sıoJa avcı ıayyarelerinin himaye· 
sile bombardıman ıayyareleri cıını· 
buriyetçilerin meV7ilerioe ,·iizlerı:e 
bomba atmışlardır. Asi topçu kuv· 
vetleri taarruzu oidtletli Lir lıoın· 
bn<lımanla himaye etmi~lertlir. Sıt· 
at 20 de 15 aııi tankı tepeye taar· 
ruz etmi~se de Baek piyadeleri 
bomba k.ullauarak taarruzu dur· 
durmağa muvaffak olmuşlardır. 

l\lubarebe fİddt:tle devanı etmek· 
tedir. 

Milisler 8 kaçaba işgal ettiler 
Madrid, 6 [A.A.] - Guada· 

laraja ceLhe8iodcki hükilmet kuv· 

\'etlerinin kumandanı Pnca .Milia· 
lerin bu cebhedc mevzilerini İ)ice 
ıalah etmio oJduklarıoı beyan et· 
miştir. 

l\liliıdea evvela 8 kHaba i~gal 
etmiıler sonra da l::Ppl,.gııres me\'· 
kiile di~er bazı mev:r.ileri ellerine 
gf"çirmi~lerdir. Bu mevziler şimdi 
tahkim edilmiştir. 

Milisler yeniden taarru:ra geç· 
mf'ğe har.ırJanınaktadır)ar. Asilerin 

mukabil taarruzları tardt"dilmiıtir. 

llükt1met bataryaları Lagranja l!a· 

rayile Seı;ovie yolu üzeı indeki 
ui mevzilerini müessir surette 

bombardıman etmiılordİl'. 

1'c!tftm: 2776 

Türk- Yunan 
Denizcileri arasında 

sevgi tezahüratı 
Atina, 6 (A.A .) - Alina Ajan· 

sı bi lJiriyor: 
Ke if bir hnlk mrçbul askerin 

mezanoa Lir çell'nk koymu~ olan 
Türk bahriye zabitleri ile cf radını 
hararetle nlkıelauıı,ıır. Yunan mıı· 
1.ıkası Türk milli mar~ını, lI.ııııitli

)Cllin mu:r.ıka,,ı ıla Yunan milli 
warşı nı: ç:ıl ıııışı ır. 

Caıctcler, Yuııan hııhri) c nıüs· 

ıeşarı Papa Va~eiliou tarafınılan 

Tiirk nıi-:ıf.irlt-r et'refint• çclı.ilıııi~ 

olan Zİ)afekt Turk·Yuuan dostlıı~u 
lıakk1111lıı tcaı i e,Jilmi' olan ı;özlcr· 
ı..lt•u Lah::clıucklt'ıJir. 

l':ıp:ı Vassilıou gf"nç Türk hah· 
riye zaLit naııı1;t•tllcriııi clamlıya· 
rak ezcümle ~Ü} le demiştir: 

•· Uorıırnnıalnrımızıu inld)afıun, 

teoeikine fasıl:ıeız surette çalışır· 

k.en sarfotmekıe oldu~uuıuz mü~· 

ı:Jag Ruşen Eşref 
terek m ııııitlc lırp eizleri dii~ünü. 

yorıız. Sizlerin samimi "~ ılı•Yamlı 

te~riki mcııııi i hüL.uınctlerimiz tara· 
fından Bali.on antantı müıtefikll'· 

rlnrlzle !.lkı bir te ııfld Jaire inıle 
hareket etmek Eurctile girişmif ol· 
dıığumnz mu lilınne icra11tı tarsio 
etmekten başka Lir netice \'eremez.,. 

Türki)e sefiri sefiri B. Ru~eo 
E:ref Unnydın ~öylr. demiştir: 

"Genç hnlniyelilcrimizin mcs· 
leklerinin ba~laugıcınclaki hu tema ~· 
farı, onların rııblarııula husııı;i lıir 

nıe~·ki işgul t•ılt·cdı:tir. Uıınn (•mi· 
nim. Biribirleriui nıiitekaLilcn ta 

nı ııı:ık smctilc müttc-f ik Balkan 

mcııılı-kctlcri aracında yeni hir 

devre açmış olıın bu mnkıırı.lı•s 
tc:riki ınf" ai mim ını tı~ ı•llüın 

edeceklerdir. Bu uretle dıılıa ı;r·ııç 
yaşlarında iken bu nizamın mulıa· 

faz;ı sının aynı 7.0manıla umumi 
sıılh sahasınıla tema} iiz cırııek de· 

mek ulaeaı'.!ına knııaat gt'lirecck· 
11! rılir . ., 

, ' 
Polonya 

Reisicumhuru dün Bükreşe 
vasıl oldu 

Bükreşte samimi temaslar ol:lu 

Hariciye Vekilimiz bugün 
lstanbulda bulunacak ·-8. Tevfik Rüşdü Aras, ayın 12 sinde B. 

Celal Ba.varla birlikte Bağdada gidiyor 

Tahranda lstanbul caddesi 
l~tanlıul, 7 (llu u~il - llari· 

ciyc Vekilimiz B. Tevfik Hüşdü 

Ara~. yarın Hakre~ten buraya 
;,!elecektir. 

B. Tcvfjk Rüfdü Aras; bu 
ayın 12 inılı; İktıımd Vekilimiz B. 
Cdal Bayıırla hirlikte Bıığduda \ 'C 

oradan da Tahrana gidecektir. 

Bük.reş~ 7 (A.A.] - Hariciye 
Nazırı B. Antonesko, Rüşclil Aras 
şerefine Ilaririye :\czuretin«le hu· 
8usi Lir ö~le ziyafi'li \'ı-rnıi~ ve bu 

ziyafette Eurlü~tri Nazırı B. Vale.r 
Pop. Bükreştcki Tiirk, Yunan ve 
Yugoslttv) a ortn elı;ilcri, hııriciye 

müstf'şar Rudülc ko, Fodüri czareti 
~enel eekreteri, Türk elçiliAi ve 
Hariciye Nezareti cıkünı h:ızır bu· 
)unmuthır. 

ll. Antoncko nk~nnıle) in de 
B. Rüşdü Aras \erefine Colonacle 
Joknnta~ınJn bir ziyafet 'ermi~ \'C 

bunda dn Türkiye elı;iliği ve Hari· 
ciye Nezareti erkanı hazır bulun· 
muştur. 

General Göring ne diyor?· 

Alman Hava Nazırı, mü
him \bir söylev verdi 

Kadınlar, Romaya karşı yaptıkları muho 
rebelerde dünyayı hayrette bırakmışlardı 

Berlio, 6 ( \.A.) - G. Gorıııg 
dün akşam olirnpiyatl r.tadındnki 

açık hava tİ)atrosunt1:ı ha\'n milıla· 

faaaı hakkında hiiyük bir nutuk 
aöylemişıir. 

Prusya B:ışvı•kili Alman hava 
nıü<lafaa te~L.iliitının 12 mil· 
yon azat-1, 65,000 lıiiro•ıı, 400,000 
memuru, 2,400 muallimi, h.-ş mil· 
yon teknikcif.i w 3,400 mekl••Li 
olıl ugunu ka)lletıik ten 1111n ra lıu 1 kn 

mah U3 Lir ga7. ma ke inin satı~a 

ı;ıkarılıJı~ını ve im m:ıskdt•rin hir 

kaç milyoououn hazır buluoduğunu 
hilJirnıi~ıir. 

Hatib bundan 11onra Doyı;land 
hiJisf"eine telwıb ederek ılcnıi~tir ki: 
-Aloıanysnın korkuıulıthilı•ce~i 

zaman seçmiştir. JJiL tekrar ken· 

dııııizın hakimi olduk. Alınan kanı 
aktığı zaman } opılıın hakaret an· 
cak kan dukmck: euretile tamir 
eclilt"lıilir. 

G. Göring. erkekler cephede 
olduğu zııınaıı Jıava telılike~i kar. 

~ısınıla knılııılaru dil~t'n 'nzifc) i 
teLı.1rıiz <·tıirı•rek şunları söylemişıir: 

-Knılırıl:ır Honıayıı kııqı yap· 
tıklan muharebelerle lıiiliin ılün· 

p) ı ha) rette lnroknu büyük ıına· 

lurına liıpk olduklannı İt1hııt et· 
ııwlidirler. Erkekler öldü~il zaman 
cenk nrııbalıırile tf'şkil edilen biiro· 
lan kadınlar müdafaa cımi~lerdi. 

Milleılerin Lirilıirlrrilc miicadcle· 
lerinıle sinir lmlırnm geçiren kn· 

dıncıklara ilııiy.ıc.ırııız yoktur. Ka· 
dınlann ıla cesur olnııılnrı lfiıımdır. 

..... ec • ...,, ............ mıı ...... 11111 ........................................... .. 

Büyük Millet Meclisinde 

Başbakanımız, cuma günü mühim 
bir söylev vereceklerdir --------------

Hariciye Vekil vekili B. Şükrü Saracoğlu, Türk
İran dostluğu hakkında mühim beyanatta bulundu 

Ankara, 7 
yük Millet 
muahedesini 

(Hususi) - Bü· 
Meclisi, Hatay 
tasdik ettıkten 

sonra önümüzdeki cuma günü 
yaz tatilini yapacaktır, O gün 
Başvekilimiz General ismet 
İnönü, mühim bir ~öylev ve· 
receklerdir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Bu· 
gün Refet Canıtezin başkan
lığında yapılan kamutay top· 
lantısında lstanbul adliye bi· 
nasının yanması üzerine teş· 

kil olunan yenileme büroları· 
nın kaldırılması, hakimler ka· 
nununun muvakkat maddesin· 
deki maddelerin uzatılmasına, 
Maarif teşkilatına aid kanunun 

- Sonıı 4 ncü salıijede-

Napoli açıklarında 

ltalya donanmasının ma
nevraları bitti --------------

Bu manevraları, Alman Mareşalı 
Blomberg de takib etmiştir 

Gacta, 7 (Radyo) - tıolyon fi· 
Josu, 120 hınb sef:inc11inıleu mü· 
rekkeb olarak manevralara ha§la· 

mıştır. 

B. 1\luuolini ve Mareeal Von 
Blomberg Dük Daüst amiral 8efi· 
nesinde bulunmaktadırlar. 

filo, Napoliye müteveccihen ve 

mane\'rulnr yaparak Herlr.mİ~tir. Bu 
manevralarda tnnııre tnplarına mı1· 

him roller verilnıi~ \'e tahtelbahir· 
ler de tamanıile faaJ Lir hal mo· 
hıtfaıı. etmi~lcrdir. 

l\lane\'raların hitamında filo 
Napoliye vardığı zaman, muazzaıq 

bir geçid re&mi yapmııtır, 
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-
Dün ve bugün 

Küçilktüm. Bir kt§ gece iydi. BinıJi~imiz bir "çaçan,, arabuı, lıozuk, 
berbat yolun üstünde, lnknlıırdan, iri taşlana fütündeo derin gıcırtılarla 
ıallııo:ı Mlo•nıı, bizi E.;enin bir kaza ın:ı söıürüyordu. Haham, bir me· 
mur olarak oraya ta)in edılmişti. Yolumuz aoııızıo bir çamıırhığn düştü. 
Araba durdu \°C s:ıplandı .. Korkunç hir sece C!'!İyordu iistiimüırte .. Kalın 
palıomıın yakalıınna arılınıştım. Annem, babam, hen arabacı indik .. Ara· 
bacıma kor;ınhktn gözükmi)CD kamçısı sert Lir şaklama ile zıı\•allı hay· 
•anlann mrtıııa indi. Onlıınn tlize kadar çamur içinde tepişerek araba)ı 
çekme~c çalıştıklarım gilrdülc: .. Fakat nurilt·!. 

- E,yayı ·dedi arııbııcı· CfY"Y' da indilerim! 
İndirdik hep-ini, gf'nc kamçı sesleri, gene h.ayvan soluklan ve hu 

meyanda arabacının <li !erinden ı.~murlu ta,lar gibi fırlıynn bir yığın 
küfür.. flııp•anlar, lıoıaklı~ı sökenıi) orlardı. Arııhııcı, biraz ilerideki k.ii· 

çiik tepeye dogru ko,tu, uznklııra, karanlığa baktı .. Sonra ıırabaonın 

tcıini duFluk. Acı, lıoğuk bir e. : 
- lleeect-y, oralarda kimse )Ok mu? .. 
Arabacımız i tinıdacl t>diyorı!u. Fakat lıir nkı;isadn hile yokta. Vak.it 

galiba y:ıtı;ı ııakti idi. Arnbncı döndü, gı·ldi. Babama: 
- Ne yapalım -dedi· burada kaldık. Siz İ!ltcr eniz ıelırin yolunu 

tutun .. Ağır a~ır giderı;iniz. Oraya \'anaca, in nn yollarsınız da gelirler, 
arabayı çekerler .• 

Çare yoktu, birer küçük çanta ve)n paket alarak, kııranlıkıa, yolu 
tuttuk. GN·e yansnn doğru, yarı donmuş bir haldi', 11:1nki .Mil.iddao ön· 
ce yaşamış \'e Enkinleri hırııfındnn terkedilmişe herıziyen bir 'clıre g:r. 
dik .. Ne Lir ı,ık vardı, ne bir in nn sesi, ne bir ök ürük, ne birocy .. 

Der kitablıınmn, ancak iki gün onra kavuşubilişımim. 
• • • 

Bir h:ıfııı evci, gene gece yansı, temiz bir yolclnn; bir otomolıille 

o ~ehrc girdim. Sokaklun O)aydındı. Düzdü. İnsanları henfiz yntmnmış· 
tı. Dıır&) ıı gelinci ye kudnr yorulmamıştım. O gecf', Lir temiz otele İn· 
dim. Ch'ardan racl)O e lcri duyuluyordu. Yanıbnşımızd ıı ki evde, bili· 
hare li eli olduk.lımnı ıınlndığım üç kız, lnc;ilizee bir parçarı teganni 
ediyorlardı. 

- Dün ve bugün! 

I>iye mmldnndım. Rahat, derin, meımd bir uykuya daldım. 

Tuhaf bir tesadüfi 
Amerikanın Nev Bretonya 

kasabasında 77 yaşında Con 
Konlon adlı bir ihtiyar öl· 
müştür. 

Ölür ya... 77 yaşında bir 
ihtiyarın ölümü bir mesele 
teşkil etmez. Fakat ayni gün
de, ayni şehirde gene 77 ya
şında bir adam daha ölmüş· 
tür. Ve bu adamın da adı Con 
Konlondurl işte tuhaflık bu
rada. 

Şehir belediyesi, nihayet 
ayni yaşta ve ayni günde ölen 
iki Con Konlonu ayni mezara 
defnettirmiştir. 

Rekorl 
Herşeyin rekoru var; bugün 

de nişanlanma rekorundan bah· 
sedeceğiz. 

Birçok aşıklar, uzun müddet 
nişanlı kalırlar ve binbir mani 
yüzünden senelerce evlenemez· 
]er. Fakat Çinde geçen bir 
nişanlanma hadisesi kadar 
sabır gösteren nişanlı veya 
aşıklar yoktur sanıyoruz. 

Halen 68 yaşında bulunan 
Çin zabitlerinden Çen·Min·Pa, 
65 yaşında bulunan bir Çin 
dilberile evlenmiştir. 

Saime Sadi 

yorum ki, bu Simson denilen 
kadın seni çabuk terkedecek
tir. Terketmezse bile, ben ge
leceğim, seni onun pençesin· 
den kurtaracağım." 

Dedektifler her.ten faaliyete 
geçmişler, tam iki gün geceli 
gündüzlü çalışmadan sonra 
meselenin esasını anlıyabilmiş
lerdir. Mektup, bir gazete mu· 
habirinin şoförüne karısından 
ve şaka olarak gönderilmiş fa· 
kat etrafı telaşa düşürmüştür. 

Koca bir mahalleyi 
susuz bırakanlar 

kimdir? 
Eşref paşada Yapıcıoğlun· 

daki belediye çeşmesinde ara· 
bacıların hayvanlarını yıkadık· 
ları hakkında gazetemizde bir 
şikayet mektubu çıkmış ve bu· 
nun üzerine çeşme suyu der
hal kestirilmiştir. 

Dün ora halkından aldığı· 
mız bir mektupta, çeşme su· 
yunun kesilmesi ile bütün ma
hallenin susuz kaldığı, bol su· 
ya kavuşmak için arabacılar· 
dan şikayet edilirkPn bu defa 
suyun büshütün kesildiği bil· 
dirilmektedir. Alakadarların 
nazarı dikkatini cdbederiz. 

Vali B. 
Fazlı Gülec 

' ___ _.. .......... __ _ 
Bayındır ve Tirede 
tef fişlerde bulundu. 

Bayındır ve Tire kazalarında 
muhtelif işleri teftiş eden va· 
limiz B. Fazlı Güleç, şehrimize 
dönmüş ve dün vilayet maka
mında muhtelif işlerle meşgul 
olmuştur. 

Yeni M. Umumi 
muavinleri 

Dün vazifelerine 
başladılar. 

Şehrimiz Cumhuriyet Müd· 
deiumumi muavinliklerine ta· 
yin edilmiş olan Mustafa Ke
malpaşa kazası hakim muavini 
Bn. Handan Dalas ve Koçhi· 
sar ceza hakimi Bey Kemal 
lzmire gelerek yeni vazifele· 
rine başlamışlardır. lzmir Ti
caret mahkemesi aza muavinli· 
ğine tayin edilmiş olan Cum· 
huriyet Müddeiumumi muavin
lerinden Abdullah Kandemir, 

dün yeni vazifesine başlamıştır. 

Fuar zamanı 
Yunanistandan iz. 

mire 200 kişi 
gelecek 

Fuar hJzırJıkları hummalı 
bir safhada devam etmekte· 
dir. Türkofis şubesinin tcşeb
büsile fuar esnasında Atina
dan lzmire bir seyahat tertip 
t-dilecektir. Bu seyahate 200 
kişinin iştirak edeceği anlaşıl· 
mıştır. Yunanlı seyyahlar, iz. 
mirde iki hafta kaldıktan sonra 
lstanbula ~idecek ve orada da 
bir müdd~t kalacaklardır. 

Karşıyaka sağır, körler ve 
dilsizler müessesesinde yetiş· 
tirilen kfülerden mürekkep 
orkestrenın da bazı akşamlar 
fuarda konser vermeleri ka· 
rarlaştırılm ıştır. 

Çirkin bir vak'a 
14 yaşındaki kızı 

kirletmişler 
Evelki gün Dağkızılca na· 

hiyesinin Karaağaç köyünde 
bir kız kaçırmak vak'ası ol
muştur. 

14 yaşında Fatma adında 
bir kız, erkek kardeşi ile bir· 
tikte tütün tarlasında çalışır
ken ayni köyden Hüseyin oğ
lu Hasan ve Ömer oğlu Ham· 
za gelerek erkeği bir ağaca 
bağlamışlar ve Fatmayı kaçır· 
mışlardır. 

Ağaca bağlanan erkek ya· 
rım saat uğraştıktan sonra Bu işteki garabet, evlenen

lerin tazeliği veya kartlığı de· 
ğildir. Asıl nokta, bu iki sal- r 
hurdenin 18 ve 15 yaşından 
yani yarım asırdanberi nişanlı 
olmalarıdır! 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

kurtulmuş ve jandarma kara· 

ŞUpheli mektup! 
Gande şatosunun asayiş ve 

emniyetini temine memur ta· 
harri memurlarından birisine, 
yamağı gelmiş ve: 

'\ kolunu vak'adan haberdar et
miştir. Zabıtaca alınan terti· 
bat sayesinde Fatma ile Ha
san ve Hamza, sabaha karşı 
Bucada Kozağaç mevkiinde 
yakalanmışlardır. 

Ilngüu birit.irine zıd te!irlcr 
nrz fızerindc fena cereyanlar '\"C 

hadi eler yaratacaktır. Gayri mel· 
hıız huıliselcre lıazırlılı.h bnlıın· 

- Usta, demiş. Şatonun 
dış parmaklığı yanında parça
lanmış bir mektup buldum. 
Parçaları topladım, çok şüp
heli buldum. Buyurunuz ... 

Dedektif mektubun parçala· 
larının biribirine yapıştırılmış 
kısmından şu cümleyi oku· 

mak bügün için çok fndnhdır. , 
Hadiselerin neticeleri, felaketli 
olmaca bile te iri çok derin ola· 
(•aktır. Bugün soğukkanlılığı mu• 
hııfııza etmek çok lıızıwdır. mı. 

hau aile hliclisclerinin facia halini 
olmnmn ı içio dikkat İcab ecler. 

Bugün doğacak çocuklar kll· 
fi clcreccdc zeki foknt ters ıabi· 

atli olncaklnrdır. Bugün iloğan 

çocuklar ara mdao en ziyade hü· 
kiımct memuru yetişecektir. 

Fakat Hasan kaçmış, Ham· 
za ile Fatma, karakola geti· 
rilmişludir. Jandarma karako
lunda nezarethaneye konan 
Hamza da, pencereyi kınp 

kiliseye, oradan civardaki ev· 
lere geçmiş ve jandarmanın 
takibine rağmen o da kaça· 
bilmiştir. Şimdi bu iki namus 
düşmanı aranmaktadır. Fat
manın kirletildiği anlaşılmış 

ve kız, amcasına teslim edil· 
miştir. 

Evkaf şehrin imarını düşünüyor 

Bir otel ve M. kömürile iş
i iyen fırınlar yaptırılacak 
Evkaf halinin trasasında bir kır 

kahvesi vücude getirilecek 
-----------

Evkaf idaresi tarafından hem de şehrin güzelleşmesine 
Mezarlıkbaşında lsmetpaşa hizmet edecektir. 
meydanında inşa ettirmekte Birincikordonda veya Kor· 
olduğu hal, yakında tamam· dona yakın bir yerde Evkaf, 
lanacaktır. fzmir Evkaf müdür· konförlü ve ucuz bir otel inşa 
lüğü, halin üst kısmındaki ettirecektir. Şt:hrin tensip edi· 
terasta kır kahvesi şeklinde lecek bir yerinde Evkaf bir 
bir kahve vücude getirilmesi banyo ve duş mahalli inşa 
hakkmda yapılan teşebbüsü1 ettirecektir. Bunun birçok ka· 
Evkaf Umum müdür\üğü mu- bineleri de olacak, halk burada 
vafık görmüştür. Etrafı par- çok az bir para mukabilinde 
makhklarla çevrilecek olan duş alacak veya ylkanacaktır. 
taras, şehrin güzelliklerine Bunlardan başka Evkaf ida-
hakim bir kır kahvesi halini resi, maden kömürüle ekmek 
alacaktır. Hal binası yakinin- imal eden birkaç fırın da yap· 
da Evkafın birkaç arsası var· tıracaktır. Bu fırınlarda bele-
dır. Bunlara da Evkaf idaresi diyenin istediği evsafta ekmek 
ıçın hem v~ridat getirect:k çıkarılacak ve aynı zamanda 
bazı binalar yaptırılacak ve pişiricilik de yapılacaktır. 

Evkaf paviyonu Alsancak camii ---.. ····---Gelecek yıl, bütün 
Evkaf eserlerini 

ihtiva edecek 
lzmir Evkaf müdürlüğü, bu 

sene fuara iştirak edecek, bir 
paviyonda Evkafın yaptığı 

muhtelif işlere dair grafikler, 
resimler teşhir edecektir. Asa· 
rıatikadan muhtelif Evkaf bi
nalarının güzel fotoğrafları da 
bu paviyonda bulundurulacak· 
tır. Ayrıca Evkafın iyi bakıl
mış ve fenni şekilde yetiştiril · 
miş zeytinliklerinin de resim
leri bulunacaktır. 

...... 
inşaatı teberrula 
tamamlanacak 

Alsancakta Evkaf idaresi 
tarafından inşa edilecek olan 
cami binası için 10,000 lira 
tahsisat ayrılmıştı. Bu para 
ile bir de cami yaptırılacaktır. ' 

Fakat bidayette, cami in in
şasına yardım olmak üzere 
halkın teberruda bulunması da 
esas olarak kabul edildiğinden 
mütemmim inşaat, bu teber· 
rula yapılacaktır. 

Hazırlanan plana göre, ca· 
miin inşasına yakında başla
nacaktır. 

İlkokullar 

1 Dünyada Olanlar 1 
·-- Kıskanclık 

• 
Hayatın bazı maceraları 

vardır ki hayal kudreti en 
yüksek zabıta romanlan mu
harrirleri bile böyle şeylf'r 
düşünmekten aciz kalırlar! 

Kahire civarında küçük bir 
kasabada bulunan orta halli 
bir tacir, bir gemi kaptanının 
kızını evine kiracı olarak ka· 
bul etmiş fakat biraz sonra 
bu kızla evlenmiştir. 

Bu tacir, tasavvurun fev
kinde kıskanç bir adam imiş; 
herşeyden şübhelenirmiş. Fa
kat dostlarından birisinden 
imzasız olarak aldığı bir mt-k· 
tuh, bu kıskanç kocayı çile· 
den çıkarmıştırt Kıskanç adam 
karısının üzerine atılmış ve 
kadıncağızı hırpalamağa baş
lamıştır. Kadının masum ol
duğunu yemin ile temine ça· 
lışmasına rağmen kıskanç ta· 
cir tabancasını çekmiş ve ateş 
etmistir . 

Kurşun, kadının nahiyei kal
biyesini delip geçmiş, kadın has· 
tahaneye ve kıskanç koca da 
hapishaneye nakledilmiştir. 

Fakat ... işin garibine bakı
nız ki kurşun, kadının kalb 
nasiyesini delip geçtiği halde 
vahim bir vaziyet ihdas et· 
memiş ve kadın bir iki gün 
içinde iyileşmiştir; çünkü ka· 
dının kalbi solda değil, sağda 
imişi 

Romanın sonu hoştur: 
Kadın kocasını affetmiş ve 

hükumetten de cezanın te"·i· 
lini istemiştir. Bu suretle ta· 
cir hapisten kurtulmuştur. 

Acaba?. Kıskançlıktan vaz· 
geçti mi?. 

Bunu biz değil, hadisat ve 
zaman gösterecektir. 
~--~----------~---

Beyazıdın 
kalesi değilmif 

•• 
E . ki eserler Akhisar· 

Evkaf müdürlüğü, gelecek 
seneki fuarda bütün Türkiye· 

deki Evkaf eserlerini teşhir 
için tertibat alacak ve ona 

Yaz tatiline başladı da koranuyor .. 
Şehrimizdeki ilkokullar, bu· Akhisır belediye reisliğin· 

göre çalışacaktır. Evkaf ida
resinin yaptırdığı mühim ve 

mühim ve büyk binaların fo. 
toğraf ve maketleri, gelecek 

seneki fuar için hazırlattırı· 
lacaktır. 

Otellerin teftişi 
Temiz bulunan otel
ler iyi vaziyettedir 

Belediye reisi B. Dr. Beh
çet Uz, dün yanında belediye 

zabıta başamiri bulunduğu 
halde şehirdeki bütün otelleri 

teftiş etmiş ve temiz bulmuş
tur. Fuara hazırlık olmak 

iizere otellerde yapılacak bazı 
ilave ve tamirat için beledi
yece noksanlar tesbit edilmiş, 

bundan evel otel sahiplerine 
tebliğatta bulunulmuştu. Otel-

lerde görülen bu noksanların 
ikmal edildi~i anlaşılmıştır. 

Vakıflar nizamnamesi 
2762 sayılı Vakıflar kanunu 

hükümlerir.e göre, Evkaf umum 
müdürlüğünce hazırlanan ve 
Şurayı devletçe tasdik edilen 
vakıflar nizamnamesi şehri

mizdeki alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. Nizamnameye göre, 
vakıf malların korunması ve 
gayelerine göre yaşatılması 
için tedbirler alınacaktır. 

Yeni vakıf inşaatında, gelir 
temini esas olmakla beraber 
şehirlerin imarı noktasından da 
hareket edilecektir. 

günden itibaren yaz. tatiline den aldığımız mektubu aynen 
başlamışlardır. Ayın 15 ine 
kadar son sınıf talebesinin 
imtihanları yapılacaktır. 

Menemen, Bayındır, Ödemiş 
ve Tire ile Bergama kazala· 
rmdaki ilkokullarda da dün
den itibaren yaz tatiline baş· 
lanmıştır. 

Sakarya mektebi talebe· 
sinin müsameresi .. 

Sa1'arya ilkokulu talebesi, 
dün akşam Halkevinde bir 
müsamere vermişlerdir. istiklal 
marşile başlıyan müsamerede 
yavrular çok muvaffak olmuş· 
lar, kır çiçekleri raksında al· 
kışlanmışlar, mandolin kon· 
serleri vermişler, ressamın hul-
yası piyesini fevkalade bir 
maharetle temsil eylemiş
lerdir. Küçükler diğer rakıs
lar ve tablolarda da muvaffak 
olmuşlardır. 

Karşıyaka ve Burnava 
otobüsleri 

lzmir - Karşıyaka ve lzmir -
Burnava yollan tamamen ta· 
mir edilmiş olduğundan dün
den itibaren Karşıyaka ve 
Burnavaya otobüs seferleri 
tekrar başlamıştır. 

Temyiz tasdik etti 
Rüşvet almak suçı:ndan şeh

rimiz Asliyeceza mahkemesin· 
de üç ay, 26 gün hapse mah· 
kum edilen Sulhceza mahke· 
mesi zabıt katiblerinden B. 
Hakkı, hakkındaki mahkümi· 
yet kar arı temyiz muhake
mec;ince tasdik ve iade edil· 
miştir. 

yazıyoruz: 

Anadolıı gazetesi sayın di· 
rektörlüğüne, 

Sayın gazetenizin 3·6·937 
tarihli nüshasının ikinci sayfa· 
sının 6 mcı sütunubaşında: 
memleketini seven her Türkü 
müteessir edeceği pek tabii 
olan (Beyazıdın yaptırdılı kale 
Akhisar belediyesi tarafından 
yıktırılmış) başlığı altındaki 
yazı uydurma ve yalandır. Bu· 
gün bu yazıyı okuyan Akhi· 
sarlılar yalanın bukadar sur.· 
turlusu karşısında gülmektedir· 
ler. Belediyemizin antikite se: 
verliği vilayet merkezinde yen• 
aÇılmış olan müzemize görı· 
derdiği ve elinde muhafaı• 
etmekte olduğu eski eserlc:f 
ve bu hususta yaptığı masraf· 
lar dolayısile vilayet yüksek 
makamınca da takdir göt"' 
müştür. 

Bilinmiyen ve kanuni ınak•· 
mata müracaat etmiyerek doJ· 

. h .. bir ruca gazetenıze ususı 

•• maksatla yazılmış olan bu 1 ~ 
zıyı okuyarak pek tabii olar• 

fırı· alakalanacak makam tara 
dan yapılacak tahkikat sorıurı; 
da belediye tarafından karı""e 

··ıer 
takibatta bulunulmak u t· 

h.b. · · hıfıe yazı sa ı mın ımzasını • 
menizi ve matbur.t kanurı~rıe" 
tevfikan ayni sütunda keyfırcl 
. k ., . . 1 la '' tın te zıoını saygı arım ifİ 

ederim. Belediye re 
N. Işık 
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Adliye Vekaleti çok çocuklu· hakim
lere yardım için bir 18yiha hazırhyor -Bq iş için büdceye bir miktar tahsisat konacak ve diğer hakim. 

lerin aylıklarından cüz'i tevkıfat yapılacaktır 
Ankara, 7 (Hususi) - Adliye Vekaleti.çok çocuklu hakimlere yardım için yeni bir ka

nun hazırlıyarak Büyük Millet Meclisine vermiştir. Bu kanuna gÖrf', Adliye büdcf"sine konu
lacak bir mikdar tahsisatla diğf'r hakimlerin aylıklarından yapılacak cüz'i tevkifattan husule 
geJecelç paralar, çok çocuklu hakimlere tevzi olunacaktır. ____________ .......... 1 

Valiler arasında 
değişiklikler 

Ankara, 7 (Hususi) - Va
liler arasında bazı değişiklik
ler olmuştur. Bu cümleden 
olmak üzere lstanbul Belediye 
Reis muavini Bay Nuri Rize 
valiliğine, mülkiye müfettişle
rinden B. Rifat Bitlis valili· 
ğin~, mülkiye müfettişlerinden 
B. Şekip Van valiliğine, mül
kiye müfettişlerinden B. Ab
dullah Feyzi Yozgad valili
~ine, Diyarbekir vali muavini 
B. Kazım Urfa valiliğine ve 
Urfa valisi B. Atıf Çanakkale 
Valiliğine, Yozgad valisi Bay 
Yahya Sezai de Trabzon va· 
liliğine tayin edilmişlerdir. 

Nevyorkta 
150 Bin amele işi bıraktl 

Nevyork, 7 (Radyo) - Ma· 
den amelesi grevi df'vam et· 
ınektedir. 150,000 den fazla 
grevci amele muhtelif yerlerde 
İşi bırakmıştır. 

Çin nazırı Brükselde 
ı· Paris, 7 (A.A.) - Çin Ma· 
ı~c Nazın Kung burada beş 
gtın katarak Fransız maliye 
ve iktısad erkanı ile müzake·, 
~l:rde bulunduktan sonra 
d ruksele hareket etmiştir. Ora-
a da iki gün Belçika hükü

llıetinin misafiri olarak kala
taktır. 

da~iğcr taraftan Çin heyetine 
, •11 bulunan Bahriye Nazırı 
lt~ıraJ Cengskun Napolide 
ta~~.an harb filosunun deniz 
ta ıkatında hazır bulunduk-
ilt~ sonra Brükselde Kunga 

1 alc edecektir. 

l<u8rü~sel, 7 (A.A.) - Dr. 
'V ?ı ıle Çin heyeti şerefine 
erden . . -liy zıyafette bır nutuk soy· 
ca~~ ~ariciye Nazın Spaak, 
bah Çın-Belçika dostluğundan 
tah ~~ltikten sonra Belçikada 
leb:ı • ctrnektc olan Çinli ta
tild nın sitayişe layık bir şl:!· 
ıenee. Çalıştığını söylemiş, 1936 
lebe sınde 200 olan Çinli ta· 
Üniv .adedinin Çin·Belçika 
1. eraıte k •t . . k. •nde omı esının teş ı· 
tunu n. 1~0nra artmakta oldu· 
.,, ı ave eylemiştir. 
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Yunanistanda Sayrn misafirimiz 
1 

--· • BugUn lstanbuldan 

Tayyare ianesi ayrıhyorlar 
lstanbul, 7 (Hususi).,,._ Sa· 

toplanıyor yın misafirimiz Emir Abdullah, 
Atina, 7 (Radyo) - 13 bugün Fılorya ile Yalovayı 

haziran pazar gunu bütün ziyaret etmiş ve oradan Bur• 
fabrika ve atölyeler çalışacak saya gidip gelmiştir. 
ve amele yevmilerini tayyare Sayın misafirimiz, yarın 
cemiyetine verecektir. (bugün) Hayfa yolu ile mem· 

Tayyare cemiyetine bütün leketine avdet için şehrimiz· 
Yunanistanda mühim ianeler den ayrılacaktır. 
v:rilmekte~i~. Pirede 885 bin Ecnebiler 
bın drahmı ıane toplanmıştır. • • 
Pire belediye meclisi de 30 gırmıyecek •. 
bin drahmi vermiştir. I Varşova, 6 (A.A.) - Dan· 

8. Hitler 
B. Mussoliniye 
nişan gönderdi 

Berlin, 7 (Radyo) - Bay 
Hitler, bugün B. Mussoliniye 
yeni Akla salibi nişanını ver· , 
miştir. 

B. Hitler aynı nişanı Kont 
Cianoya da vermiştir. 

Fren sız kruvazörü 
Kiel limanmı ziyaret 

edecek 
Kiel, 7 (A.A.) - Fransız 

Jenane D Arc kruvazörü Al· 
man bahriyesini ziyaret etmek 
üzere Kiele gelecektir. Fransız 
kruvazörü Kielde sekiz gün 
kalacaktır. Bu esnada gemi 
subayları tayyarelerle Berline 
gelecekler ve orada bir gün 
gezeceklerdir. 

Antakyada 
Karışıklıklar devam ediyor 

Londra, 7 (A.A.) - An· 
llkyadan Royter ajansına bil· 
dirild:ğine göre, Türkler ile 
Arablar arasında karışıklıklar 
olduğundan mahalli hükumet 
asker kuvvetlerine müracaat 
etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Antakya, 7 (A.A.) - Ha· 
vas ajansı bildiriyor: 

Hatay anlaşmasının akdi 
üzerine hasıl olan heye.can 
Sancak da~ilinde devam et
mektedir. Çıkan karışıklıklar
da biri ağır olmak üzere dört 
kişi yaralanmıştır. Birçok Türk 
memur hakaret görmüş ve 
döğülmüştür. 

Meksikoda 

zig körfezine hakim Hola ya
rımadasına 7 Hazirandan iti· 
baren kara, deniz ve hava 
yolile ecnebilerin girmesi Le· 
histan hükumeti tarafından ya· 
sak edilmiştir. 

Koca tepe 
DUn lstanbula döndU 
lstanbul, 7 (Hususi) - İn· 

giltere kralının taç giyme me
rasiminden sonra yapılan ge
çid resminde donanmamızı 

temsil etmek üzere Jngiltereye 
gitmiş olan Kocatepe muhribi 
bugün limanımıza dönmüştür. 

Pazar günkü 
Ankara ve /stanbul maçları 

lstanbul, 7 ( Hususi ) -
Dün F enerbahçe ile Viyana 
takımı arasında yapılan maçta 
Viyana takımı, Fenerbahçeyi 
4 - 1 yenmiştir. 

Ankara, 7 (Hususi) - An· 
karagücü ile Galatasaray ara· 
sındaki karşılaşmada Galata· 
saray, 4-2 mağlup olmuştur. 

Polonya Reisi 
cumhuru 

Bükreşe muvasa .. 
lat etti 

Belgrad, 7 (Radyo) - Po· 
lonya milli bayramı münase· 
betile Cumhur reisi B. Mu
ziski ve Hariciye Nazırı albay 
Bek, Bôkreşe gelmişler ve ha
raretle istıkbal edilmişlerdir. 
Romen gazeteleri, bu seyaha
tin fevkalade ehemmiyetinden 
bahis yazılarıle dolu olarak 
intişar etmişlerdir. 

Yugoslavya Başbakanı B. 
Benzin amelelerinin grevi , Stoyadinoviçin mühim bir be-

Meksiko, 7 'Radyo) - Bü- yanatı, Romanyanın Kandebur 
tün milli faaliyete sekte veren gazetesinde çıkmıştır. Yugos-
benzin amelelerinin grevi ne- lavya Başbakanı beyanatmda 
ticeleri memlekP.tte şiddf'tle diyor ki: 
hissedilmektedir. Grev yüzün· _ Dost ve müttefik Rumen 
den çıkan birkaç hadise bas- devletinin adırıa kahraman 
tınlmıştır. ordusunun refah ve saadetine 

Saylavlar halisane temenniyatta bulunu-

Yaz tati inden bilistifade rum. Bolkan antandı ve kü· 
m1ntakalarında tetkikat çük antant azası olmakla Ro-

yapacaklardır.. manya ve Yugoslavya, orta 
Ankara, 7 (Hmusi) - Cum· Avrupanın mihveridir. Tarihi 

huriyet Halk Partisi; yaz tati- vazifeleri çok mühim olan bu 
linden bilistifade bütün say· iki hükümet, Avrupa sulhunun 
lavların kendi mmtakalarına muhafazası için elinden geleni 
giderek tetkikalta bulunmala- yapıyorlar ve bundan asla 
rmı ve Halkevlerini teftiş et· fariğ olmayorlar, olmıyacak· 

--Hergün güzel ~ir gün 
Konser, resim ve elişleri sergileri 

biiylik bir alaka gördü 
Bu. bir mecmua, bir gazete 

ismi değildir. Bütün, hepimi· 
zin ve tarihte g-elıniş geçmiş 

olanlardan başka bize nesil 
olacak miistakbel biiyiik insan • 
kıtlelt>rinin tam hir •ştirakl e 

söyliyect>ği yr\{ane şeydir: 
- Hergiinl 
Nefes alır ve verir gibi; 

yaşıya'l ht:r insan, bu hergiinü 
idrak ediyor. Giineş doğarkf'n 
içimizi çekiyoruz ve bir günü, 
ömrümüzün o muayyen par

çasına alıyoruz. Gece olunca 
derin derin ciğer boşaltıyo· 
ruz ve ö:ııı liınüzün içine al
dığımız o gijrıü, sayısı hesab 
ölçült>rini çoktan aşan ölmüş 

günlere veriyoruz. 
Bu "hergiin,. ler toplanınca, 

neler teşkil etmiyor: Burnava ortamek1ebinde srgircller 
Burnava ortaokulu b 0 rinci ... tö,. Q'Örrrt kle övünebilirler. 

ders yılını kApnmış bulunuvor. - Direktöre, me' tep işlerin\~ 
B·ı miina~,.bt>tle mt-ktebin ve gelecek sene için tasavvur 

clPğf"rli dirE>ktörii Emin Ôr~nel etti~i işleri sordum. Aldığım1 
memlt>ket halkına, çocuklRrı· cevapları ~hulasa ederek ııra· ı 
nm hir senelik çalışmafannm Jıyorum: 

Cersume devrinden bugüne 
kadar gehp geçen "h<"rgün.,Ü, 
müsbet ve menfi sahada, te· 
kamül, tereddi, fazilet, his, 
ahlak, aşk, akide meddüce· 
zirleri, idare, sosyoloji, fen 
ilh.. her işte şöyle bir düşü- ~verimini ~östermek maksadile - Mektebin mevcudu muh· 
.... nunuz: 

O hergün, ne yaman şeydir? 
Neler doğurmuştur o hergün? .. 

bir "elişlf>ri ve resim sergi!ti,, telit olarak 105 tir. Bir ıınıf .. 
bir de miiz~lc müsameresi ter- ·lıdır. 13 şube izerine takıim 
tib ~tmiştir. edilmiştir. Bu şubeler Almanca, 

Bnrnı:wanm güzel kö~elerin- lngilizce, Fransızca lisanlarını 
den birindP. bulunan mektt>be takip etmektedirler. Önümüz• 
pn1tr ~iinü saat 14 ten itiba- deki yıl, Burnava ve Pınarbaıı 

Ben kendimi bir mevzu, 
bir netice, bir yekun olarak 
tesbite ve tahlile kalkıyorum 

da, dımağımın içini tutuşturan 
"hergün" lerin enkazı altında 
kalıyorum. Çocukluğum, ilk 
tahsilim, babam, anam, kar
deşlerim ve muhitimden par
çalar, hadiseler, hatıralar, ya· 
vaş yavaş geçen senelerin 
izleri, tahsilimin yürüyüşü 

içinde çiçek açan gençlik 
renkleri ve ihtirasları, aşkla
rım, ıstırablarım, maddi hayat 
kavgalarım, fikir mücadelele
rim, ayağa kalkan tenkidleri· 
min teşhisi ve tahJillerimin 
intibaları, insan maskelerinin 
yavaş yavaş gözlerimin karşı
sında düşüşü ve.... ilh .•.. 

ren halkın akın akın gittiği ilkokullarından mezun olacak 
ç:'görüliiyordn. talebe ile mevcudu 300 Ü bu· 

1 
Aynı kalabalık bundan 7 lacaktır. 

av kadıu evel okulun açılış 
törenine gene böylece koş-
mustu. 

Ve gene bu halk kitlesi 
· kendi eseri diye bildiği bu 
oca~1. birinci defasından çok 

Hele bu sonuncüsu, bu so· 
nuncusu .. 

Bu "hergün,, l~rin yürüyü
şünde, belki birçok şeyler 

öğrendim. Belki tabii haslet· 
lerimden, iştihasını iyiliğe 
doğru vermiş meziyetlerimden 
birçok şeyler kaybettim, üzül
düm amma, öyle birşey öğren· 
dim ki, çok kıymetlidir benim 
için; insan denilen mahlukun 
maskesini yırtabildim. Bilhassa 
kendiminki de dahil olduğu 
halde .. 

Ben, neyim: 
Biliyorum şimdi bunu! 
insan, nedir, ne olabilir, ne 

yapabilir bu insan?. 
Hem de öyle biliyorum ki ... 

En çok bile bildiğim yegane 
şeyi, ortaya atıyorum .. Zararı 
yok, ben bu "her gün,, !erin 
bukadar fenalığile kurtulursam 
kendimi gelecek "hergün,, ler
de bahtiyar sayacağım .. 

Orhan Rahmi Gökçe 
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1 

farklı buldu. 
Burnavalılar senelerce bir 

Ortamektep açmak icin didin· 
diler ve buna muvaffak olun· 
ca da, mektebin bütün ihti
yaçla.-ını kendilerinden temin 
ettiler. 

Diyebilirim ki Burnavalılar, 
bir muhitin mektebe olan ih· 
tiyacını, çok iyi idrak et· 
miş ve bu ihtiyacın tatmini 
için çırpınmışlardır. 

Bugün ikinci defa mektebi 
gezen halk intizamı, temizliği 
ve gerek binanın, gerekse ta
lebenin üzerinde titiz bir ida· 
renin işlerini de görerek ona 
karşı derin bir şijkran duydu. 

Pazar günü mektebi gezen 
yüzlerce kişiden işittiğim söz
ler bende bu kanaati uyan· 
dırdı. Burnavalılar mekteple· 
rının başında pöyle bir direk· 

Küçük Sevda piyanoda 
Aynca mektebe bitişik olan 

bir binanın istimlaki düşünü· 
lüyor. Muvaffak olunursa okul 
yatılı olacaktır. Esasen geniş 
bahçeli, çamlık, güzel havası, 
suyu ve sakinliğile yatılı okul 
olmağa fazlasile elverişlidir .. 

Resim sergisi 
Resim sergisini ressam Abid 

Elder tertip etmiştir. Kıyizıetli 
öğretmen talebelerini muhtelif 
mevzular üzerinde çalıştırmıştır. 
Bilhassa kitab kaplan tez· 
yinatına aid güzel nümuneler 
sergiyi süslemiştir. 
- Sonu 4 ncü sairi/ede -
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IBaşbaka·nımız, cuma sü~ ı~·· nn ..,."""""

t ü .müh·m 7bir tsöy.lev ı 
· verıeceklerdir 

---------------------
Jlüıric iye Vekil veklli 'Bay Şü'krü. ·sarac-

< ~ğlu .'T iırk-lran ' 'i:tostluğu Lhc;kkında 
rmühim beyanatta bulundular 

-- 'Başı~ 1 inci sahifede -
l 11 inci maddesi hükmünün de 
, ~ki yıl teciline aid kanunların 
birınci müzakereleri yaprJtnış 

, ve bunu .takiben Türkiye· Iran 
; arasında imza edilmiş olan 
mtı2hede we ' mukavelelerin 
tasdtklvrine -aid kanun layiha· 
~tarının müzakeresine ·geçil-
ımiştir. 

Bu münasebetle ~ö~ ·alan 
Hariciye Vt'kileti Wt\kili Sarac· 

·Ok1u Şükrü mezub1-1'hs mua· 
h ·de ve mukaveleleırin mös· 
t c ,&ıyeıtk müzakeresirai istemiş 
v~ 'b .. l .. n meclisin s ık sık ~e 

s:.irekH alkışlarıle karşclanah 

~u beyanatta bulunmuştur: 

Kardeş lran devletile akdet· 
miş olduğumuz on adt"t mu

kave1enin ı a rnl ı uyur ima ını 
rica cdect-ğım Uı.u ı yıllardan· 

beri lran devldile olan mü· 
nasebctimiz iyi komşuluk, iyi 
dostluk ve iyı k 'rdt-şlik t sas· 
farına day:rnıyordu. Bilahare 
lran devleti bütün varlığile 
ilmüfen, terakki ve tec"ddüd 
yolunu tuttu Zaten ayni yolun 
ateşli yolcusu olan Türkiye 
cumhuriyeti hükümeti ve va· 
tandaşları lrandaki bu hamleyi 
ve feyizli hareketleri yakından 
ve muhabbetle takibe başla
dılar. Nihayet Şehinşnh haz· 
retlerinin memleketimize vaki 
olan kıymetli ziyaretleri iki 
devlet münasebatımıza yepyeni 
bir safhanın ve geniş bir uf
kun açılmasına bais oldu. işte 
bu yeni devrin icaplarına uy
gun hukuki rabıtaları kurmak 
ve böylece iki devlet dostlu· 
ğunu hukuki bağlarla tarsin 
etmek zaruretini duyan bari· 
ciyeciniz Şehinşahın Ankara 
ve Türkiyeyi ziyaretlerinden 
sonra hasıl olar> büyiik ve 
vüs'atli bava içinde biran evel 
kendine düşen vazifeyi ifa 
etmekle mükellef bir heyeti 
Tahrana gönderdi. 

Heyetimiz iki taraflı müza
kerelerde mutad <Jlan müşkü· 
latla karşılaşmadı, her iki be· 
yet vaıifelerinin en iyi ifa 
şeklini yelcdiğerine mütekabi· 
len yardımda aradı. Ve ara 
sıra tesadüf edilen müşkülatı 
da müzakeratı yakından takip 
buyuran Şahinşah hazretleri· 
nin müdahaleleri bertaraf etti. 

Böylece 1 ticaret ve seyri
sef ain muahedesi, 2 transit 
anlaşması, 3 gümrük f~aliyeti· 
nin tanzimi mukavelenamesi, 
4 budud emniyeti ve hudud 
ihtilaflannın halli mukavelesi, 
5 baytari mukavclenamesi, 6 
iadei mücrimin mukavelena· 
mesi, 7 muzahareti adliye 
mukavelenamesi, 8 telefon ve 
telgraf anlaşması, 9 havai sey· 
rüsefer mukavelesi, 10 ikamet 
mukavelesi, birer birer imza· 
landı. 

Bu muahede ve mukavele
lerin müzakere ve tanzimi es· 
nasında iki taraf heyetlf'rinin 
gö termiş olduklan faaliyet 
ve gayretleri sitayişle, Şahin· 
şah hazretlerinin alakalarını 

da şükranla yadttmeyi vazife 
bilirim. 

Bu defa hukuki bağlarla 
tarsin edilmiş olan lran ve 
Türk dostl•Jğu hakiki manası· 

velelerin kabulünü büyük mec· 
listen rica ederken iki Cf evlet 
reisi arasındaki şr.hsi 've sı icı 
dostluğu saygı ile sefamlarım. 

Hariciye Velraleti vekili Sa· 
racoğlu Şükrbyü takiben kür
suye geleh . Halil Mentt-şe 
(lzn1i~) rayni suretle alleışlarla 

've 'tasvip !adalariyle karşıla· 
nan şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

- 'lran 've 'Türkiye arasın· 
daki dostluk hariciye vek1li 
vekili 1i'rkadaşır'nı'n 'da izah 
ettikk~i \~Mle ikı b°üyiik şef 
aras:m'da l>aşlı)'a'n büyük sevg; 
ve saıninı )'etın iki mılletin 

bütün köy.erıııe kadar yayıl

ması ile aldığı hüyuk inkişafla 

net ;cefenmiştir. 

B~ııct: ıki komşu m~mlf'ketin 
ayni prens:p esaslarını tatbik 
ve tahakkuk ettirmeğe başl•· 
malarının mAnası çok biiyük, 
çok geniştir. lran bizımle bü· 
tün Asya aleminin ortasında 
bir köprü vazifesini görmek· 
tedir. hi büyük şefin arasın· 
daki samimiyeti ve muhabbe
tin büyüklüğü nisbetinde in
kılab yolundaki bu yaklaşma 
ve kaynaşmaları teokratik ve 
iskolastik bağlarla medeni sa· 
vaşta hareket imkanını kay· 
betmiş olan büyük bir alemin 
ronesansına netice verecektir. 

Bence lran ve Türk dostlu· 
ğunun bilhassa inkılab esas· 
larında birleşmesinin büyük 
ve şamil manası budur. Bu 
dostluğun siyasi müeyyidesi 
evvelce iki hükumet arasında 
yapılmıştır. Bugün de sivil ve 
ekonomik münasebetleri tan· 
zim edecek mukaveleler ya· 
pılmıştır. 

Mukaveleleri dikkatle ted
kik ediyoruz. Ve iki memle
ketin hakikaten büyük bir sa
mimiyetle anlayışlarının neti· 
cesine vanyoruz. Böyle büyük 
ve aleme şamil netıceyi haiz 
olan bu dostluğu teyid ede
cek surette mukaveleler taıı· 
zim edip gönderdiğinden do
layı hükumeti tebrik ederim. 

Sonra mukavelelerin tanzi· 
minde görülen dostluk, müte· 
kabil anlayış zihniyetleri ara
sında bu müzakereleri idare 
ve tahakkuk ettiren Cemal 
Hüsnü arkadaşımızla arkadaş
larına da teşekkür etmeği ve 
kendilerini tebrik eylemeği de 
bir vazife bilirim. 

Bu beyanatı takiben iki 
memleket arasında aktedilmiş 
bulunan muahede ve muka· 
velelerin tasdiklerine aid ka· 
nun layihaları okunarak kabul 
edilmiştir. 

Bu muahede ve mukavele
lerin l<abulü üzerine General 
Kazım Sevüktekin, General 
Şefik Tursan, Şükrü ve Ab· 
dullah Fırat tarafından veril· 
miş olan ve hükumetimizle 
lran devlet Şehinşahı arasında 
aktedilen mukavelelerin B. M. 
M. tarafından kabulü üzerine 
lran devleti meclisine Türk 
meclisinin selam ve muhab· 
betlerinin riyaset makamınca 
bildirilmesini teklif eden tak· 
rir sürekli al.cışlar arasında 

okunarak kabul edilmiştir. 
Kamutay Çarşamba günü 

Tango NuTI 
yakdlan1:lı 

Otelde 80 lira çahp 
' kaçmışta 

Çorakkapıdaki ikbal otelin· 
de kalan Hüseyin oğlu Hali· 
lin 80 lirasını çalarak kaçan 
Tango Nuri yakalanmıştır. 

Yankesicilik 
Meşhur yankesicilerden Hü· 

~eyin oğlu Yaşar; Kemeraltın· 
dan gt>çen odacı Halil kızı 
Fatıniının, içinde 274 kutuş 

para ile bir altın yüzük bulu· 
nan çantasını kapmış ve ka
çarken tutulfüuştur. 

Hırsızhk 
Hasan oğ:u Refikin Karşı· 

yakada BostAnlı istasyon cad· 
desindekı evine duvardan at· 
lıyarak giren İsmail oğlu Sıdkı 
bir pantalon, şapka, bir çift 
iskarpin, caket çalmış v~ ya· 
kalaııınıştır. 

Para çalmış 
lkiçf'şmelikteki Necatinin 

fırınında çalışan Ziya oğlu 
Nı·vzad, çek:neceden 23 lira 
çalmıştır. j 

/bnisinanın 900 üncü 
yıldönümü .. 

lstanbul, 7 (A.A.) - Türk 
Tarıh Kurumu başkanlıfrından: 

Türk Tarih Kurumu büyük 
Türk hekim ve fılozofu lhoi-
sinanın 900 üncü yıldönümü
nün bu büyük ve güzı de alime 
layik bir şekilde kutlanmasını 
düşünmüş ve geçen sene aza· 
sından profesör Şemsittin Gü
naltayın başkanlığı altında bir 
lbnisina ihtifali komitesi seçe
rek işe başlamıştı. 

ihtifal 21 Haziran Pazartesi 
günü saat 14 de Üniversite 
biyoloji enstitüsünde Türk Ta
rih Kurumu tarafından açıla· 
cak ve muhtelif Türk ve ec
nebi alimleri lbnisinanm ilme 
yaphğ1 büyük hizmetleri teba· 
rüz ettirecek, konferanslar ve
receklerdir. 

Bu ilimler meyanında bey
nelmilel tıb tarihi cemiyeti 
fahri reis~ M. Louvain, tıb 
f akü it esi tıb tarihi profesörü 
Dr. Tricot Royer ile ayni ce· 
miyetin fili reisi profesör Dr. 
Gomoiu da vardır. 

Bu münasebetle Türk tarih 
kurumu lbnisina komitesi bü· 

, yük filozofun hayat ve eser· 
lerine dair bir eserle lbnisi· 
nanın e~erlerinin güzel bir 
kataloğunu hazırlamışdır. 

Bu ihtifal münasebetiyle bi
yoloji enstitüsünde lbnisinanm 
yazma ve basma eserlerinden 
mürekkep bir sergi de açıla· 
caktır. 

Türk tarih kurumu büyük 
ilimin Türk ve islim eserleri 
müzesinde bulunan orjinal bir 
minyatürünü renkli olarak 
devlet basımevinde bastır· 
mışhr. 

ihtifal prograoıı ayrıca ga
zetelerle ila.1 edilecektir. 

Garp paktı tavsiye 
olunuyor 

Londra, 6 (A.A) - Sun· 
day Dispatch mecmuasının 
siyasi muharririne göre, İngil
tere Almanya ile münasebet· 
lerinin son zamanlarda iyileş
mesinden istifade ederek bir 
garp paktı imzası için müza
kerelert! girişmiştır. Bıı yolda 
atılacak ilk adım Almanyanırı 
Bclçikanm bitaraflığını temin 
eden lngiltere·Fransız·Belçika 

lncaktır 

B Ad• Ab b d Okutsargllerf UrDaVa ıs. a a a mUnasebetile 
mektubu bulunan mad_enler ... 

Roma, 7 (A.A.) ~ Adıs· 
- Başı 3 ncü sairi/ede - Ababadan bildiriliyor: 
Öğretmen Abid bir iki re- Gallas Sidamo vilayetinde 

sim göstererek bunların mu- Omo bölgesirıde iki Linyit 
vaffakıyette çizilmiş oldukta- madeni bulunmuştur. Bunlar· 
rını ve birçok resim kaidele- dan Girdo köyünün yakınında 
rini bü çocukların sevki tabii· bulunan birincisi bir kilometre 
!erile yaptıklarını izah etti. uzunluğunda ve 400 metre 

Elişleri sergisi: genişlığinde ve Agallo yakı· 
Mektebin kız çocuğunun ninde balunan ikincisi dr: tak-

ince esetletile bir salon dol· rlben ayni vüsattadır. Yapılan 
durulmuş ... Sergiyi gezen ba· tahlil madenin iyi evsafı haiz 
yaniarın yüt erinde uçuşan olduğunu göstermiştir. 

h~yra~hk. izleri_ni sryre~.erk~n. Blombergin se •ahati 
bıtöz ılerıde hır masa uzcrıne H' b. d .,. 

/ 
• i · 

toplanmış bsyan grubundan ıçRır şe97 (eAgAış )ırr::__emH ş 
1 ~ 

b. "A 1 d d' 8. . oma, . avas 
ır ses: yo, e ı... ızım A' b' ld" . 

d . . d b" 1 . ıansı ı ırıyor: 
yur un sergısııı e oy e ınce Al H b' N M 

· · · b' man ar ıye azı rı a-
ve dıkkatle ışlenmış ır parça reşal Von B loınberg i n Roma 
bulamazsınız." st>yahati siyasi bakımdan yeni 

Bu sözü duyduktan sonra h' . k . . ıçhır şey ortaya çı armamış 
yapılan ışlerı methdnwğe olmakla beraber Roına·Berl in 
kalkışmak manasız olur sa- mihverinin resanetini teyid ey-
nırırn. )emiştir. Hıçbit askeri itıifak 

Konser: imzalanmamıştır. Nasıl ki ftal· 
Saat 17 de yüzlerce din· yan Hariciye Nazırı Kont Ci· 

leyicinin önünde istiklal marşı anoııun Berlini ziyareti sıra-
ile müzık müsameresine baş- sında da kelimenin eski ma-
landı. nasile yeni bir anlaşma yapıl· 

MüLik öğrt'tmeni Hamdinin 
idart"sınde öğrcrıcilt•r hize çok 
1üzel okul ~arkıları dinlettıler. 

Mt'ktt-bin mandol nata ta
kıını müteaJdid parçalar ça· 
!arak alkışlandı. 

lzınir Hal<evi orkestrası 
( Cavallairie Legere ), (Rio 
gt'Ct'leri), (Knvan) adlı paıça
ları çok güzd çaldı. 

Piyanist Ferid Ate ren ve 
viyolonist Faık birlikte Sere· 
nat (Tezelli)yi çaldılar ve al· 
kışlandılar. Dinlryicilerin ıs· 
rarı iizerine ikinci defa (Ma
car havası) nı çaldılar. 

Bundan sonra Nermin Beh· 
çet piyanoda Sonat (Mozart) 1 

muvaffakıyetle çalarak fazla 
alkış topladı. ikinci deta ola· 
rak Pour Elise {Bethoven) i 
dinletti. 

Alkışlar içinde piyanoya 
oturan yedi yaşlarında Sevda 
Atrek - Sonatin (Diabelli) yi 
güzel güzr:l çaldı, dinleyiciler 
bu mini mini piyanisti daki
kalarca alkışladılar. 

Hamdi bize kemanı ile çok 
muvaffakıyetli karçalar din· 
Jetti. Bu müzik müsameresinin 
zengin programı orkestranın 
çaldığı (Barkarol) ile bitti. 

Nihad Kürşad 

Rus Alimi 
Para mUk3fatile taltif edildi 

Moskova, 7 (A.A.) - Bü
tün dünya riyaziye alimlerinin 
iki asra yakın bir müddetir 
halline uğraştıkları halde mu· 
vaffak olamadıkları Goldvach 
davasını parlnk bir surette 
halleden Sovyet Fen akade· 
misi azasından riyaziyeci Vi· 
nogradof mczkür akademi di· 
vanınca on bin rublelik bir 
mükafatla taltıf edilmiştir. 

marnıştır. Bununla beraber 
Kon Cianonun bu ziyarf'ti iki 
mcmlt'ket arasında günlük si· 
yasi bir temas devrine, Mare· 
şal Von Blombf'rgin de Ro· 
m , z ıyareti erkanıharbiler ara· 
sında noktai nazar teatisine 
yol açmıştır. 

iş konfederasyonu 
Blum kabinesine daima 

9ardrm edecek 
Clerrnont, 7 (A.A.) - Blum 

hükümdinin yıldönümü mü· 
nasebetile yapılan bir nüma· 
yiş esnasında Jouhaux bir nu· 
tuk söyliyerek vaziyet ne olur· 
sa olsun umumi iş konfede· 
rasyonunun daima hükumete 
müzahir olacağını beyan et· 
miştir. 

Jouhaux konfederasyonun 
bütün partilere karşı istiklalini 
muhafaza edeceğıni k:ıydet· 
tikten sonra sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

-Eğer yarın parlamento ha 
diseleri neticesinde hükumet 
düşecek olursa umumi konfe
derasyon bunu kabol etmi· 
cektir. Siyaset devri geçmiştir. 
lktısadi sahada umumi iş fede
rasyonu temsil etmek hakkını 
haiz ise de meşru hükumetin 
yerine geçmek için bunu yap
mak istemez. 

Bununla beraber işçilerin 
menfaatini temin etmek için 
içtimai islnhatın tatbikine 
ehemmiyet verecektir. 

Doyçland 
Gadikste bulunuyor 
Cebelüttarık, 6 ( A.A. ) -

Doyçland, 4 tahtelbahir ve 4 
muhribten mürekkeb bir Al· 
man filosunun hali hazırda 
Gadiks limanında bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Necatibey okulunda 
neler gördüm? 

Sergide kfiçüklerin endüstrimiz• 
den birer örnek alarak yapııklan 

itler, Türk ikıllibını çok gu:r.el can• 
IJndırıyor .. 

• 
** Sözlerimi ta~dik ıçın llko-

kullarıınızı içten gelen görmek 
ve etrafıle incelemek gerektir. 

Dün bir aralık llkokulları
mızdan Karantina Necatibey 
okuluna gittim. Ders ilgisi 
sonu olmak dolayısile sergi 
ve1rmış. Kapıd~n girerken bir 
çok yavrular ilk yaldızlı gü· 
neş altında henüz dirilmeğe 
başlıyan ve tomurcuklarını 
atıb çiçek ve yapraktan bir 
çok çeşid renkli eibiselerini 
giyen ağaçların çevresinde 
kuşlar gibi cıvıldıyarak etra· 
fımı aldılar.. · 

- Buyurun bizim sergi sa· 
fonuna. 

Dediler. Bir başka çocuk 
kolumdan çekti: 

- Ôoce bizimkine giriver-
senız ... 

Bu şen yavrucukların hep· 
siDİn de gönlünü yapmış ol· 
mak için sıra ile bütün sınıf• 
tarın yaş ve kültür ayırmala· 
rına göre, öğrendikleri ve 
enerji harcıyarak meydana ge" 
tird iki eri eserleri birer birer 
gördüm, büyük bir sevinç 
içinde onları seyrettim. 

Beşinci sınıftayız: Talebedel1 
Naciye Kuşadahnın düzgücı 
bir ifade ile verdiği izahatı 

dinledim: 
- Burası Eti köşesi: Etilef 

nasıl doğmuş, nasıl yaşamıŞ: 

nasıl harp etmişler, ne gib1 

medeniyl t meydana getirmiş• 
ler. Eski Türk akınları nasıl 
olmuş, dedelerimiz dünyan•11 

her tarafına nasıl yayılmışlar, 
Türk medeniyeti, Türk kahrl' 
manlığı dünyaya nasıl ya)11ı; 
mış, Hün imparatorluğu nsS1 

büyümüş, Atilla neller yapnt1$ 

ve daha birçok bilgiler .. 
Burası sıhhat köşesi: Mit-' 

• jfr roplar nasıl hastalık getır . 
1 fi onlardan korunmak çare el 

nedir?. Şu resimlere bakıf11 
' ,, 

sıtmalı bir çocuğun karnı 11 

sıl şişmiş, frengi ne fena b'~ 
talıktır, bakınız frengili adııı1, 
!ara; ne hale gelmişler ve' 

daha bütün bastahklar ve ' 
simleri... 1." 

·do' Bu köşe coğrafyaya aı ·ııİ 
Bu köşe de istiklal hsrb~ 
gösteriyor. Bakınız Yüc~ ,~ 
Ulu Atatürkümüz; siro51[$;1 
duran şu güzel ve örne ,it 

l·kle yurdumuzu ne özveren 1 I fi' 
kurtarmış?. Değerli ordll :sıl 
mız ve büyük ulusumut 0bıe 
canla başla çalışmışlar? .. v ..,,, ... 
Sevr muahedesinden ° ııl' 
durumumuz, işte Loıan ~,ıi· 
bedesinden sonraki ~f'~vi'.' 
miz.. Burası kızlara • 1 ~ıf 
leri köşesidir. Bir kıı10: ~( 
kadının evdeki öde~·l.e~~tfle~ 
lerdir? Dikiş, yemek pış• 01~' 
ütü, yama vesaire ve bil"' 
birçok köşeler. Onlar orıeıı' 
bülbül gibi etrafımda 5 ,dıı· 
dikçe içim içime sığın•Y0 p~r 
Göğsüm heyecand80d·'· f"~ r ... .e• 

lıyacakmış gibi oluyo b\Jrı} ~ 
mutlu bugünün Cont 'f'J 

bıJ çocuğuna, ne mutlu lıf 
yavrularına... ''ti 

Necati bey okuhınt.Jll erli ~ 
kan öğretmenlcrile de~cı ~r 
rektörlerini içten dtfcrif11 ıf 
sevgi ve saygı ile ·Jc:Jef1 ~~ 
karak ayrılırken, cı d'ği ıt 
vaffak bir eserin ver 

1 r". 
taşıyorduk. r'"' 

Lütfiye 
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Kayaköy, (Hususi) - Ka· 
yaköy ilkokulu talebesi, ders· 
lerin sona ermesi münasebetile 
köy halkına bir veda müsa
meresi vermişlerdir. 29 Birin
citeşrin piyesini muvaffakıyetle 
temsil eden küçükler, çok al
kışlanmışlardır. Resmimizde, 
köy mektebi talebesi müsame
rede ve hep bir arada görü· 
liJOr. 

.,. . 
1 =• 

·,_~A[JY{J 

Ozatn ........ 
Ç. Alla K. S. K. S. 
SS M. j. Taran. 15 75 16 125 
22 Ki. Taner 16 2S ta 50 
ıs H. Alyoti 16 19 
10 Alyoti 11 50 ıı 50 
3 ş. Raa H. 17 17 

105 Yekta 
441394 Elld ... 
4414~ u .... 

incir ubflan 
Çu. Aha K. S. 

206 A. H. Nali. 4 
184101 Elld ,... 
184307 u. •bf 

Z.hlre aab...,. 
Çu. Ginai K. S. 9'. S. 

37 B. Pamuk 37 4f 
S6 Ken. Pala 250 4ÔÔ 

8814 Kilo YL 50 
78 Susam 15 50 

40000 Kilo P. çe. 3 25 

Sigar• hıraızl•ll 
T t'pf'cikte Cevizli IOD~ 

oturan Osman otlu Alt, ~ 
raber yqadıta .:izan ._. 
deki k•dınla bakkal Maine• 
din dükkinına titmiıler w 
birbç paket lipra çalm ... 
lardar. 

lzmir tramoay oe 
eltJlıtrilı ıirlcetinden 

lzmir Emniyet direktörliii· 
nün verditi emir üzerine cere
yanm Adl~ce keıif yap.ta.ak 
üzere 9.6.19371Ut 21 de Ep 
refplf& mıntalcuında 1'ple.ı 
celi sayın abonelerimizc:e W.: 
linmek üzere ilin oluaur. 

/~mir traınoay 
elektrik fİrlıetinden 
Şebeke ameliyab dolayalile 

cereyanm 9.6.1937 ~mba 
günü ... t 12 den 17 yeke
Arapflru11, Damlacak IOblc· 
lanncla •e mücavir IObkl rda 
kelileceii..,. abwlerimizoe 
bi&a .......... . 



Fe:vkalade toplantıya çağırış 
. S •numaralı Ortakla·r incir tarım 
:satış 'kooperatifin den: 

ilk genel kuru lda seçilen ortaklar; kredi kooper tiflerinden 
iltihak suretile satış kooperatimizc üye olan ortak ların da 
reylerini kullanmalnrına ve kanaatlerini izhara imkan vermek 
gayesiyle istifa ett kininden idare hl'yetimiz 27-haziran-1937 

ı tarihinde pazar günü saat 15 de kooperat ı f deposunda fev· 
kalade bit- içtima akdini tensip etmiştir. Bütün ortakların asa· 
leten ~eya temsilen hazır bulunmalara ilan olunur. 

idare heyeti 

Ruznaqıe 
1 - Yönetim kurulu ve yedekleri seçimi 
2 - Hakrm heyetine aza seçimi 
3 - Teşkiline kar:ar verılen bi rliğe ait kanuni merasını 

için yönet im kuruluna salahiyet verı l mesi 
4 - Kadro ve büdce 

Fevkalade toplantıya çağırış 
7 numaralı Erbevli incir tarım 
satış kooperatifinden: 

ilk genel kuru lda seçilen ortaklar; kredi kooperatiflerinden 
iltihak suretiyle satış kooperatifimize üye olan ortakların da 
reylerini kullanmalarına ve kanaatlerini izhara imkan vermek 
gayesile istifa ettiklerinden idare heyetimiz 26 haziran 1937 
tarihınde cumartesi günü saat 15 de Erbeyli kooperatif de· 
posunda fevkalade bir içtima akdini tensip etmiştir. Bütün 
ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmalara ilan olunur, 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu ve yedekleri seçimi 
2 - Hakem heyetine ~:za seçimi 

idare heyeti 

3 - Teşkiline karar verilen birlif!e nid kanuni merasım 
için yönetim kuruluna salahiyet verilme i 

4 - Kadro ve büdce 

Fevkalade toplantıya çağırış 
6 numaralı Germencik incir ta
rım satış kooperatif inden: 

ilk 2enel kurulda seçilen ortaklar; kredi kooperatiflerinden 
iltihak suretiyle satış koopeı atifimizc üye olan ortakların da 
reylerini kullanmalarına ve kanaatlerini izbara imkan vermek 
gayesiyle istifa ettiklerinden idare heyetimiz 24 haziran 1937 
tarihinde perşembe günü saat 15 de Germencik kooperatif 
deposunda fevkalade bir içtima akdıni tensip etmiştir. Bütün 
ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ilan olunur. 

idare heyeti 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu ve yedekleri seçimi 
2 - Hakem heyetine aza seçimi 
3 - Teşkiline karar verilen birliğe ait kanuni merasını 

için yönetim kuruluna salahiyet verilmesi 
4 - Kadro ve büdce 

Fevkalade toplantıya çağırış 
9 numaralı Umurlu incir tarım 
satış kooperatif inden: 

İlk genel kurulda seçilen ortaklar; kredi kooperatiflerinden 
iliihak suretile satış kooperatiflerimize üye olan ortakların da 
reylerini kullanmalarına ve kanaatlerini izhara imkan vermek 
gayesile istifa ettiklerinden idare heyetimiz 2 Temmuz 1937 
tarihinde cuma günü saat 15 te Umurlu kooperatif deposunda 
fevkalade bir içtima akdini tensip etmiştir. Bütün ortakların 
asaleten veya temsilen hazır bulunmaları ilan olunur. 

idare heyeti 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu ve yedekleri seçimi 
2 - Hakem heyetine aza seçimi 
3 - Teşkili:ıe karar verilen birliğe ait kanuni merasım 

için yönetim k·ıruluna salahiyet verilmesi 
4 - Kadro ve büdçe 

A 'ADOLU 

F evkalad~ toplantıya çağırış 
~10 numaralı Köşk incir tarım 
sa~tış kooperatif inden: 

İlk genel kurulda seçilen ortaklar; kredi kooperatiflerinden 
iltihak suretile satış kooperaÜfimize üye olan ortakların da 
reylerini kullanm:ılarına ve ka 1aalerini izhara imkan vermek 
gayesile istifa ettiklerinden idare heyetimiz 3 Temmuz 1937 
tarı hinde . cumartesi günü saat 15 te Köşk kooperatif depo· 
sunda fevkalade bir içtima akdini tensip etmiştir. Bütün or· 
tak)arin "asaleten veya temsılen hazır bulunmaları ilan olunur. 

idare heyeti 

Ruzname 
1 - Yanetim kurulu ve yedekleri seçimi 
2 - Hakem heyetine aza seçimi 
3 - Teşkiline karar verilen birliğe ait kanuni merasim 

için yönetim kuruluna salahiyet verilmesi 
Kudro ve büdçe ---
Toplantıya çağırış 

Menemen üzüm tarım satış koo
peratifinden: 

Kuruluşu lktısad Vekaletinin tasdikine iktiran eden 14 sayılı 
Menemen üzüm tarım çatış kooperatifınin ilk genel kurulu 
24 Haziran 937 perşembe günü saat 16 da Menemen Halle· 
evinde toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları rica 
Ortaklardan 

Mustafa Abalı 
olunur. 

Ruzname 
1 - Yönetim kurulu seçimi 
2 Kontrol kuru u seçimi 
3 - Hctkem kurulu st:çimi 
4 - Birlik teşkili ha~kında müzakere ve karar 

-Kemalpaşa Ziraat banka-
sından: 

Armutlu belediyesinin Kemalpaşa Ziraat bakasına olan bor· 
cundan dolayı cihdi kefaletten borçlusu eski belediye re isi 
t>lyevm Vıre ilçesine bağlı Sergen nahi e müdürü bulunan Ali 
Fehminin bankamıza ipotekli bulunan Armutlu Adaiçi Ilgınlık 
yerinde 4 /2/ 930 tarih ve 1 numaralı şark çay, garp Adaiçi 
yolu, şimal Hüseyin dendi ve başmuallim Cemal ve eczacı 

Cevdet beylere satılan mahal ile farig Ali Fehmi beye kalan 
mahal cenup köy merası ile kocapınar ;le mahdud olan 115 
dönüm tapu kaydında tarla halen 12 dönüm mahalli bağ baki· 
yesi tarla bulunan işbu gari menkul 1 /11/ 934 tarihinde 
2280 numaralı kanun mucibince beş müsavi taksite raptedil· 
miş ve birinci taksiti vermediğinden borç muaccetiyet kes· 
betmiş olduğundan bankamıza ipotek bulunan yukarıda hudud 
ve evsafı yazılı gari menkul 1697 sayılı kanun mucibince kırk 
beş gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. 

Artırması 23 /7 / 937 tarihine müsadif cuma günü saat 
14 te başlıyarak saat 16 da isteklisine son ihalesi icra kıh
nncakından isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak
çasile ismi grçen gün ve saatte Kemalpaşa Ziraat bankasında 
hazır bulunmaları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 
her gün bankaya müracaatları ilan olunur. 1798 

Muğla belediye riyasetinden 
Elektirik fabrikası için çift dik silindirli 88 ile 100 K. V A 

arasında 220/380 volt 50 periyotluk bir alfernatörle akuple 
edilmiş normal 100 ile 120 beygir arasında takati hai~ tip 
elektirik bir adet Dizel sistemi motorla bir de tablo satın 
alınacaktır. 

Temmuzun 9 uncu cuma günü saat 16 da ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Teklif mektupları 
ihale günü saat 12 ye kadar Muğla belediye reisliğinde kabul 
edilir. Fazla izahat istiyenlerin Muğla belediyesine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 8 13 18 23 1788 

lzmiT Belediyesinden: 

1-
Cinsi Mikdan 

Dalak 
Koyun eti 

Kilo 
730 aded 

2190 kilo 

Muhammen bedeli 
Kuruş Yekun 

7,30 
766,50 
773,80 

1 
35 

Yukarıda cins ve mikdar.le muhammen bedeli yazılı çocuk 
yuvasının 937 yılı ihtiyacı olan dalak ve koyun eti baş katip· 
likteki şartname veçhile 15/6/937 salı günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. iştirak için elli sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2-
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
ikinci nevi ekmek 

Mikdan 
Kilo 
5415 
-080 

Muhamme bedeli 
Kuruş 
10,50 
8,50 

YekOn 
574,87 
372,30 
947,17 

Yukarıda cins ve mikdarilc muhammen bedeli yazılı çocuk 
yuvasının 937 yılı ihtiyacı olan ekmek baş katiplikteki şartna· 
me veçhilt" 15/6/937 salı günü ~aat on allıdn açık ek ıltme 
ile ihale ~dilecektir. Eksiltme muhammen bedel üzerinden de· 
ğil nark iizcrindan yap. lacaktır. iştirak için yetmiş bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte enciı· 
mene gılinır 29 2 5 8 ?661 

lzmir beledigesinden: 
Temizlik hanında bulunan 

eski masa. dolap, havagazı 

saatlan, telefon, elektrik ede· 
vatı vesair kırk uç kalem 
eşya ve hurdalar 22-6·937 
salı günij saat on altıda pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. He· 
pısının muhammen bedeli 
doksan bir lira altmış dört 
kuruştur. iştirak için > edi 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir~ 

1805 8 11 15 18 
1 - Senelik kirası yırmı 

beş lira bedeli muhammineli 
Namazgahta Alaybey cadde· 
sine bitişik yerde belediyeye 
ait yol fazlasının baş katip· 
likteki şartname veçhile açık 
artırma ile ihalesi 15-6-937 
salı gününe temdit edilmiştir. 

İştirak için iki liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen giinde ve saat on altıda 
encümene gt>linir. 

2 - 937 mali yılı içinde 
bdediye hekimleriııce yoksul 
hastalara verılecek reçeteler 
mukabilinde yapılacak ilaçların 
baş katipllkte\ci şartname ve 
buna bağlı formülü veçhile 
açık artırmaya açık eksiltme 
ile ihalesi 15·6-937 salı günü 
ne temdid edilmiştir. Bir sene 
zarfında yapılacak ilaçların 
her semt ıçın muhammen 
bedeli üç yüz liradır. iştirak 
ıçın yirmi iki buçuk liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen günde ve saat 
on altıda encümene gelinir. 

3 - Dariilacezenin 937 
mali yılı ihtiyacı olan on bir 
bin kilo ikinci nevı ekmeğin 
beher kilosu sekiz kuruş on 
paradan dokuz yüz yedi lira 
elli kuruş bedeli muhammenle 
baş katiplikteki şartname 
veçhile açık eksiltme ile iha· 
lesi 15·6·937 salı gününe 
temdid edilmiştir. iştirak için 
altmış sekiz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda en· 
cümene gelinir. 1804 

Beher metro murabbaı on 
liradan bin sekiz yüz altmış 
lira bedeli muhammenle 12 
sayılı adanın yüz seksen altı 
metro murabbaındaki 11 sayılı 
arsj);ı baş katipliktcki şartna
me veçhile 22-6-~37 Sah 
günü saat onaltıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz kırk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli· 
nır. 4 8 12 16 1754 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: 

Zıraat banka5ına borçlu 
Parsadan Odacı oğlu kasap 
Mehmcdin 1697 no. lu kanu· 
na tevfikan bankaca muvak
kat ihalesi yapılan ve icra ha· 
kimliğince 200 lira bedelle 
usulen knt'i ihalesi icra kılı· 

nan parsanm köl mevkiinde 
şark topal Hacı Hasan garp 
lbrahim şimal yürük oğlu ib
rahim cenup tarik ile mahdud 
7852 M. M. bağın müşterisi 
tarafından bedel ihalesi ve· 
rilmemiş otduğundan farkı fi· 
atten mütevellid zarar ve te· 
hir faizi müşteriye aid olmak 
üıere 15 gün müddetle tek
rar artırmaya çıkarılmış ve 
23/6/937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 11 den 
12 ye kadar Kemalpaşa ıcra 
dairesinde ~rtırmanın yapıl· 

ınası nıukir bulunmuş oldu· 
ğundan almak istiyenlcrio iha· 
lesi vaktinde icra dairesinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 
Dosya No sı 937/137 dir 

8 Hu.iran 931 __,. 

lzmir 1 inci icra me. dan: 
Veli oğlu Gazcı. Alinin 

emlak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği iz· 

. e 
mirde Karşıyaka BaharıY 
mahallesi ikinci kavas soka· 
ğında 26 eski 22-2 yeni kaP' 
numaralı 198 metro murab· 
baı yen1 sicilin 1421 sahife• 
sinde 49 pafta 172 adanın 21• 
parselinde kayıtlı ve 32-34 t•I 
numaralı cephesi kargir diğet 
aksamı ahşap üç oda bir tar 
hk bir hamam ve biraz bah· 
çesi bulunan ve bahçede kU: 
yusu mevcut 600 lira kıymet~ 
evin tamamının mülkiyeti açı 
artırma suretile ve 844 rııl· 
maralı Emlak ve Eytam ba~· 
kası kanunu mucibince bl' 

·ıe defaya mahsus olmak şartı 
artırması 9 Temmuz 937 cuP1' 
günü .saat 11 de icra dai~ 
miz içinde yapılmak üzere b•' 
ay müddetlt> satılığa konuldU· 

Bu artırma neticesinde fi' 
tış bedeli her ne olursa ols; 
borcun ödenmesi tarihi 22 
numaralı kanunun meriye~' 
girdiği tarihten sonraya ııair 
sadif olması hasabile kıyo>( 
tine bakılmıyarak en çok ,r 
tıranın üzerine jhalesi yap•"; 
caktır. Satış 844 num•'' 
Emlak ve Eytam bankası ~· 
nunu hükümlerine göre y•P;. 
lacağından ikinci artırma yo 
tur. Satış peşin para ile ol~ 
müşteriden yalnız yüzde İ~r 
buçuk delliıliye masrafı alıP~ 

ipotek sahibi alacaklıl~ ~ 
diğer alakadarların ve irtıfl 
hakkı sahiplerinin gayri rııtll' 
kul üzerindeki haklarını hıJ~ 
sile faiz ve masrafa dair ol ~ 
iddialarını işbu ilan tarihirıd'( 
itibaren yirmi gün içinde t 

takı müsbitelerile biri kt~ ~ 
muriyetimize bildirmeler• ı 
beder. 

Aksi halde hakları ~ 
sicilince malum olmad~ 
paylaşmad~m hariç ka~ 
28/6/937 tarihinden iti 1,. 
şartname herkese açıkbr, ~~ 
lip olanların yüzde yedi b~,b~ 
teminat akçası veya millı ~ 
banka itibar mektubu ·ıt 
~37 /8023 dosya numarıaS~ı 
lzmir 1 inci icra memur'"~ 
müracaatları ilan olunur. 

H. iş. No. ~ 
. -dl 
lzmir inhisarlar başrnu 

lüğünden: ·d•" 
Çamalb tuzlasındaki _ 1~;~ 

malı fmn, kahve ile du~ 1,~ 
larm 937 mali senesi k•'' ~· 
açık altırmayö konulıı>U~ ,ıc 
Muhammen kira bedeller d•' 
teminatları aşağıda ya1.ı 'b' 
Şartnameleri muhasebe :~~ 
mizde görülebilir. istek '.s ' 
18/6/937 günü saat 1 et>. 

başmüdürlüğümüzdeki )(O 

yona gelmeleri. ·r/ 
Muhammen teıtlı 

Kahve 
Fırın 
Aşçı 

Kasap 
Bakkal 

" 

bedeli 
Lira K. 
480 

1200 
300 
120 
240 
240 

Berber 120 

Bayındır nüfus 

1..İ'' 
36 

~~ 
9 

18 
ıs 
9 

dan: Jt.bcf 
ilçemizin Bıyıklar IJJ~~ıl 

rahman oğullarındarı f(lel 
oğlu Nuri olduğu bj111 ti 
kerrer ve Mehmet 0 cJUjf_: 
muş yazılmıştır. B•Y10 ı,_69 

T "e " H. H. 28-4-937 • Jt.'t.'' 
Sayılı ilamile Durn,ıut ~{I 
di terkin edilmiştır. 1-a 
ili.o olunur. 
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f zmir Komutanlıfı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki sahn alma komisyonundan: 

1 - Manisa merkezindeki kıt'a ihtiyacı için 80000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 11 Haziran 937 cuma günü saat 17 de Ma· 
nisa Tümen satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi bedelsiz olarak Manisa Tümen satın 
alma komisyonundan alınır ve görülebilir. 

3 - Tahmin bedeli 16000 lira olup ilk teminat parası 
1200 liradır. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ünüü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte[ 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en azt 
bir saat evvel Manisa Tümen satın alma komisyonuna 

"-...... vermeleri. 25 29 4 8 1588 

lzrnir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - idareleri l~tanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat 

için 163 ton sığır eti 10 Haziran 937 Perşembe günü 
saat 15,30 da lstanbul Topane Sat. Al. Komisyonun· 

2 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

- Tahmin bedeli 57050 lira olup ilk teminat parası 
4102 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 285 kuruş mukabilinde fstanbul Topane 
Sat. Al. Komisyonundan alınır. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı ~olmaları sart;ol·~ 
makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evci Topane satın alma Komisyonun:ı ver· 

'-..._ meleri. 25 :iO 3 8 1579 
lzrn~.-------------------
1 ır Mst. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: 

- Ankara harp okulu ihtiyacı için (1680) ton yerli kok 
kömürünün 16/6/937 çarşamba günü saat 15 de ka· 
palı zarfla eksiltmesi Ankara levazım amirliği Sat. 

2 
al. ko. da yapılacaktır. 

- Kok kömürünün tutarı (45360) lira olup muvakkat 
teminat parası (3402) liradır. Şartnamesi (227) kuruş 
mukabilinde Ankara levazım amirliği sat. al. ko. nun

l dan alınır. 
- isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mıd· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir· 
Jilete teminat ve teklif mektuplannı ihale ssa~inden 

'- en az bir saat evvel Ankara levazım amirliği sat. al. 
~ ko. nuna vermeleri. 30-3·8-11 (1663) 

l mır Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- idareleri lstanbul levazım amirliğine bağla müessesat 

için 281 ton koyun etinin 10 Haziran 937 perşembe 

günü saat 15 te lstanbulda Tophanede satın alma 

2 komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
- ~•hrnin bedeli 126450 lira olup ilk teminat parası 

3 572 lira 50 kuruştur. 
- ~artnamesi 632 kuruş mukabilinde Tophane sat. al. 

i omisyonundan almır. 
- isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel lstanbul Tophane satın alma komisyonuna ver· 

~I rneleri. 25 30 3 8 1580 
~~· -:-:---------------------~~------------~ 1 ır Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

..... Piyade Atış okulu Maltepe ve Bursa askeri liseleri 
için alınacak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 

• 23/Haziran/937 çarşamba günü saat 15 de lstanbul 
Tophanede sat. al. ko. da kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. işbu makinel"'!r 4 parçadan ibaret olmak 
uzere bir yıkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
~lup monte ve provaları dahil olmak üzere lstanbul 

2 ....._ 1

1
çin 5500 Bursa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. 

3 ....._ lk teminatı 1275 liradır. 
• ..... Şartnamesi Tophane sat. al. komisyonunda görülebilir 
S ....._ lier parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meruttur. 

isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
lrıakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

t dc!crinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
trnınat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
C\f\ıel Tophane sat. al. komisyonuna vermeleri. 

' 25 8 15 21 1420 
1 ....._ "M Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

S •ltepe piyade ahşokulu için 20 ton koyun eti ve 

1 
S ton sığır eti 1 O Haziran 937 perşembe günü saat 

P6l da fstanbul Tophane sahn alma komsyonunda ka-
~ ....._ 'f<. a 1 zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

djun etinin tahmin bedeli 7000 lira, sığır etinin 

3 
lir 50 liradır. Her ikisinin beraber ilk teminatı 1556 

..... Ş a 25 kuruştur. 
i d:rtn__a~esi İstanbul Tophane satın alma komisyonun

- 1 gorulebilir. 
stekJil . T. d 
hlakı erın ıcaret o asında kayıtlı olmalan şart ol-
llııd a ~eraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
likt delerındc ve şartnamesinde yazılı vesikalarla bir· 
tı" de terninat ve teklif mektuplarını en geç ihale sa· 

8 e!l b" f korn: ır saat evvel stanbul Tophane satın alma 
~ ısyonuna vermeleri. 25 30 3 8 1578 
~ r Mat.-Ml;-v -:K~-----...:..;__:__..:. __ ..:.::...:.:_ 

11() • lira .. ~ · sat. al. ko. rs. den: 
~ .lıra Üc:c;~t~ bir mühendis, 200 lira ücretli üç mimar, 
' ~•.lo \fe tekt.' uç İnpat fen memuru ve 90 lira ücretli iki 
'~terj An~ır mernuru alınacaktır. Mimarlardan biri lstanbul 
tt..=:tad, M. arada ça~ıştmlacakbr. Talip olanların her gün 
,, ~. M. V. ınşaat şubesi müdürlüğüne müracaat 

6 8 10 12 1784 

lliiliJ 

TÜRK ANONiM SIGORT A SOSYETESi 
YANGIN - NAKLiYAT - HAYAT 

••• 

.. 

Sümerbank ve Emlak ve Eytam 
Bankasının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELIGİ 
SUmerbank lzmir Yerli mallar pazarı 
Kemeraltı Hükümet caddesi No. 36-4 IZMIR 

Telgraf adresi: 
GÜVEN IZMIR 

Telef . ( Direktörlük 3308 
on. Servis 2285 .. 

Salihli Ticaret ve 
odasından: 

Salihlide teşeı kül etmiş olan 18 numaralı (Salihli üzüm 
tarım satış kooperatifi) nin teşekkülü 4 /6/ 1937 tarıhinde ve 
Sicilli ticaretin 2Hs numarasına kayıt ve tescil edildiği itan 
olunur. 

1 
Kimyevi ve bakteriyoloji raporları lıaiz 

I Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mii 
cerreb olan /zmir-Urla Malgaca içmeleri-

A iLDi 
fzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaıa 
V"' ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
"Urla Malgaca içme suyu: Karlispatın Şurprudcl Zals su

yuna ezher cihet rüçhandır." buyurdukları bu su; müzmin 
mide ve bevap teşennüçlerİ, karaciğer, dalak hastalıklarında 
müzmin safra kesesi ve safra yollan iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, m~sane yollan ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir . 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobüslerinin hepsi içmelere uğramakta olduklarından heran 
vesait mevcuttur. 

Askeri fabrikalar umum 
dürJüğünden: 
230 ton elektrolit bakır. 

•• mu-

Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 2117/937 ·çarşamba günü saat 15 te ka· 
palı zarf ile ilıale edilecektir. Şartname 7 lira 48 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar lcomisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 1 3 5 7 1635 

Türkiye iş ve Zira
at bankaları iizüm 
kurumundan: 
ihracat bnronıuzda çalışmak flzere 

Fransızca, Almanca, logilizceye va-

'l!!i~i!!i!!!!! kıf bir genç aranıyor. ~lubasebedeo 
11 aut.,an tercih olunacaktır. Keııdi-

lzmir Mst. Mv. K t l k d • sa . a . o. rs. en: 
M. M. V. ine busene muhtelif yerlerde yaptırılacak büyük 

as~eri b~nalarla. hastanelerin kalorifer, mutbah, çamaşırhane, 
etu, temız ve pıs su alektirik, banyo gibi sıhhi tesisatın plan 
ve projeleri yaptırılacaktır. 
~n muvafı~ olan ve beğenilen proje ve planlara M. M. V. 

letınce 500 lıra verilecektir. 
Yapılacak işlerin bina, plan ve projeleri M. M. V. inşaat 

şubesindedir. ihtisası olanlarla istekli firmaların Ankarada 
M. M. V. inşaat şubesinden izahat almak iizere mütahassıs 
mühendislerle mütahassıs firmaların mezkür şube müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. 6 8 1 O 12 1785 

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

altmış bin çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Şartnamesini 1275 kuruşa almak ve örneklerini gör· 

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

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

4 - ihalesi 24 161 937 perşembe günü saat 15 te M. M. V. 
satın alma komisyonunda Ankarada yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
Jan prt olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ankara M. M. V. sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 8 10 15 22 1786 

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 kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

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

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 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 

,·inc kubiliyetine göre 100 liraya 
l ... tular aylık verilecektir. Moracaot· 
lar111 üç gün zarfinda Saman iske
lesinde iş haııındaki büromuza va· 

• 
pılnıası lüzumu ilan olunur. 

Devlet demiryollarından: 
8 inci işletme Alsancak atelyesinde büfe ve yemekhane 

olarak kullanılmak üzere hazırlanmış olan mahal üç sene müd· 
detle, pazarlık usulile 17 16/ 937 perşembe günü saat 15 te 
Alsancak 8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. 
Muhammen üç senelik kira bedeli 240 liradır. isteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve 
İŞi! girmeğe mani kanuni bir halleri bulunmadığına dair be· 
yannamelerle muayyen vakıtta komisyona müracaatları la
zımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 8 12 (1770) 

15 Haziran 937 tarihinden itibarrn fzmir Banliyösünün abo· 
neman kartla.rı tarif esinden Buca, Kızılçullu, Gaziemir ve Sey· 
diköy istasyonları arasında seyahat edecek yolcular da istifade 
edebilecektir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilme· 
lidir. 1800 

Liseler satın alma komisyo
nundan: 
Yirec:eğin Miktarı Beher Fi. ilk teminat Eksiltme gün Şartna-
~n~ Kuruş Lira Kr. ve saatı me tedariki 

Ekmek 145000 11 1196 25 9/6/937 çar-

Tüvenan 
Kriple 

şamba saat 14 de 
2050 ton 1200 ,. 1953 74 9/6/937 çar· 

100 ,, 1450 • şamba saat 
14,30 da 

37 kalem 216650 kilo ,. 
yaş sebze 48000 demet " 25097 L. 1882 L. 9/6/937 çar· 

321650 adet ., 28 K. şamba sa· 
at 15 de 

131 

126 

24/5/937 Pazartesi ve 25/5 937 Salı günleri kapalı zarf su· 
retile eksiltmeye konulup ihalesi icra edilmemiş yukarde ya· 
zıh yiyecek ve yakacakların 9/6/937 çarçamba günü karşıla· 
rında yazılı saatlerde pazarlık suretile ibalesi yapılacaktır. 

isteklilerin yeni yıl ticaret odası vesika ve teminat makbuı
larile lstanbul Kültür direktörlüğü binası içinde toplanan Li· 
seler satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Şartnameler komisyondan tedarik e~ilir. 3199/1789 . 
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Fratelli Sperco Olivier ve REVUE •aaatını W•tevınlS• 
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Vapur Acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 
"JUN0 11 vapuru 10 Hazi· 

rana doğru bekleniyor. Yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS 
VARNA ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. 

--~ 
SVENSKA ORIENT LI· 

NIEN KUMPANYASININ 
"SAIMA,, vapuru 1/Hazi· 

ran/37 de gelip doğru AN· 
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG, ve SKANDJNAVY A 
limanları için yükleyecektir. 

••AASNE,, vapuru 14/Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVY A limanlarına 
yük atacaktır. ---SERViS MARITIM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
''ALBA JULIYA,, vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
itinası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 

V.N. 
W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

•EUTSCHE LEVNTE Ll
NIE. HAMBURG. 

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

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

NES 
Tbe EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
SERi SEFERLER 

PIREden AKTARMALI 
.. EXCALIBUR,, vapuru 4 

Haziranda PIREden BuSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

.. EXETER,, vapuru 18 Ha· 
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

·EXCAMBION,, vapuru 2 
Tem muzda PIREden BOSTON 
ve NEV· YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDA.. vapuru 
16 Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
rcket edecektir. 

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

THE AMERICAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATlON 

EXPRESS,, vapuru 10 
H~~iranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN. BOKREŞ 

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

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

.. INCEMOJ<.E,, vapuru 30 
Mayısta LIVERPUL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara· 
.-ıır. 13URGAS, V ARNA, 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 
"DRAGO., vapuru 15 Ha-

ziranda LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelerek yük çı· 
karacaktır. 

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

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

DEUTSHE-LEVANTE 
LINIE 

.,SOFIA,, 10 Haziranda 
HAMBURG, BREMEN ve 

ANVERSten gelerek yük çı· 
karacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. 
................ 1 ...... 1 

"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta. 

lığı ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
• GRIGORIOS ,. vapuru 

Mayısın nihayetinde veyahut 
Haziranın ilk günlerinde bek· 
lenilmekte ROTTERDAM, 
HAMBURG ve ANVERS li
manlan için yük alacaktır . 

"CERMAIN.. vapuru 10 
Haziran beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBMRG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

• IRLAND " vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT A· 
LiGi L TD. vapuru acentalı· 
ğına mür~caat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. l 66 
T~l,-fon : 3171 

lzmir inhisarlar Baş müdür· 
lüğünden: 

Darağaç müskirat deposun· 
da mevcut 2 adet kamyon ile 
Liman işletme idaresi tersa
nesinde bulunan iki motör ve 
te:kneleri pazarlıkla satılac<..k· 
tır. Bedeli muhammenleri 93 
teminatları 6.98 liradır. Şart· 
namesi muhasebe şubemizde 
görülebilir. isteklilerin 15/6/ 
937 günü saat 15 de Baş mü· 
dürlüğümüzdeki komisyona gel· 
meleri. 4-8 (1730) 

KôSTENCE, SULINA. KA· 
LAS ve IBRAIL için yük ka· 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,. vapuru 18 

Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

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

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

ffi mar-

Askeri fabrikalar umum mü-

REVUE 
ın••· aa.aıını tercih enıaını anııyacak• 

. ..... ·--· : BERNA AD A ' ZAHAAOF, lzmlr', HUkartıet oadd .. I so 

Memur alınacak 

!!~!j!:.,Y!~~~~!!~~!.?~ambiyo id~ 1-
leri için aşağıdaki mevzulardan imtihana tabi tutularak bır ~ 
murakıp alınacaktır. 

A ) İktisat 
B ) Maliye 
C ) Hukuk bilgisi 
D ) Ticaret ve usulü muhasebe c' b 

imtihan tahriri olacaktır. Lüzum görülürse şifahen •Y'1 GJ 
denemeler yapılacaktır. ... 

l:ntihan; Ankarada Maliye Vekaleti Nakit işleri Umunı M~ ı 
dürlüğiinde Jstanbul ve lzmir Kambiyo Müdürlüklerinde 1 . 
2 Temmuz 937 Perşembe günü öğleden sonra saat ıki bll 
çukta yapılacaktır. 

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

kerlik ve hüsnühal vesikalarını ve sıhhat raporlarını ve b~I~ 
duklan işlere dair bonservislerini 25 Haziran 937 tar~h ar 
kadar Ankarada Maliye Vekaleti Nakit işleri Umum Mud 
lüğüne tevdi etmiş olmaları lazımdı. 

imtihana kabul edileceklere tebliğat yapılacaktır. 
6 8 

dürlüğünden: 1616 

60000 metre Hartoçluk bam Bal~ova Ağa-
Tahmin edilen !~!~oc!'!~~~ukarda miktarı ya- memnun 

zıh Hartuçluk ham ipek kumaş Askeri fabrikalar umum mü· A.I l f [ [ u • 931 
dürlüğü satın alma komisyonunca 24/6/937 perşembe günü ı~ami e maru ı ıca arı 6-nazıron-
saat 16 da kapalı zttrfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 25 pazar gününden itibaren muhteretfl 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat ., • k l 
teminat olan 3.'HS lirayı havi teklif mektuplarını mez· müşterı erıne Opl arını açmıştır. 
kur günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve kendile· Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin bi~ 
rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve· köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yu~ 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 4·6·8-10 nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla ~-
fzmİr Tayyare Alay Komu- hah zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşrifi 

1 d beklerim. MÜDÜRiYET 
~n•n~ ~ 

lzmir Tayyare Komutanlığınca muhasip, katip, laburant, res· Akhisar Parti başkanlığındll" 
sam, malzeme ve iş kontrolcusu, oksijen kaynakçısı, elektrik K a) f uli) • t 
ve telsiz makine tamircisi gibi san'atkarlar ücretle ve imti· ap 1 za us e ınşaa 
banla alınacaktır. San'at m~ktebi mezunları tercih edilır. Umu· mÜnak&S8SI 
mi ve hususi şartlar hakkındaki malumat Komutanlıktan alı· ~ 
nır. Kayt ve kabul 1 S/6/937 gününe kadardır. 4-6·8 17 46 1 Eksiltmeye konulan iş: Manisa - Akhisarda yapı bi' 

' ' Parti Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40 

T .. k H a K liradır. ., Ur a V Urum U 2 - Bu işe dair keşif şartname ve projeler 3 lira 11111 

bilinde Akhisar parti başkanlığından alınabilir. _.ıf 

Bu•• yu•• k pı•yangosu 3 - Eksiltme 21 161 937 pazartesi günü saat 16 da P9'" 
başkanlığında yapılacaktır. ~ ti 

2 nci keşide 11 haziran 1931 dedir 4 - istekliler diplomalı mimar veya mühendis ol•".~ 
bu gibi işleri yaptığına dair temiz kağıdı "it •,-.; 

Büyük ikramiye 40,000 liradır kanununun 3 üncü maddesindeki evrakla ber ,-
3 bin liralık teminatlarını muhtevi kap;tlı ıarfll;,, 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· ihale saatinden bir saat evvel parti başkanlığıP•1~ lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. miş olmaları lazımdır. 29 1 4 7 ~;, 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar k A f b k ..dl' 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan As erı a ri alar umum .... 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan du··rıu··g" u··nden,• A 
çekinmeyiniz. '\I 

'Tire Orta okul kurma cemi~ ~~m~~!.~!.~~~~·~~ ~~.~da ıni~.,..; ~ 
Yeti başkanlıg" ından; cinsi yazı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ~~ l'l 

alma komisyonunca 23/7 /937 Cuma günü saat 15 te it~ ~ 
1 - Tirede yenide. ı yaptırılaca.k olan . ve tahmini keşif be· zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kolll fi. ~ 

deli umum yekun 42507 lıradan ıbaret bulunan Orta dan verilir. Talipl'1İn muvakkat teminat olan 1155 lir•~.~ h_ 
okul binasının temel, taş ve tuğla duvarları betonar· teklif mektuplannı mezkur günde saat 14 e kadar ko111

3 
~lj. "1q 

me ve çatı inşaatına ait 24113 liralık kısmı kapalı vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunu 2 ve , ~ 
zarfla eksiltm~ye konulmuştur. ı.ıaddelerindeki vcsaikle mezkur gün ve saatte komisY0~ ~'1iı 

2 - işbu birinci kısım inşaatın eksiltmesi 14 Haziran 93 7 racaatlan. t 3 5 7 1 J' .~ 
pazartesi günü saat 15 de Parti binasındaki cemiyet Asken" fabrı·kalar UmuDI "' 
merkezinde yapılacaktır. 

3 _ isteklilerin 1808 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat du••rıu··gu" ••nden: 
akçesi veya banka mektuplarını, şartnameye uygun 

bir şekilde tanzim edecekleri teklif mektuplarına leffc· 200 ton saf kurcun. . .... ti 1 
dnek bu mektupları ihale saatına kadar imza muka· y l""'~.JI 
bilinde cemiyetimize vermiş olmaları şarttır. Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda ~·r, 't 

4 - isteklilerin bu baptaki şartname ve inşaatın keşifname cinsi yazılı cıazeme Askeri fabrikalar Umum MüdürlS de.l 
ve plan dosyasını görmek vt: izahat almak için lsran- alma Komisyonunca 28/6/937 Pazartesi günü saat t ",bİ~ 
bulda Bahçekapı • Anadolu han 24 No. da Mimar pah zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira mu I 

11 
f_ 

Abidin Mortaş ile lzmirde, Liman işleri muhendisi komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ~'de -1 
Y usuf Karasuya ve Tirede de cemiyetimize müracaat lirayı havi teklif mektuplarını müzkur günde saat ~ ld ~ 
etmeleri ve istiyenlere 10 lira bedeli mukabilinde bu dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 °' ~~ 
dosyalardan bir nüshasının verilebileceği ilan olunur. nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle meıkOr 1 

1 4 8 1700 saatte komisyona müracaatları. 6 8 10 12 J/: 
·Pu-rıien Şahap Tesiri tabii, eısiz bir miiahildir. O kadar zararaızdır ki gebelere, 1ıalP1 

' rekleri rahatıız olanlara bile Doktorlar bunu tauai,e ederltr, 


