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Cahsilatımız 
Bu sene çok iyi bir şekilde 

devam etmektedir 

Uzal{ Şarlita V azivet 11,enalaşıyor 
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Uz.ak Şarkta vaziyet fenalaşmakta devam ediyor r 
· Atatürk ve Ruz.velt 

Tokyoda, Japon Başvekilinin riya-
setinde bir askeri şôra toplandı 

--------------...... --~~---~-----------
Dünkü müsademede Çinlilerden 20 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmış-
tır. Japonların zayiatı azdır. Çentay kıtaatı Pekine doğru ilerliyor 

Tokyo, 10 (Hadyo) - Bugfın , 

japonya Bn,.bnkanı Prens Kanoye· 
ilin riyaseti altında mühim bir 
§<ira toplanını~tır. 811 ş\irada, deniz, 
kaıa ve ha\8 bakanları bozır hu
huıoıuştur. 

Aliikadar lımn verdiği mahiınatn 
ı;ure, bu toplautıcln son rnziyet 
lı.onu§ulmu~ ve mübi.m kararlar 
alıumı~tır. 

ı ankin, ] O (Radyo) - Çin hü· 
lı.1'.imeti, bc~inci fırkayı efcrher 
lıa)~ lı.oym u~tur. 

Tokyo, 10 (Rad}o) - japonya 
Hariciye 'czarcti, Çin hükumetin· 
den gizli olarak, Şarki Jfopc ve 
• •mar e)aletlerile miizakerede bu· 
lıınrnaktadır. lhı müzakereler. mü· 
hinı makııadları istilıılaf etmek· 
''dir, "Çin kıtaatımn ileri Lnrrkiitını dur· 

durmağo çalıçıyorlur. 

P:ıri , 10 [Hadyo] Pekirıdcu 

Çin askerleri 
Londro, lo (Hndyo] ) iiz 

kişiden ibaret lıir jopon müfrez~i, 
Çinlilere bür"um etnıi~tir, mııktııl 

çoktur. 
Pekin jııpon sefarcllııııH· i. nde· 

ta bir kışla olmuştur. Tt'lcfon bat· 
fon tamamen kesilmiştir. 

Nafıa Vekili 
Stokholme hareket 

etti 
lstaııbul, 10 (Hususi) - ~afıa 

Vekili D. Ali Çctinkaya, bugünkü 
Şark ekspresi j)e Stoldıolme hare· 
kel etmiş ve uğurlanmıştır. B. 
Ali Çetink:nys, Sofya, Be1grad ve 
llerlin yolu ile Stokholme gidecek, 
Hcrliuılc birkaç sün tevakkuf ede· 
rek terkikntta bulunacak, nafıa 

işleri için temaslar yapacaktır. 
B. Ali Çetinkayaya. kalemi 

mıılısu müdürü, jmıiyazlı oirketler 
nıüclürü Ye devlet demiryollan 
cer dairesi müdürü refakat et· 

.a mcl.. tedir. 

Amerika Reisicumhu
ru, önderimize bir 
mektub gönderdi 

Bay Ruzvelt, Büyük Şefin gönderdiği 
pul kolleksiyonu için ne~diyor? 

Ankara, 10 [A.A.] - Ahiren Türkiy<'dc bir Amerikalı tarafından 
:alınan filimi scyretmiı olan Amerika birleşik de\'! tleri baoknnı B. 

Franklin lfozvelt, Cumhur Başkanımız Atatürkc pek eamimi bir 
mektub yazarak memleketimiz hakkındaki iyi hi lerini, Atatürk, 
Ruz,·elte aynı samimi ifaıle ile teşekkür etmiştir. Bu iki mektubu 
aynen a:ağıya yazıyoruz: 

Ekselfinı Kamlil Atatfirk 
Türkiye cumhuriyeti başkam, 

Azizim Bay Cumhur Da~kanı, 
Ankara 

Ahiren TürkiyeJe B. jıılian Bryan tarafından alınmı~ olan filimi 
birkaç ak~aın evel Beyaz evde seyrelliw . .i\ isbeten kısa bir zamanda 
meydana getirdiğiniz pek çok ıayanı hayret hususatı görllncc hisset· 
tigim şe,·.k Ye heyt'cam size arzetmek isteclim. 

Kıymetli şahsiyetinizin C\'İnizdc ,.c plajda küçük kızınız ile oy
narken çekilmiş olan reeinılerini l!Cyretmeklc bilba sa bahti)ar ol
dum. Bu sizin \'e benim bir gün hiribirimize müldki olmak fırsatını 
bulaeağamız ümidini bende bir kat daha taln·iye etti. 

- Sonu 6 ıncı @ahifede -

Filistin meselesi Londra, 1 O (Hadyo] ~ Ro)tCr 
Ajansının \erdiği malumata güre, 
aon müsademede Çin aekerlcriuden 
20 ki§i mktul dü§müş \'e 24 ki:i 
de a~ır ımrette yaralaıınıı~tır. 

lıal>or \erildiği ne ı;örc, mezk\ır 

şehirde ' 'eziyet çok kanşıkıır. l'ar· 
dıoı kıtaatı gönderilmemek üzere 
şimendifer hallı talırib edilmiştir. 

Ademi müdahale komitesinde Amerika gazeteleri lngil-
Fransa, salıdan itibaren tereye:hücum ediyorlar japonların zayiatı 11ck azdır. 

Tokyo, 10 (Radyo] - \'uziJCt, 
bugün öAlcden ı;onra bü bütün 
fctJaJa~mıttır. Ç4"!nla) ınubafn kı· 
1••lı, top 'e tanklarla Pckiu tizerine 
Yiirnmektedirler. jopon a kt:rleri. 

jopon kıtaatı , Sentay cıvıııında 
lr•planmaktadır. 

Çin ordulanmn, \ ing drn· 
r:ınd:ı mukahele} ~ b:ızırbndıldorı 

SÖ} leni yor. 

İspanyada vaziyet 

Cumhuriyetçiler, Satan
Clere tayyare gönderdiler -·-· Şatander şehri, muhacirlerle dolu

dur.' '1Aclıktan fkorkuluyor 
-· ' 

' ıı laman k :ı. 
lo (Rud,o) - Ilı· 
lilr.ı · ı : s it <:ı crııı ntaıı· 

d,r uelıriııc k:ırşı 
()lau t a a rr ıız in rı 
<le~ . 

anı cdıyor. 

b • l)fin, ) 2 CUIO• 

U'fiyctçi tayyare, 
trltıa · · s v c 11 c l ıçuı 

llitıırıd - 1 ·ı . cm gonc crı · 
~l§tir, 

. l\ladrid celılıc· 
•ırıt1 he en gelen lııı· 

•ll·rc göre Fu . ' 
slt f't le ı i lııı ,.ii ıı et • ,.. 

1 hornlı:ılıırı kul 
t?••tnıık tllH'lıl~ ~ 
Utr i . 

ıııruııı '·•ıı· 
ltıı 1 ' 

tur \P llr11'1.ı 
ltıevkiiıırle lı n z ı 
tı:ıe, ·ı zı t•ti ~hlt' ,. • 
lııi~ler 1. ( ı r. 

~ lo u 1 a ın •• fi k o, 

ıı (Had)o) - G ~-
l:tal J.' ,_ 

~il raııı;.o, hu· 
ı-. Q beyanatta Lu· 

lattıuf \'C ı,· .. - lfül . . o;t cı ııc ı gonu crın gcrı 
ı:ı• rııeı • . 
ltdiJı. cruıe ımklln oloındı~ıuı süy-
te . ten ııonra, nihııi ,.e kaı'i zafer 
lıtı:ıırı edilinciye kadar askeri ~biç •r d ıı.• ita "e•~iklik kuhul ctmiyeceğini 

ve ey lcnıi~tir. 

en Jan Doloz, 10 (Hadyo) -•••nd ('.İti er oelıri, haştnnhaşa muha· 
lfoi'.c doludur. Bu nzi)et, bir açlık 

eUracalı.tır. 

110 l)ün, iki ilıtiliilci tayyare, Mi· 
J rlc •dasını hombarclıman ctmi,. 
'rdir. 

llıt Salauıanka, 10 (A.A.) - Res· 
teblia: 

Biaeaye, antauder, Aııturie ve 

General Fra11ko 
Endülii r.chbclcriuılc tiifl'k ateşi 
teati edilmi~tir. 

Madrid celıhe:ıinde Brunete 
mmtakosında ıuııh:ırrbeler devam 
etmekte ve ılii~ıııaıı rical etmek· 
tedir. 

Caceres cebbe~inclc Sit'rre Sıı· 
arrezi i~gal ettik. Ve iki clü~man 
tO)Yarcsi düşürdük. 

l\ladrid, lo, (AA.) - Rc:-mi 
tebliğ: 

l\ladrid cehhesi: Kıtaatımız 

Brurıeıteiu et•uııl>ıında sıığ cenah· 
tan ilcrlenıeğo devam etıııektı·dir. 

\'illnnucve Dal Proıl.ıllu mm· 
takasından sol "ennktuıı ılü ~ınaoı 

mubaura etmekteviz . . 

kon tro! u kaldırıyor --/ık:toplantıda, Türkiye delegesi, Yunan 
delegesinin sözlerine iştirak etti 

Bay Grandi, Von Ribentrop ve Lord Plimut 
.- Yazısı 6 ıncı sahifede -

Büyük bir havacıhk gü
nü hazırlanıyor 

Büyük gösteriler yapılacak, 
tayyare, planör ve paraşüt
çüler bayraına iştirak edecek 

--------------
.JO Ağu tos Zafer ve To~ prt' 

bayramı ilt' Jıa,ı·ııını mütf'akıp 30 
ağustostan ;; ı:ylıil akşamına kuıl.ır 

Jcrnm cdecı·k olan lı .ıvacılık haf· 
tası lııar ıııünas,.lıctilc lzıııirin crı 
kalabalık lıir ı.aııınıııııa ır.s.ıclüf el· 
ınekte olJıığıından ilam Kurumu 
lzınir şube i İzmir halkının , .c 
fuar rnüoaecbctilc nıenı lekctiıı ıliirt 

kü~ellinılen gelet'ck yurdclaşlann 
havacılık ze,·kiııi tatmin için büyük 
hava göotcrişleri tertibini düşün· 
mü;tü. Genel merkez Lbu teklifi 
kalıııl ederek 5 eylıil pazar hrünü 
yapılacak hava sö teri§leri için lii· 
zumu kadar tayyare \'e paro:ütçü 
göndereceğini bildirıııi~tir. Hunun 
iizeri~e 1zmir şubesi de hazırlığn 
başlamıştır. 

Gaziemir tayyare meyclanındaki 
askeri tayyarelerimizin dahi i~tira· 

kile yopılocuk olan hu gösterişlere 

herkesin kolaylıkla gidip gelmeıini 
Ye orada iyi bir gün geçirmcıiııi 

tcnıiu iı;iıı ı:uhc şiıııı liıli'ıı liılıın 

gı•lf'n tcdLirlcri ulıııolı.ta \ "C a) oı 
znınan,fa lıallı.a iyi bir gece }D~a· 
tılmnsı için aynı güııiiu gece iıııle 

grc·r. eglcııcdı:ri tertip ctmclı.tedir. 
-------

İplik f iatleri 
lktıead Vr.kületi sanayi umum 

nıüılürlüğü tarafından tesbit olıı· 

nan son iplik f iotlt>ri, ~ehrimiz 
Ticaret 0tlasıoa h0

ldirlimiştir. 

Bu fiatlere göre, bazı numa· 
ralarda esaslı tenzilat yapıldı~ı gü· 
rülmcktedir. İzmirde bulunan fab
rikalar ,.c ticart"tlıancler satış lie· 
telcrini tasdik ettirmek üzere Ti· 
caret odasına tevdi ctmi§lerdir. 
llnbl•r aldığımıza göre, oda bu 
listeler üzerinde Velı.iletio teebit 
ettiği r iatlerle, i14ve edilmeei la· 
zımgelen nakliye vesaire gibi za. 
ruri maerat lan hceah ederek aatış 
f iatlerini koyacak ve ondan eoura 
listeleri taıdik edecektir. 

~~ ... --~-----
Heyetin kararı, Filistin halkı için 

büyük bir haksızlıkmış 
l\cvyork, 10 [Hadyo] - Xevyork 'l'aymis \'e e'")'Ork 1 iyöz gazete· 

leri, İngiliz tahkik heyetinin, Filistiu hakkında \"erdiği karara hücum 
etmekte ve bu kararın, Filistin halkı için büyük bir bak!ızlık teşkil 
eylediğioi ileri sürmektedirler. 

Doğru değilmiş 

Hitlerin, Avusturyada 
gözü yoktur - •• 

Alman istihbarat bürosu, Ovr ga-
zetesinin neşriyatı:için .. ne diyor? 

B. Adol/ Hitler 
Bcrlio, 10 (Hadyo) - D.B.N. 

B. llitlerin, Avusturyada gözü ol· 
duğunu ve bir hareket yapmak 
üzere hazırlıklarda bulunduğuna 

yazan Ôvr gazetesinin neşriyatını 
tekzib etmekte ve bu gibi habe.rle
rin: tamamen uydurulmuf olduğunu 
ileri aürmektedİ1-. 

Alman istihbarat bürosu, B. 
Bitlerin riyaeetinde Berke Zehafen. 
de büyük bir nıeclia akdedildiği 

hakkındaki haberleri de tekzip et· 
mekte ve Fransız gazetesinin, bir 
makeada binaen bu haberleri uy· 
durdo&unu ıikre1leme .. &tdir. 

-------------------------
Romanya 
kralının seyahati 

Sa Majeste Karol 
Biikreç, 10 [Radyo) - Kral 

Sa l\lajc tc İkiuci Karo), Parieteo 
başka Lontlra, llrük.ad ,.e Relgrad 
şehirlerine ele gidecektir. 

Kral, pazartesi ~ünü l'ariste 
bulunacak ,.e Fransa Reisicumhuru 
B. Lebrıınun hu.uai ziyafetine ica· 
bet eılcı·ektir. -----· Tahranda ımza edilen 
ademi tecavüz paktının met· 
ni 6 ıncı sahifemizdedir. 



Sayfa 2 ANADOLU 

tJ(Kf,= 
Katolik Fransa 

K. Ô. 
)Emile Zolıı) nıu bir romanında, paııazlara yalancı, hm!l7: eoluya gibi 

a~ır keJimelerJ hücum etliğini 13öyleraem Laua inanır mııııuız? .. 

Hayat pahalılığı Türk - Alm n ticaret mü
zakereleri f nannıaısanız (La Vcrite) sini oku)unuı.. Görecekainiz ki, (ZolaJ, 

anki bir inir bubranıua beuziyen galeyanlı bir tehevvür içinde, din 
adııwla,.ının iğrenç ve e rarengiz tur.ıt lanoı teşrih etmekle kalmıım~f, 
aynı zamanda, be:;eriyctin l'İcdanıuu mu allat olan bu kara kunetın 
hir r;iiu ve ebedhen cehennemin dibine göçüb gideceğini iddia et· 
miştir. ' 

fZola), 1840 da Jot;mu1tur. Fikirlerini baykırdıAı dc,•irdt•n zamauı· 
mıza kadar olau mesafeyi, üç rubu asırla ölçebiliriz . .Fakat yetmiş etne 
içinde tekumfil eden fikir, kanaat, düıünü~ ve nesil farklarına rağmen 

Fransauıo, .Zulayı tekzip için papaz kuvvetine ııımeıkı bağlı kalını~ ol· 
du~unu sörüyoruz. 

fııe eize Y"ryeni, menuk bir haber: (Fransa hiikiııuc:ti, Vatikanın 
Parise sönıferıli~i Hariciye 

0

a1Jrı Kardinal Pnç:ıli bir kral gibi karoıla· 
mak kararını vermiştir. 1-tikbal töreninde bir piyade fırkası, bir süvari 
alayı bulunacak; şerdiue yirmi bir ılefa top atılacaktır.} 

Bu kıırarı veren halk ı:eblıesi hiikilmcti olduğunu, pni ileri ve 
flO yal r ikirlerİ temsil eden bir bükunıel olduğunu dilşünılüğÜllÜZ giln, 
frurısaoıo bu ncıl..lı va:r.iyetiııden derin , . ., iğreoç bir mana çıkarabilir· 

siııi1. Ve gıılibu Fransa biik\ıuıtti, lnııirdı:lı konsolo!\hane ine verdiği 
bir emirle papııı.ların her gece .L:oo·olosluk binnsınıht toplantı yaparak 
incili terennüm etmelerini de temi1ı eylt-mi~tir. 

Şaka söylemiyorum: l.ıteueniz .lrnnsoloı.h.ınt'nİu ikincikordona aiıl 
olan kısmından geceleri 9·10 arasınJa gr.çiui.l. Luıincc iluhilcrin okunub 
(lyinirubani) yapıld14ı01 bu muazzam binaya bakarken sakın aldanma· 
yınıı: Orallı (Sen Poıikarpl kilise.!ioiu bir şuht>·İ de~ildir. ~arkta, han· 
sızlı~ı temııil eden laik cumhuriyetçi FransJaıu Jıruir konsoloehaucsidir! 

Talihli kadm 
Avustralyada Cilang şeh

rinde bir kadın eski bir yazı 
masası satın almıştır. Bu ma· 
sanın nazarı dikkati calib hiç 
bir hususiyeti olmamakla be
raber, kadıncağ1z bu masada 
gizli bir göz bulmuştur. Bu 
gizli göz İçinde bir yumak 
yün çıkmış ve yün yumağı 
açılınca içinden 3000 lngiliz 
lira kıymetini haiz bir elmas 
parçası bulunmuştur! 

Talihli insan işte bu kadına 
denir! 

Bitpazarı işleri 
Bitpazarı işleri deyip geç· 

miyelim. Herzaman olduğu 
gibi bu iş çok karlı bir iştir. 
Mesela, Amerikada bir adam· 
cağızın 30,000 çift kadın ayak· 
kabı stoku varmış. Bunlar 
bağlı ve uzun konçlu kundu· 
ralardan imiş. Adamcağız bu· 
nu bitpazarı esnafından biri· 
sine çiftçi 30 çentten olmak 
üzere satmış. 

Bitpazarcı, bu kundurala· 
nn konçlarını kestirmiş ve is· 
karpin haline sokmuş ve Çin· 
de herbirini bir dolardan sat
mış, bu sayede kolayca 25 
bin dolar kazanmıştır. 

Ben senden evel ölüyorum, 
bu para ile ihtiyarlığında ra
hat eti,, demiştir. 

Nasıl?. Zevcenin sad1ğı 
şa gitmiyor mu?. 

Şeytam def içini 
Tibette şu mevsimlerde şey· 

tanı şehirlerden def ve ihraç 
şenlikleri yapılmaktadır. Bu 
merasim, başta papazlar, as· 
ker ve memurlar olmak üzere 
blitün halkın şehir haricine 
çıkması ile ba lar. Bir ruhani, 
elinde bir ..şeytan resmi ol· 
duğu halde garib danslarla 
ilerler ve diğer elindeki pa
layı da etrafa sallar, durur. 

Papaz bayılıncaya kadar 
dans eder. Bayıldığı vakit ma· 
bede nakledilir. Fakat elin-
deki şeytan resmi üzerine as· 
kerler mütemadiyen ateş eder· 
ler. Bu suretle şeytan bir se· 
ne müddetle defedilmiş olur! 

Sunı işr 
Sun'i işi son zamanın eseri 

addedenler aldanıyorlar, çün· 
kü Almanyada Asafenburgda 
Halstat devrine aid olmak 
üzere yedi takma diş bulun· 
muştur. 

Bu da gösteriyor kt, takma 
diş bugünün işi değil fakat 
Tunç devrinin eseridir. Çünkü 
bu takma ve eskidi ler bronz· 

---···-~--Ticaret Odası· bir ra. 
por hazırladı 

Şehrimiz Ticaret Odası bir 
rapor hazırlamıştır. 937 sene· 
sinin birinci altı ayında iz· 
mirde geçinme indeksi, 936 
senesinin ikinci altı ayma 
nazaran, yiyecek grubunda 
yüzde 16,31, mahrukat ve 
tenvirat ve temizleme grubun
da yüzde 8,34, giyecek ve 
ev eşyası grubunda da yiizde 
5 nisbetinde yükselme vardır. 

Pul paraları 
Abonemanlardan 

alınacak 
Belediye veya idareihusu· 

siyeler tarafından işletilmekte 
olan ~lektrik müesseselerinin 
halktan yaptıkları tahsilat mu
kabilinde verdikJeri makbuz· 
lara yapıştırdıkları pul bede
lini halktan almakta devam 
ettikleri, Nafıa Vekaletinin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve 
Vekalet alakadarlara yaptığı 

bir tamimde bu gibi pul pa· 
ralarının abonelerden alınma· 

ması ve bu pulların ·irket 
tarafından yapıştırılmasının te
minini istemiştir. 

Harç pulları 
Posta memurlarına zim

met mukabilinde verilecek 
Şurayı devlete açılınakta olan 

idari davalara ait müddei ve 
müddeialeyhe yahut ta müda
hiller ile memurini muhak mat 
kanunu mucibince itirazda bu· 
lunanlar tarafından gönderi· 
len arzuhal ve telgraflardan 
alınmakta olan kaydiye harcı 
hakkında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 

f[ mimde, bu harçlarm veri
lip verilmediğinin anlaşılama
makta olduğu bildirilmekte 
ve bundan böyle telgrafların 
altma h rcı .alınmıştır. Diye 
yazılması, harç makbuzunun 
da telgraf makbuzuna eklen· 
mesi yaıılmaktadır. fiarç pul· 
ları pul bayileri tar fmdan 
satılmamakta olduğundan, ala
kadarlara kolaylık gösteril
mesi için posta ve telgraf me· 
murlanna zimmet mukabilinde 
harç pulu verilecektir. Bu su
retle iş sahibleri harç pulu 
tedarikinde güçlük çekmiyc
ceklerdir. 

Sadık zevce 
Cenubi Afrikada hir şehir

de Fredcrik Burfit adlı bir 
adamcağız 86 yaşında olduğu 
halde dul kalmıştır. 

dendırl. - ---- Çiftekahveler istas. 
Yumurtacılık dersi yonu açıldı 

Bu adamcağız karı ından 
çok hoşnud imiş. Uzun se· 
neler süren vlilik hayatların
da birbirleriJe bir n bile kav· 
ga etmemişlerdir. 

Adamcağız, müteveffa ka· 
rısının metrukatını karıştırır· 

ken madeni büyükçe bir ku· 
tu bulmuştur. Merak etmiş ve 
kutuyu bir demirciye açtır· 
mıştır. 

Kutunun içinden 400 lngi· 
Jiz lirası, 500 lira kıymetinde 
birçok mücevherat ve bir de 
mektup çıkmıştır. 

Bu mektupta Frederiğin 
müteveffa zevcesi "Seni çok 
severim, ilk evlendiğjmiz za
mandan itibaren bu parayı 
tasarruf ettim. Eğer benden 
evel ölseydin bu para ile sa· 
n mezartaşı yaptıracaktım. 

20 genç der görecek D. Dmiryolları sekizinci iş-
Yumurtnlarımızm iyi bir şe· lelme mıntakasındaki Nazilli 

kilde ihracı ve tandardiz s· 
ile Aydın arasında bulunan 

yonun temini için bu ayın on Çiftekahveler istasyonu işlct-
beşinde ehrimizde bir yu· meğe açılmış ve buradan da 
murta ve yumurtacılık kursu yük vc .. yolcu alınmağa baslan-
açılccaktır. 

Kursa Orta veya llkmektep 
mezunlarından 20 kişi devam 
edebilecek ve profesör Bade· 
nin derslerini takib eyliyecek· 
tir. Burada, yumurta ambalajı 
ve yumurtanın tazeliğinin ne 
sureti~ anlaşılabileceği hakkm· 
da ders verilecek ve kursda 
muvaffak olanlar yumurtacılık 
ve tavukçuluk kooperatifleri 
bulunan kaza ve köylere gön
derilecektir. 

Bundan başka, Burnava Zi· 
raal mektebinde bir de tavuk· 
çuluk kur u açılacaktır. Bu 
kurst da, fenni tavukçuluk 
hakkında dersler verilecektir. 

mıştır. 

Tütün kırma ve 
kurutma 

Faaliyetine başlandı 

Yeni yıl tütün mahsulünün 
kırma ve ,.kurqtma ameliyesi.pe 
büyük faaliyetle devam edil· 
mektedir. Alakadarlara gelen 
Malumata göre, havaların ku· 
rak gitmesi vesair sebebJer· 
d~n dolayı bu _,şene tütün re
koltesi tahminden noksandır. 
Fakat ·bu yıl hiçbir yerde has· 
talık görülmemiş olduğundan, 
mahsul kalite itil;>arile geçen 
8enel~rd,.n dahil iüıeldir. 

Piyasada derhal bir faaliyet ~başlamıi 
ve fiatler yükselmiştir. 

·~. -
Hükumetimizle Alman hükumeti arasında Berlinde başlıyan 

ticaret müzakerelerinin müsbet bir şekilde cereyan etmesi ve 
tüccarlarımızın Almanyaya göndermiş oldukları mallar bedel
lerinin ödenmeğe başlanması, piyasada derhal tesirlerini gös
termiş ve haftanın son dört günü zarfında bütün mahsutleri
miz üzerinde satışlar artmış, fiatler yükselmiştir. 

Bir hafta eveline nazaran üzüm fiatlerinde yirmi para, ya· 
pağılarda üç, pamukta bir, zeytinyağında bir, palamutun ken· 
talında on kuruş, baklanın kilosunda on, arpada on beş, buğ
dayda otuz para yükselme kaydedilmjştir. 

Bu haftanın en mühim iktısadi hareketlerinden biri de, alivre 
iizüm ve incir satışlarıdır ki, bu yıl geçen seneye nisbetle 
fiatler daha yüksektir. 

Esnaf ve 
işçi birlikleri 

Başkanlar1nı seçtiler 
C. H. P. esnaf ve İşçi bir

likleri kurumları idare heyet
leri, başkanlarını seçmişlerdir. 

Şoförler r.emiyeti idare he
yeti başkanl•ğın:ı B. Haydar 
Karatavuk, kahveciler kuru· 
mu idare heyeti başkanlığına B. 
Cemal, garsonlar kurumu ida· 
re heyeti başkanlığına B. Şa
hap, lokantacılar kurumu baş
kanhğına B. Maksud, yapıcı· 
lar kurumu başkanlığına B. 
Hüseyin, binek arabacıları 

başkanlı~ına B. Mehmed, süd· 
çüler kurumu başkanlığına B. 
Esad, üzüm kutucuları başkan
lığına B. Mehmed Ali, mü· 
zayede bedcstanı kurumu baş· 
kanlığına Hasan, deniz işçileri 

kurumu başkanlığına B. Ahmed 
Çetin, memurin ve müstahde· 
min kurumu başkanlığına B. 
Ahmed, terziler kurumu baş· 
kanlığına B. Rasim, fırın İş· 
çileri kurumu başkanlığına B. 
Şerafeddin, tütün işçileri ku· 
rumu başkanlığına B. Cemal, 
balıkçılar kurumu başkanlığına 
B. Ali Akdeniz, yük araba· 
cıları sahibleri kurumu ba~· 
kanhğma B. Hasan1 bakkal· 
lar kurumu ba kanlığına B. 
Galib seçilmişlerdir. 

Ecnebi paralar 
Türk lirasrna çevrilirken 

neler esas tutulacak 
Dış ülkelerden yurdumuza 

gelen mallaııa aid orijinal fa-
tura ve menşe şehadetnamc

lerindc yazılı ecnebi paraları· 
nın ve lngiliz altınının Türk 
lirasına çevrilişinde esas tutu· 
lacak vasati fiatler, Gümrük 
ve inhisarlar Bakanlığınca tPs· 
bit edilmiş ve şehrimizdeki 
alakadarlarft bildirilmiştir. 

Bu fıatlcr, Ağustos ayında 
nazarı dikkate alınacaktır; bu
na göre Fransız frangı 17, 70, 
İsveç frangı 3,44,67, florin 
1,96,76, Çek kronu 22,63, bir 
İngiliz lir.ası 626 kuruş, bir 
ruble 24 kuruştur. 

Hariçten gelen ölçü 
aletleri 

Hariçten memlekelirmıe ge· 
tirilen muhtelif ölçti aletlerinin 
ekseriyetle ölçü kanun ve ni· 
zamatına muhalif olduğu ve 
getirilen aletlerin gümrüklerde 
kalarak sahiplerini zarara sok· 
tuğu anlaşılmıştır. Ölçü ve 
ayarlar başmüfettişliği, bunu 
nazarı dikkate alarak bir lisfr 
hazırlamış· v~ Tir.Mel odasına 
iôndermie;tıı. 

Hayvan 
ihracatında 
MUkerrer kontrol 
zorlukları kolaylaşacak .. 

Mevaşi hayvanatı ihracatçı

ları, şehrimiz Türkofis ve Ti
caret odasına müracaat ederek, 
ihracatta yapılan mükerrer kon· 
trol zorluklarının daha kolay 
bir şekle ifrağ edilmesine ve 
ihracatın geri kalmasına mani 
olmak için tedbirler alınmasını 
istemişlerdir. 

Oda ve Ofis, ihracatçıların 
müracaatlarını nazarı dikkate 
alarak, dileklcr;nin daha esaslı 
olarak tesbiti İçin kendilerini 
bir toplantıya davet etmiştir. ·-

Benzin satışları 
Benzin satışlarına yeni tes· 

bit olunan fiatler üzerinden 
devam edilmektedir. Evelki 
gün bazı yerlerde, stok benzin 
ve petrol bulunamamış, dün 
bütün bakallara ve benzin sa· 
tış mahallerine tevziat yapıl
mıştır. Halen heryerde gazın 
kilosu l 0,50; benzinin de ga· 
lonu 68175 kuruştan satıl

maktadır. 

Seyyahlar müzeyi 
gezdiler 

Evelki gece limanımıza gc· 
len Fransız bandıralı q"cofil 

Gotye •apuru 138 eyyah gc· 
tirmi~tir. Seyyahlar, diin şch· 
rin muhtelif yer! rini, müzeleri 
gezmi lerdir. 

8. Hakkı 'Nezihi 
DUn gençlere d rs v rdi 

İktısad Vekaleti kontrolör 
namzetleri kursuna devam eden 
talebeye; diin B. Hakkı Ne
zihi tarafından ders verilmiş 

ve baıı palamut ticarethane· 
leri gezdirilerek tetkikat ya· 
pılmıştır. 

B. Şevki .Şeı·en 
k n müfettişli in t yin 

dildi 
Mülkiye müfettişlerinden B. 

evki Şer n, lzmir vilayeti 
göçmen iskanı için iskan mü
fettişi tayin edilmiştir. Merkezi 
lzmirde olmak üzere, iskan 
işlerinin ıslahına çalışacaktır. 

Ankara 
Bisiklet koşusunda 

lzmlrlller 
.Ankarada federasyon tara· 

fından tertip edilen 130 kilo· 
metrelik bisiklet koşusuna iz· 
mirli bisikletçiler de iştirak 
etmişlerdir. Orhan ve Eyüp 
(Ankara) birinci gelmişler, iz· 
mirli Bayram bir tekerlek far-
ile iiçürır.ü ve lzmirJi Kazım 

da beşincili~i almı Jardır. 
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Buca da 
---··---

Gardenparti çok 
zevkli oldu 

Dün gece Buca C. H. Par· 
tisi ocağı tarafından belediye 
bahçesinde bir gardenparti 
verilmiştir. Gardenparti çok 
zevkli geçmiş ve geç vakte 
kadar devam etmistir. 

Y;eni göçmenler bu 
haf ta bekleniyor 

Bulgaristandan mühim mik· 
tarda göçmen getirecek olan 
Nazım vapuru, bu hafta içinde 
beklenmektedir. Göçmenler, 
derhal ayrılan mıntakalara 
sevk ve iskan edileceklerdir. 
Bu yıl, vilayetin muhtelif kaza· 
larında yeni ve modern göç· 
men köyleri kurulacaktır. ilk 
olarak Menemende 90 hanelik 
modern bir göçmen köyünün 
kurulmasına başlanmıştır. 

Ziraat müdürü 
DenizHye gitti 

Vilayet Ziraat müdürü B. 
Nadir Uysal, tetkikatta bu· 
lunmak üzere Denizli ve Sa· 
rayköye gitmiştir. 

B. Nadir Uysal, bu mınt•· 
kada pamuk mahsulü vaziye· 
tini tetkik edecektir. 

B. Muhlis 
Güzel san'atlar kurumu 

re heyeti başkanlığına 
Muhlis Etiler seçilmiştir. 

ida· 
Bar 

- ıt' 

Atatürk 
ve Ruzvelt . 
- Başı 1 inci sahifede -

Nadir olan istirahat zamarı· 
larında bana göndermek lüt· 
funda bulunduğunuz Tiirl-: 
posta pulları kolleksiyon.~nı~ 
seyretmekteyim. Bunlar uz~ 
lar üzerinde tersim cdilrn1~. 
olan manzaraları bir gün k~. 1 

gözlerimle görmcği iimid e 1 

yorum. 
Samimi saygılar ve halisane 

temennilerimle. 
Vefakarmız 

F ranklin D. Razve1\1 
Ekselans Franklin D. Ruıv~ 
Amcrik birleşik devletler• 

başkanı Vaşingt011 

Azizim Bay cumhur başksJn''. 
Ahiren Tiirkiyedc Bay ll 

lian Bryan tarafından a1tnrn1
.: 

olan filimi seyretmekten du) 
dı!ğunuz memnuniyeti bildfi[.f, 
6 Ni an 1937 tarihli lütu .. 
mektubunuzu hakiki bir sevinç 
ile aldım. 

rııit 
1eklubunuzda ahvali. ~biri· 

müsaade eder etmez bırı . 
ınize bir gün mülaki 0Iacd

1 

ll' 
mız ümidini de izhar buyor 

yorsunuz. \'c 

Samimi duygularınızdıı0•1efl modern Türkiyede elde e~·~~( 
terakki hakkındaki takdır .

1
.e 

telfikkil rinden dolayı 51 
• 

fevkalade miitcşekkir oldllğıl 
ma lnanmanw rica ederi 111 fıf' 

B. Cumhur Başkanı, bu e~· 
s ttan i tifade ederek Afll~ 11• 

ka biri şik devletleri hak ~;I· 
daki hayranlığımı tekrar k" 
dirmek isterim. Bilhassa 01t1· 

bizim iki memleketimiz l1 tirli 
mi. sulh ve insanlı~m. saa?egiil' 
istıhdaf eden aynı ıdealı 
mektedirler. I· 

Size bir an cvel mülaki .. ~!11 
d · • cır ... ınak benim e samımı şle' 

olduğundan harikulade ~,,d' 
yapmış olan sevimli "e . ede 
retli şahsiyetınizi Tür~'Yrsıı· 
selamhyacağını güne 58 1 

lıkla intizar ediyorum· r g.rıt 
Samimi saygılar ve ha 1 

temennilf>rimle.. 
1 Vefakarın ~ 

Kamil Atıtiif 
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T uncelinde temizlik ·.hare-
• 

katı sona ermek üzeredir --------• 
isyana iştirak etmiş olanlar, isticvap ediliyor. Bun-

lar, iğfal edildiklerini beyan ediyorlar 
lstanbul, 10 (Hususi)-Ela-

zizden bi!diriliyor=. Donanmamız yakında 
Tuncehnde temızleme hare· ' 

~::~ ·~:ah::.~·:!~~r•t;; ~~~ ltalyayı ziyaret edecek 
ıneselesidir. isyana iştirak et· • l - • -• h 
rniş olan ve esir edilenlerin ita yan gazeteleri, bu ususta şim 
~:~:;;~::;.rine, divanıharbçe diden uzun makaleler yazıyorlar 

Bunlar, ktndilerinin masum Roma, 10 (Radvo) - Bütün gazeteler, Adatepe ve Zafer 
olduklarını, vatan haini Şeyh torpidoları ile birkaç denizaltı gemisinden mürekkep bir Türk 
Rıza tarafından aldatıldıklarını fiosunun yakında ltalyan limanlarını ziyaret edeceğini haber 
söylemektedirler. Suçlulardan vermekte ve bu hususta uzun makaleler neşretmektedirler. 
biri heyeti hakimeye şu cevabı Gazeteler, Akdenizde gün geçtikçe daha kuvvetli bir do· 
Vermiştir: nanmaya sahih olmakta bulunan Türkiyenin, halyan limanla· 

- Ben bigfmahım. Aldatıl· rına göndermekte olduğu bu filo ile arada ıncvcud dostluğu 
dım, şimdi dağlarda bulunan- bir kat daha kuvvc.tlendireceğini yazmaktadıriar. 
lar da öyledir. Bu cennet gibi 
şehirlerden haberleri olsa idi, 
onlar da dağda yaşamağı ha-
tırlanna bile getirmiyeceklerdi. 

Vergi tahsilatımız 
iyi bir şekilde devam 

ediyor 
lstanbul, 10 ( Hususi ) -

B_u yıl vergi tahsilatı çok iyi 
bır şekilde devam etmektedir. 
Son bir aylık tahsilat, geçen 
seneden fazlasile 30,764,300 
liradır. 

lstanbulda tifo 
Gllnde 10. 15 bin kişi 

aşılanıyor .. 
İstanbul, 10 (Hususi) - Sıh· 

hat Vekaleti tetkik heyeti reisi, 
tifo vak'aları hakkında şu be· 
Yanatta bulunmuştur: 

- lstanbulda tifo vak'ala· 
tında bir değisiklik yoktur. 
Vak'a artmamaktadır. Hastalık 
halen tevakkuf devresindedir 
ki, bu da alınan tedbirler sa
Yesinde hastalığın azalacağını 
RÖstermektedir. Günde 10-15 
bin kişi aşılanmaktadır. Tifo, 
8rbk şehir için cüzi bir tehlike 
0 lrnaktan bile uzaktır. 

Polonya 
1'skerT heyeti Köstencede 

Bükreş, 10 (Radyo) - Po· 
lonya Erkanıharbiyei umumiye 
reisi General (Stakeviç) in ri· 
Yasetindeki heyet, bugün Kös· 
lenceye gitmiş ve buğday silo· 

• larilc birçok petrol membala
rını gezmiştir. 

Askeri heyet, mateakıben 
(Reçina Marya) adındaki Ru· 
lllen destroyerine binmiş ve 
R.umen suları açıklarında bir 
!;zinti yamıştır. , .......................... .. 

ANADOLU 
....__Günlük siy:sal gazete 

~ahip 'e başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
l nıurni ucşri)at 'C )azı ioleri 

'ttılidürcı : llaınıli • üzbcı Cau•·ar 
1 - • ~ 
aprehaucs:i : 

İtnıir ikinci ll )lcr l!okağt 
C • .f:Ialk ParıLi binası içinde 

1J~lgrar: İzmir Al'IADOLU 
ilefon: 2776 •• Po ta kutusu 4115 

ABONE ŞERAiTi 
\'ıUı~ı 1200, altı ayb~ı 700, üç 
Y ylığı 500 kuruştur. 
ahıuıcı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruotur 

Gft.tı -~-geçnıi, nüshalar 25 kuru~tur. 

A ADOLU .MATBAASI 'DA 
BASILMIŞTIR 

Pariste binlerce lokanta 
ve otel kapanıyor 

-----.-.·~-------~-Hükumet, büyük caddelere zırhlı 
otomobiller ikame etmiştir 

~---------Paris, 10 (Radyo) - Otel, 
lokanta ve gazinolar miistah-

demininin yarın ilan etmeğe ka
rar verdikleri umumi grev, 
hükumet erkanını yeniden dü
şündürmeğe başlamı~t1r. 

Başvekil B. Şutan, bizzat 
müstahdemin cemiyeti idare 
heyetile konuşmu~ ve serginin 
devam ettiği bir zamanda böy· 
le zararlı hareketlerden tevak· 
ki olunmasını tavsiye eyle· 
miştir. 

Bir itilaf hasıl olmadığından 
geç vakit greve karar veril-

miştir. Yarın, binlerce lokanta 
ve gazino kapalıdır. 

Paris, 10 (Radyo) - Lo
kanta, gazino ve kahvehane

ler müstahdemininin grev kararı, 
vaziyeti fenalaştırmıştır. 

Binlerce müstahdemin, ça

lıştıkları müesseseleri wrla 
işgal etmek teşebbüsünde bu· 
lunmuşlardır. Geç vakit, hü· 
kumet tarafından şiddetli ted
birler alınmıştır. Büyük cad
ddere zırhlı otomobillerle sü· 
vari polis kıtaatı ikame edil
miştir. 

~~~----..-.·------~ 
Maliye Vekili 
Avrupaya gidiyor 

İstanbul, 10 ( Hususi ) 
Maliye Vekili B. Fuad Ağralı, 
yarın Avrupaya gidecektir. 
H 

Uçüncü 
umumi müfettiş 

Hasankaleye gitti 
Hasankale, 10 (Hususi) -

Üçüncü umumi müfettiş B. 
Tahsin Uzer, bugün Erzurum· 
dan buraya gelmiş, mezbaha-
nın temelini atmış, halkla te
mas etmiş ve bu münasebetle 
bir hitabede bulunarak yapı· 
lan işlerin ehemmiyetini ve 
yapılması kararlaştırılan işleri 
anlatmıştır. Bu yıl Hasankale 
ılıcalarına fazla rağbet vardır. 

Bulgaristan 
Ad is. Ababaya konsolos 

gönderdi 
Adis·Ababa, 10 (Radyo)

Bulgar hükumeti; (İlyen Kora· 
def) adında bir konsolos tayin 
l'derek buraya göndermiştir. 

Bulgar kono:olosluğu, bugün 
yarın açılarak faAliydc ba~lı
yar.aktır. 

B. Lebrun 
(Şamberi) ye gitti •. 

Paris, 10 (Radyo) - Fransa 
reisicumhuru B. Lebrun, bu· 
gün Hava Nazırı B. Piyer 
Kutla birliktı• (Şamberi) ye 
gitmiştir. 

Reisicumhur, oıada bazı yeni 
müesseselerin küşat rPsmındc
hazu bulnnacakbr. 

lktısad Vekili 
Ankaraya dönüyor 

İstanbul, 10 ( Hususi ) 
İktısad Vekili B. Celal Bayar, 
yarın akşam Ankaraya gide· 
cektir. 

ı Milli küme 
Müsabakaları sona eriyor 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Milli küme müsabakaları yarın 
şehrimizde yapılacak iki maç· 
tan sonra sona erecektir. Bu 
maçlar, milli kümenin şampİ· 
yonunu meydana çıkaracaktır. 
Yarın, Galatasaray ile Beşik· 
taş, F enerbahçe ile de Güneş 
karşılaşacaklardır. 

Ancak, yarınki maçlarda 
bir sürpriz olur, Güneş Feneri, 
Galat.asaray da Beşiktaşı ye· 
nerlerse, o zaman Galatasaray 
ile Fener ayni puvanı alımş 
olacaklardır ki, bu takdiı de 
iki takın, tekrar karşılaşacak 
ve galip gelen taraf şampiyon 
olacaktır. 

Y nrınki maçta Fener bcı a· 
bere bile kalsa milli kiimc 
~nmpiyonu olacaktır. 

Yunanistanda 
4 Aöustos milli bayram 

olarak kabul edildi .. 
Atina, 10 (Radyo} - Ağus· 

tosun dördüncü günü, Yuna· 
nistanın hertarafmda büyük 
şenlikler olacaktır .. 

4 Ağustos, General Metak· 
sasın iktidar mevkiine geldiği 
günün yıldönumüdin. Bu iti· 
barin o gun, milli bayram ola
t~k kabul edılmiştiı. 

Rusya 
Japonyanın nazarı 

dikkatini celbetti 
Moskova, 10 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
Dış Bakanlığı 6 Temmuzda 

Amour nehri üzerindeki Bol· 
choi adasında bir Japon-Man· 
çuri müfrezesinin gözüktüğü 

hakkındaki malumatı alınca 
Japonyanın Moskova büyük 
elçiliği nezdinde teşebbüste 

bulunmuştu. 
Bu teşebbüse tatmin edici 

bir cevab alamayınca B. Lit· 
vinof, 8 Temmuzda Japon se
fiıini davet ederek kendisine 
adalardan Sovyet askerinin 
çekilmesinin büyük elçinin 217 
tarihinde yaptığı ve adalarda 
japon-Mançuri kıtaatının artık 
mevcud olmadığını temin eden 
beyanatına müstenit olduğunu 
hatırlatmış ve anlaşmanın bu 
suretle Japonya·Mançuri tara· 
fından ihlal edildiğini bildire· 
rek keyfiyeti şiddetle protesto 
etmiştir. 

Sovyet hükumeti adaların 
Mançuriye aid olduğu delilini 
reddetmekte ve bu kıtaatın 

derhal çekilmesini istemek
tedir. 

B. Litvinof adalar yakinin· 
deki iki üç Sovyet vapurunun 
bulunduğu hakkındaki iddiayı· 

da kabul etmemektedir. 
Bundan başka B. Litvinof, 

son zamanlarda sık sık teker· 
rür eden hudut geçme ve hu· 
dut üzerinden uçma hadiseleri 
hakkında da hükümetinin na
zarı dikkatini celbetmesini rica 
etmiş ve Soyvet hudut kıt'a· 

!arının hududu geçerek Japon
Mançuri askerlerini her türlü 
vesaitle tardcdilmeleri hak· 
kında kat'i emir aldıklarını 

ilave etmiştir. 

B. Leon Blum 
Bazı eşhas tarafından 

taşlandı 
İstanbul, 1 O (Hususi) -

Paristen haber verildiğine gö
re, eski Başvekil, sosyalist 
partisi reisi ve yeni kabinede 
devlet nazırı olan B. Leon 
Blum gene bir tecavüze uğ
ramıştır. 

B. Blum evine giderken, 
meçhul bir şahıs yolda ken· 
disine bir taş atmıştır. Sabık 
Başvekile hiçbirşey olmamış· 
tır. Zabıta derhal faaliyete ge· 
çerek mütecavizi aramağa 

başlamı~lır. 

B. Çember/ayn 
Ruzveltin pUintnt kabine 

azalarma gösterdi. 
Roma, 10 (Radyo) - Lon· 

dradan gelen bir habere göre, 
lngiltere Başvekili B. Çcm· 
berlayn, Belçika Başvekili B. 
Van Zeland tarafından veri
len Ruzvelt planını kabine 
azalarına tevdi etmiştir. Ruz
velt planı, esas itibarile dört 
maddeyi ihtiva etmektedir ki, 
bu maddc"ler şunlardır: 

1 - Evrakı nakdiye vesair 
meseleler hakkında Avrupa 
devletleri ile malfımat müba· 
del esi, 

2 - Eski borçlar hakkınJa 
iki taraflı müzakereler. 

3 - Brüksclde bir Avrup~ 
konferansı toplanma ı, 

4 - Va~ingtonda bcyııel· 
milel bir iktısat koııgrcsirıin 
içtimaı. 

Kardinal Pacel .. 
Bag Delbosla konuştu .. 

Paris, 10 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı B. ivon Dd
bos, dün Kardinal Paçeli zıya· 
ret r.lmi~ vt• uzun ınudcleı ko· 

n11şmuştuı. 

Sayfa 8 

Kutahyada bir elektrik 
santralı kuruluyor 

- --·~-------~--.:--Bu santra/dan, Kütahyadan lstanbula ka. 
dar bütün şehirlere cereyan verilecek --------İstanbul, 10 ( Hususi ) - Eski;-ehirde 1.75, KaJaköy· 

ikinci beş yıllık kalkınma Bursa hattında 2.42, lznık· 
planında tesbit edildği veçhile Gölcükte 1.55 kunış olacağı 
Kütahyada kurulacak elektrik teshil edilmiştır. 
santralı dört milyon 500 bin Projekri hazırlanmtş olan 
lirayaya mal olacaktır. bu termik santrallardan başka, 

Bu santraldan, Kütahyadan Sakarya nehıi·lznık gölü, Ada-
lstanbula kadar olan bütü• na.Kayseri, Ege suları, F1rat 

ve kollarında kurulacak olan şehirlere ceryan verileeek ve 
bu suretle ilk şebeke kurul- santralların kuvvet ve faaliyet· 

lenle sahaları tesbit edilmiştir. 
muş olacaktır· Bu suların· kenarlarına kuru I· 

Ankara, 10 (Hususi muha· muSi olan rasad istasyonları 
birimizdenr- Memlekete bol tarafından son tetkikler yapıl· 
ve ucuz enerji temin etmek maktadır. 
gibi, milli kalkınmanın ana 
temellerinden biri olan elektri· 
fikasyon işinin ilk iki büyiik 
planı tamamen hazırlanmıştır. 

Etüdleri en ufak noktalarına 
kadar bitirilmiş olan bu iki 
enerii kaynağı, Zonguldak ve 
Kütahya santrallarıdır. 

Zonguldak kömür havzasın· 
da, istihsal beş milyon tona 
çıktığı zaman, Zonguldaktaki 
santralın yalnız kömür havza· 
mıza be~ sene sonra 104 mil· 
yon kilovat saat satabileceği 

hesab edilmiştir. Santral ta· 
kati 45.000 kilovat olacaktır. 

Bu büyük santralın kuruluş 

masrafı 5.100.000 lira olarak 
hesaplanmaktadır. Santralın 
işletme sermayesi, 55 - 116 bin 
lira arasında olacağı tahmin 
edilmektedir. Santralın Çatal· 
ağzında. Direk harmanı mev
kiinde kurulması, en muvafık 
yer olarak görülmüştur. Kö
mür süprüntüsü yakılacak ve 

100 kadar işçi çalışacaktır. 
Beş sene sonra hava hattı 
üzerinde kilovat saati 50 · 60 
paraya satmak imkanı görül
mektP.dir. Santralın sattığı 
enerji çoğaldıkça ve santralın 

yıllık işleme zamanı fazlalaş· 
tıkça bu fiatlerin de düşeceği 
tabii görülmektedir. 

Kütahya santralı 
Kütahya santralı İstanbula 

kadar ceryan verecektir. 
İkinci beş senelik sanayi 

programına girecek fabrikala· 
rın miihim bir kısmının bu 
sanlrnldan ceryan alabilecek 
yerlerde kurulması düşünül
mektedir. 

Santralın takatının 57 .500; 
senelik encrıısı sarfiyatının 
345.000.000 kilovat saat ola· 
cağı hesaplanmıştır. Santral 
4.800.000 liraya mal olacaktır. 

Kütahya· İzmit·lstanbul hava 
hatlarına 3.248.000, Karaköy· 
Bursa hava hattına 477.000; 
lzmit-Gölcük hava hattına 
82.000; Kütahyada kurulacak 
fabrikalara ve ocaklara ceryan 
verilecek hatlara 140.000: Kü
tahyn · Eskişehir hava hattına 
450.000 lira olmak üzere he· 
\'a hatlarına da mecmuan 
4.397.000 lira harcanacaktır. 
Transformatörler ve kontrol 
aletlerine 600 bin liradan bir 
az fazla masraf yapılaca~ı he· 
saplanmıştır. Arsa, memur ev· 
leri ve saircde hesaplanmak 
şartiylr bütün tesis masrafla· 
rının yekununun on buçuk 
milyon liraya yaklaşacağı tah· 
min edilmektedir. 

Santralın biri linyit havza
sına yakın ve Porsuk çayı kı· 
yısındadır. Kütahya ~antralı 
senedı' 640.000 ton linyit sar· 
f edecektir. F.leklrik kilovatının 
sahş fiatinin santral<la 0,75, 
Kiitahya sannyiindc 0.61, Kii· 
tahyfl·lstanbul hattında 1.22, 

B. Şotan 
Fransızların hamiyetine 

müracaat ediyor 
Paris, 10 (Radyo) - Baş· 

bakan B. Şotan, bugün halka 
bir beyanname neşretmiş ve 
yeni mali projenin iyi bir şe· 
kilde tatbik edilmesi için 
Fransız milletinin hamiyet v"' 
vatanseverliği eldc·n bırakma· 

ması lazımgeldiğini zikrederek, 
yeni proje ile Fransız hazine· 
sine 1 O milyar franlrlık fevka· 
iade bir varidat temin edil· 
mekte olduğunu bildiı miştir. 

F ransada vaziyet 
düzelemez 

. Paris, 1 O (Radyo) - Eko 
dö Pari gazetesi, · halihazır va
ziyPt hakkında yazdığı bir 
makalede, Fransada esaslı 

bir değişiklik olmayınca vazi· 
yette salah husule gelerniye· 
ceğini kaydetmekte ve halk 
cephesine istinad eden hükii
met lerin muvaffak olamıyacak- ır 
!arını ilave eylemektedir. 

(lansbury) nin 
ziyaretleri .• 

Roma. 1 O (A.A.) - E.sk\ 
lngiliz işçi partisinin lideri 
Lansbury Duçe ılc üç çeyrek ~ 
saat konuşmuştur. 

B. Lansbury; Duçe ile dünya ı 
konferansı tertip etmek teşeb
büsü hususundaki projesi hak· < 
kında görüştüğünü beyan et

miştir. 

Pazartesi günü Duçe ile yeni 
bir mülakat yapılacaktır. 

Fas Sultanı 
Marsilyaya vardr .ve Pa

rise gitti 
Marsilya, 10 (Radyo) -

Fas Sultanı, bugün oğlu ile 
birlikte buraya gelmiş ve kar· 
şılanmıştır. 

Fas Sultanı, otomobilk· Pa· 
rise hareket etmiştir. 
Fransada Sosyalist! r 

kongresi 
Marsilya, 10 (Radyo) 

Sosyalistler, bugün senelik 
kongrelerini akdetnıişlerdir .. 
Kongrede, alh yüz murahhas 
hazır bulunmuştur. 

Parti Başkanı B. Leon Blum, 
yarın buraya gelerek kongre· 
de bulunacaktır. 
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Sayfa 4 ANADOLU 11 Temmuz 9?7 

Manisa mektupları 

-

Nazilli büyük bir inkişaf 
Ntır Çallhış 

Karşıyakada Bostanlıda idris 
karısı Ayşe, evinin bahçesin· 
den nar koparan 10 yaşında 
Mehmed oğlu Remziyi döğ

müştür. 

M isada takdire şayan 
bir faaliyet var .. 

Bircok eserlerin fıemelatma ve , 

yoluna girmiştir 
·açılma töreni yapılmak üzeredir .. 

Esrar taşıyormuş 

------
Fabrikanın inşaatı bitmek üzeredir. Montaj da 

üc ay icinde ikmal edilmiş olacaktır , , - -

Hasan oğlu Cemal adında 
biri, Üsküp otelinde odact 
Mehmede bir paket bırakmış, 
bunun içinde 25 gram esrar 
balunarak alınmıştır. 

Gelini döğmüşler 
Korşıyakada OrcltJ sokağın-Yeni hükumet bin sı yapılacak! da oturan lbrnhim karısı 

Aydın Hal kevi temsil kalu Nazillide 
Nazilli, (Hususi) - iki, üç lerinin ihtiyacını gözönüne ala-

aydır görmediğim Nazillide bu rak aşağı Nazillideki hamamı 
defa gene büyük değişiklik ve tamir ve ıslah ederek işlet-

sürprizlerle karşılaştım. Yalnız meğe başlanmıştır. Aşağı Na· 
Nazilli değil, Ege bölgesi için zillide başlanan ilkokul bina-
başlıbaşma bir varlık, bir ha- smın tamamlanması için umumi 
reket kaynağı olan Nazilli bas- meclis bütçesine 20 bin lira 
ma fabrikasının esas fabrika tahsisat konulmuştur. Bu yıl 
kısmında inşaat bitmek üzere
dir. Birfay sonra arkası alına
cağını salahiyettarlardan öğ

rendim. Fabrika binalarında 
son işler görülürken montaj 
işi de çok hızlı yürüyor. 3 Ay 
sonra montajın da tamamen 
bitirileceğini sevinçle haber 
aldım. 

Şimdi fabrika içinin yolla· 
tı parke taşlarile döşenmeğe 
başlanmıştır. Yollar bitince 
park ve bahçelerin tarh ve 
tanzimine başlanacaktır. 

Esas fabrika binası tamam· 
Janırken ~arşısında yapılması 
kararlaştırılan amele apartman· 
larının da inşasına başlanmış 
ve temelleri yüksr.lmeğe baş
lamıştır. 

Bulvar işleri: 
Nazilli istasyonundan fahri· 

kaya uray tarafından açılan 
bulvarın istimlak işleri tamam· 
lanmıştır. Toprak düzeltme işi 
de bitmek füeredir. Bu yıl 
Vilayet Umumi Meclisi bu 
yolun şose olarak yapılması 
için tahsisat kabul ettiğinden 

·yakında Nazilli istasyonunu 
fabrikaya düz ve geniş bir 
şose ile bağlanmış göreceğiz. 
Aşağı Nazillide: 

Nazilli urayı fabı ika amele· 

mektep te tamamlanacak fab-
rika memur ve amelclerinin 
çocuklarının bu mektepte oku
maları temin olunacaktır. 
Nazilli beledige~i: 

NazilJi urayının geçen yıl 
60 bin lira olan bütçesi bu sene 
76 bin liraya çıkmıştır. Bunda 
Nazilli belediye reisi Eminin 
büyük hizmet ve himmeti 
vardır. 

Cezaevi: 
Nazillide yaptırılan cezaevi· 

nin inşaatı tamamlanmak üze
redir. Orada burada dağınık 

bir halde bulunan hükumet 
dairelerinde iş kovalıyan iş 
sahipleri hakikaten büyük yor
gunluk ve ~ıkıntı içindedirler. 
Maliye Vekaleti 937 bütçesin
den Nazilli hükumet konağı 
inşaşı için 30,000 lira ayırmış· 
tır. Bunun 7000 liralık ilk ha
valesi Nazilli maliyesine gön
derilmiştir. Merkezden gelen 
fen memuru hükumet binası 

yapılacak arsa üzerinde etüt
lerine başlamıştır. 
Asayiş işleri: 

Nazillide polis teşkilatı ku· 
rulalıdanbcri asayiş çok dü· 
zelmiştir. Bugünlerde zabıta 

vak'aları hiç yok denilecek 
derecede azalmıştır. 

1 izli Cihangir 1 
- 19- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

- Ne kadar evci? 
- Ancak bir çeyrek saat 

evcil. 
General Mars, bir an için 

eve girmeği düşündü, fakat 
neticede başvekilin davetine 
icabeti daha muvafık buldu. 

Büyük bir aşk 
General Marsın dimağında 

müthiş bir fırtına hüküm sü
rüyordu. Kalbinin her darbe· 
sine mukabil dimağında da 
bir Lidya ismi geçiyordu. 

Bu aşk nasıl başlamıştı? 
Mars henüz miralay iken 

vazifesinden başka hiçbir şey 

bilmiyen bir zahitti; herhangi 
bir eğlence bilmez, hiçbir 

kadınla münasebeti yoktu. 
Fakat o gece, bol ve renkli 

ziyalar, güzel ve cazih gıyın
miş yarı çıplak kadınlar, mest 
edici bir müzik, şampanyala
rın verdiği mesti onun haya
tının en mühim bir dönüm 
noktasını teşkil etmişti. 

Genç Mars, başı dönmüş 
bir halde konağın mermerle· 
rinden birine dayanmış, du
ruyor, düşünüyor gibi idi. 
Bu mermer direğe istinaddan 
haz duyan genç ve müsteid 

1 lvazillide 
----

verilen temsil 

'\ Emine ile kızı Hatice, gelin
leri Huriyeyi bir yemek mes· 
el .:-sindcn Jiiğmüşler<lir. 

Aydır, 9ı 7. 937 ~ Aydın 
'. la ikcvi temsil kolu t'Vc_lki 
g:in Nazilliye giderek Sü· 
n.erbank l..ıasma fabrik::ısı 

sahnesinde (Cııııavar ve Ha.!' 
bahçe) piyeslerini temsil et· 
miştir. Piyesi '201)0 kişi sey· 
retmiştir. 

Gerek fabrika müdürü Fazlı 
ve gerekse Nazilli Parti ve 
Halkevi başkanının nezaket 
ve misafirperverlikleri temsil 
kolunca şükranla karşılan· 

Yaralamış 

B.:ı hı ibabo Sahilpark gazi
nosunda bir kadın meselesin· 
den Mt·hmed oğlu Cevadı ya· 
ralıyan :.1chmed oğlu Sült>y· 
man yakalanmı~tır. 

Döğmüş 
Uzuny~lda Mustafa kızı Ha· 

nife; bir çocuk kavgasına ka
rışan 60 yaşında Esmayı döğ-

.. . .. 
muş.ur. 

Kadını yaralam>ş 

Sürmeli sokakta Fatmanın 
genel evinde bulunan Rasi-

mıştır. meyi kalçasından çakı ile ya-
\.. ___________ ./ ralıyan Yusuf oğlu Hamdi 

i - ~ 

Mani'a valisi 8. Lütfi Kırdci
Maniso, Hususf muhabi

rimizden: 
Manisa vilayeti hususi idaı e 

bütçesi bir milyon üç yüz bin 
lira olarak tasdik edilmiş ve 
dün vilfiyete gelmiştir. Bu su
retle vilayetimiz imar işleri 
yeni bir safhaya girmiş bulun
maktadır. 

Dün, valimiz Dr. Lütfi Kır· 
darın başkanlığında toplanan 
Vilayet Daimi Encümeni, der
hal yapılması lazımgelen işleri Düzeltme tutulmuştur. 

ıc:mııillllD!!!ll!!ll•~~---• tcsbit etmiştir. Şark sanayi fabrikasında 
yeni bazı tesisat dolayısile iş· 
lerin on beş gün tatil edil-

Diş Tabibi ilk iş olarak 340 senesinde 
Cevad Oağlı başlamış ve fakat bitirlleme· 

Jkinci Beyler sokak No. 65 miş bulunan Borlu . Demirci diğini yazmıştık. Bunda yan
lışlık olmuştur. Muvakkat tatil 
Halkapınar fabrikasındadır, dü· 
zeltiriz. 

Hergün sabahtan akşama yolunun tamamının bu .. s~ne 
kadar hastalarını kabul şose halinde ve kış gelmeden 

l••e•dlile•r.ıııiıll••Tlie•le•. •3•0•5•5•• bitirilmesi kararlaştırılmtştır. in· 

Menemende kanal temizleme 

Kanal faaliyetinden bir intiba 
Menemen, ( Hususi ) - Türkelli ovasındaki 30 bin dönüm 

araziyij ekilecek hir hale 'f getiren 3700 metre uzunluğunda ve 
933 senesinde açılan kanal 335 amele ile 200 metre daha 
uzatılarak 3900 metreye iblağ ettirilmiş ve tamamen temiz
lettirilmiştir. 

Buruncukköy önündeki 500 dönüm büyüklüğündeki gölün 
Gedize E kıtılması için 933 senesinde açılan 1000 metre uzun· 
luğundaki kanal temizletilmiş ve 200 amele ile yeniden açı· 
larak 1110 metreye iblağ edilmiştir. 

Menemen şehri cenubundan geçen 3088 metre uzunluğun
daki kanal tamamen dolarak halkın sıhhatini tehdid edecek bir 
şekil aldığından onun da temizletilmc-sine başlatılmış ve 780 
metrleik kısmı temizletilmiştir. Faaliyet devamdadır. 

zabit, bir an ıçın buradan 
kaçmak, uzaklaşmak arzusuna 
kapıldı. Bu muhit onu sıkıyor, 
hatta boğuyordu. 

Bir adım atmak istedi; fa. 
kat meçhul ve ani bir kuvvet 
sanki başını geriye ve şiddetle 
çevirdi. 

Baktı: az ötedeki mermer 
sütunlardan birınin dibinde 
de bir mahluk, bir kadın 
vardı. Gözleri yeşil ve mih· 
verinde pırıl pırıl yanarak 
dönüyordu. 

Gözleri bu yeşil gözlere 
kapıldı; genç zabitin başı 
daha fazla döndü, düşecek 
gibi sendeledi. 

Kadın siyah bir tuvalet giy
mişti. Beyaz mermerin teşkil 
ettiği zemin üzerinde bu ka
dın, sanki şeytanın en fazla 
kadınlaşmış timsali idi. 

• 
Zabit, bir müddet 

yerde kaldı, fakat bu 
dakika uzun asırlar 

.. d"I sur u. 

olduğu 

birkaç 
kadar 

Bilahare arkadaşlarından 
birisi Marsa bu kadın için: 

- Bahriye nazırının zev-
cesi! 

Demişti. 
Sonra şu izahatı almıştı: 
- Bahriye nazırı, henüz 

ecnebi devletlerden birinin 
nezdinde ateşenaval iken ve 
bundan üç sene evel bu ka· 
dınla tanışmış ve evlenmişti. 
Bu kadının asil bir aileye, 
daha doğrusu şimdi memle
ketlerinden kovulmuş ve diyar 
diyar gezen hanedanlardan 
birine mensub olduğunu söy
liyenler vardır. Aynı zamanda 
meşkuk mahiyetli olduğunu 

iddia edenler de yok değildir. 

şaat ihaleye de konulmuştur. 
Manisa-Menemen yolunun da 
şose halinde altı ay içinde 
bitirilecektir. 

Encümen ayni zamanda 1937 
yılı iptidasına devrolunan 188 
bin küsur lirayı karşılık tuta· 
rak alınacak ıııunzaııı tahsisat 
işiııi de kararla~lırınış mazbatası 
tasclik için Dahiliye Vekaletine 
gönderilmiştir. 

Munzam tahsisat şu işleri 

için istenmiştir. lnşasına baş
lanan Kız c nstitüsile geçt>n 
sene Akhisar, Kula ve T11r· 
gutluda İnşasına başlanan mek· 
teplerin inşalarmm ikmali için 
mevcud tah~isata ilaveten 70 
bin lira, Cumhuriyet bayra
mında küşat resmi yapılacak 

yeni hastanenin sıhhi tesisat 
ve mefruşatı için mevcuda 
ilaveten 35,000 lira, cemiyet· 
lere ve haytr müesseselerine 
18000 lira, Atatürk heykelinin 
masaı ifi inşaiye taksiti olarak 
mevcuda ilaveten 15000 lira, 
ihtiyata 10000 lira, arazi ve 
bina vergileri fazla tahsilatın-

Fakat bu kadında çok tu
haf bir hususiyeti vardı. Ge· 
neral Mars, baloda bu kadın· 
la dans ettiği zaman, kendi· 
sini ~ok garib bir tesirin, 
adeta esrarengiz bir cereyanın 
tesiri altında hissetmişti. Ne 
oluyordu? Bu kadın ne idi? 

Genç Mars, kendisini yok· 
ladı. Bu kadın kendisıne ne 
yapmıştı?. Bu kadına karşı 
hissettiği rabıta, meyil neydi? 
Bu kadın asabına hakim mi 
olmuştu? Hayır!. Bu kadından 
korkuyor muydu?. Hayır!. · Fa· 
kat bu kadını ebedi ve daimi 
surette kendisine hasretmek 
arzusunda idi. 

Bundan sonra, ateşli bir 
aşk başladı. Mars, "Size, mu· 
hitinize güneş ve havaya olan 
ihtiyactm gibi muhtacım!,, di-

dan sene şonu itibaril~ tabak· 
kuk eden aksama verilmek 
üzere 10000 lira .. 

Valimizin himmetile başla· 

n(ın işlerden bİT ~açının temel 
atma we birinin açuma resmi 
bu hc.ft:a yapılacaktu. Bu ciiın· 
leden olarak Kız ıc.•nslitü ile 
paı ti binıı~ının il nwlatma ve 
modrrr~ bir lıaldt• i~n cdıJ<·ll 
Haıke-.ı binasını i ilfü:t i inşan· 

tının açılma m(' rcısırı ı i dt! önü· 
nriiı<lcki Cumartesi günü ) n· 

pılacaktı:-. Cumartesi günü de; 
Ankara stadyomunun projele· 
rini yapmış olan mühendis 
Viyctti Viyoli tarafından pro· 
jeleri ihzar ve detay planları 
gönderilmiş biJlunan büyük 
stadyomun inşasına da başla· 
nacaktır. 

lstanbuldan getirttirilen bah· 
çe mimarı Mevlud Baysala ha· 
zırlattırılmış bulunan yeni has· 
tanenin bahçesi de planlarına 
göre haztrlanmağa başlamış 
bulunuyor. Valimizin muhte· 
lif sahalardaki faaliyeti ve ih· 
tiyaçları karşılamaktaki i~abet 

ve alakası halk tarafından bü· 
yük bir memnuniyetle karşılan· 
maktadır. 

Eskiden Maarif müfettişi 
olup halen Çankkalede bulu· 
nan Hikmet Bozkurd vazife• 
sinden istifa etmiş ve Manisa· 
da yeni teşkil olunan köy 
bürosu şefliğine tayin olun· 
muştur. 

Nazillide 
Bir cinayet oldu 

Nazilli, (Husu:>i) - Nazilli 
basma fabrikası gcıyri tt"'sırıİ 
l..ıekçileı inden idris oğlu fvb~ıı 
birkaç giiıı evd ölü 'Olar k 
Menderes kenarında ol.lar ııra· 
sında bulunmuştur. işe elko· 
yan Nazilli Adliye ve polisi 
faili meydana çıkarmış ve ka· 
tilin yakalanması için Manisa 
zabıtasına bildir:miştir. Vak1

S 

şu suretle cereyan etmiştir: 
Manisalı Mahmut oğlu MtI· 

ammer bir gece fabrika civo· 
' il 

rında gezerken bekçi Mus 
ne dolaştığını sormuş, Muaın
mer Musaya küfıctmiş, MtI· 
ammer de odunla Musaoıo 
başına vurmuş. Bundan kıınrı 
Muammer ertesi gün Musa 
çayır arasmda uyurken üzerioc 
hücum ederek Musayı başırt· 
dan yaralamış, öldürmüştür· 

dıl' ye yazıyor, genç kadın · 
"Düşündünüz mü? .. Tuttuğ~· 

•••• U" 
muz yol bizi nereye gotur 

1 yor?,, "B eni niçin böY ~ 
sıkı şekilde takib ve kendioı· 

a· ze cezbediyorsunuz. Ben z 
vallı bir kadımm... Siz ise 
istikbali parlak bir genç ~a· 
bitsiniz. Ve, yeşil gözl.erirn 1~; 
sizin dediğiniz gibi bır ~Iii 
membaı olmadığını ve... 0 

bir deniz olmadığını anlıY~: 
b verı 

madımz mı?.,, ceva mı dedi 
yordu. Ve mektubların 3 dıt 
arttıkça, iki gencin a~kıd t· 
o kadar ilerliyor ve şıd e 
leniyordu. ··ı· 

Nihayet, genç ve yeşil go 
lü kadın general Marsa: tesıı· 

- Artık sokaklarda ·rı 
düf tehlikelidir. Ne ben s~~e 

• eVI••• 
evıne, ne de sen benım --- Sonu flar 
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JanetMacdonal--· din yeni filimi 
-- ····• - .. 't._ -Bahar şarkısı~ .f -......________ ~-

Jarıet Makdonald son fil
minde teganni ederken 

f· .Evet, şarkı, aşk Vt'. •• Ôıüın 
11•rni, Bufiliıni, bir opera l;o
llıik sahnesinin tesirleri <loaur· 
ltıuştur. o 

'k Birinci sahne, Birleşik Ame·S 
;~ .anın kiiçük ~ehirlerinden bi:I 
ısınde ve 1890 senesine doğru 
~eçer. Burada yaşıyan, fakat 
~ azisi malum olmıyan ... Mis~ 
d 0rrison adlı ihtiyar bir ka-
ın ın . 1 k . . ~ ugannıye oma ıstıyen 

... ~ç bir kıza hayatını ~ni ola
N açar ve anlatır: Uçüncü 
>ti 'Polyon saraylarında Mariça 
~ Otnay [yani müstakbel Mis 
P&O~rison] primadonna sıfatilef 
~it ak vaziyetini izah eder;f 
el r. Rece Nikolay Nazarof ken· 
•sın ·ı i~d' c 1 anı aşk eder ve desti 

lt ~acını ister. O gece bir 
~: .a gezintisi yaparlar, fakat 
~c;'<;a bu aralık bir meyha
d"t en şen ve şuh bir şarkıl 
~I •r; içeri girerler. Ameri
~1. Pol Allisonun güzel sesi, 
}a~Çaya bir yıldmm tesiri ... 
y~d' ~uı " 1 sene sonra, Nc:vyorkıa 

Ilı~ Çarina" yı sahneye koy
bir ıncşguldür. Pol bü} ük 
kcıı,rnuvaffakıyet kazanır, Ni· 
~t/ Mariçanın itirafile haki· 
'ttb Vakıf olur; 'VC zevcesine 
~ eıııi · . F C>!il .. sını iade eder. akat 

.. ()ld" M· Urme~e leşebbüs eder. 
- '•M . ~'•tt orrısonun genç kadına 
1~b~tet'?1 hayatı işte bundan 

lır V 'h . d ''arıt • e nası atı şu ur: 
ttktirt ısını san'ata tercih ge· 

Jl~e 
.'ııtt bu senaryo, bilhassa 
~kllladMak.donaldin elinde ha-

tl80 e bır filim yaratmıştır. 
~~ l'~I E~dinin, Jon Barrimo· 
1lıllli Ctıni de ilave edersek;, 
~t~d~tı ha~meti kendiliğinden. 
1• ~~ı·k çıkar. :ti Ve\. ve şarkılar cia enfes
~~leyh ır~z da ekzotik, bina
~i)· lllıstiktir 

)ı:ıı 1 llıd . . . 
~ ıtlllt e hıçbır zevk hatası 
~.ı .. G" ~ıt, uzel baletleri de 

~il 
~~, tca ltıde .. d"'ğ·· -, • onu . gor u unuz 

~elld· gıyen lngiliz kızı· 
teı·ı ı elil .. -
1 il Cltla e ormuş olduğu 
'-atıdt Yapılmış ve bü· 
"~ a llıod "I . ıl. '-'unei a a emmde, 
~lklıtt Uraf et olarak 

it, 

ANADOLU 

Venüs ve. Apollon 
• 

E'rkek mi güzeldir,Jkadın~mı? . .._ Yıldızların 
hangileri nelerine borçludurlar? 

icinde • 

Cinsi ca.zibesi çok kuvvetli 
olan Dangel Darigö 

Güzellik, şüphe yoktur ki 
en ziyade insan vücudünde 
toplanmı.ş bir mazhariyettir. 

Kadm vücudü mü, yoksa 
erkek vücudü mü daha güzel?. 

Bu ezeli dava henüz halle
dilmiş değildir. Apollon ka
dar Venüs de, Venüs kadar 
Apollon da güzeldir, ves
selam! 

Güzellik nedir? Nasıl şey
dir? Evvela, vücud güzelliği 

herşeyden evel tenasüh ve 
düzgünlüğe istinad eder: Ve
nüs heykellerinin hepsinin de 
gösterdiği müşterek bir vasıf 
vardır. Mevzun ve mütenasib, 
müdevver, pürüzsüz ve ahenk
dar bir güzellik. 

Apollon da böyledir. 
Fakat, Kleopatranın burnu 

niçin meşhurdur? Antuan, bu 
burnun güzelliğine mi tutul
muştu?. 

Yenilere gelelim: 
Greta Garbo neden bu ka

dar meşhurdur? Birçok sine· 
ma mütehassısları diyorlar ki: 

- Greta Garbo, bütiin mu
vaffakıyetlerini gözlerine med· 
yundl!rl Nasıl ki Juan Krav· 
fordun ağzı çok güzeldir. Mar-
len Ditricin yüzü, bütün mu
vaffakıyetlerinin esrarına ma· 
liktir. Katerin Hepburnun ağ· 
zı ve burun delikleri Kleo· 
patranın burnundan meşhur· 

dur ve cihanda çok şeylerin 

yolunu değiştirmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Nepbur~u~11 heyecan verici ağzı ve bururı 
/erı zle Marlan Dilrihin giizü 

Greta Garbonun gözleri ve ]an Grafordun ağzı 

Yıldızların terzisi söylüyor 

KatiYen evlenmiyec eğim -Terzi,,rçünkü, diyor,:~ben kadın-
ları çok iyi bilirim. 

Greta Garbo liki agrı tuvalette (le sol tarafta terzisi 
Adriganla bir arada 

...,~Evet, yıldızların terzisi Adir· siması olmuştur. 
yan diyor ki: Hayatının ve muvaffakıyeti-

- Ben ömrümde evlenmi· nin iptidasını Adiryan gazete-
yeceğim, çünkü kadınları çok cilere şöylece anlatmıştır: 
iyi bilirim!. Yıldızlarla da· • "Büyük mükafat kazanmak 

ımı . . . d b" k 
bir münasebet ve alakam var- ıçın ~ıren ostum. . ır _ıza, 
dır' onlar hakk. da .. • kendı tasavvur ettığım şekılde 

' ın en mu b" lb. lk 
kemmel fikir ve kanaatlere ır e ıse yapmağa ka ışmış-

ben malikim. Bunun için ben 
bekar kalmağa ahdetmiş bu-
lunuyorum. · 

Evet, Adiryan bu beyanatı 
gazetecilere vermiştir. Bu adam, 
yakışıklı, nazik tavırlı, güle~ 
yüzlüdür. · 

İyi giyinmesini de çok iyi 
bilir. Fransızcayı da lngilizce 
kadar bilir. Bundan on sene 
kadar evel Parise gelmiş iki 
sene kadar kalmıştır. Fakat· 
en büyük bir tesadüf eseri 
'olarak H liv d 

tım. Bu elbiseyi giyen kızla 
müsabakalarda ben de hazır 
bulundum; burada bu biçim 
elbiseden zevk alan bir Ame· 
rikalı ile tanıştım. Bu adam, 
Tolbury idi. · 

"Hay'at ve muvaffakıyet ha- · 
yatta ancak öir kıl ile bağlı · 
duran bir şeydir. 

"Bundan sonra ben meşhur 
oldum. Çok para kazandım 
ve kazanıyorum. Fakat haya
tımda evlenmiyeceğim. Çünkü 
kadınları benim kadar bilen 

Sinemanın AprJllonlarmdan 
Vilqam Pavel 

Karada altı saat 
Yeni ve çok güzel 

bir filim 

Meşhur romancı Klemans 
Danenin eserinden ve Patrik 
Lervan tarafından f alınan bu 
filim, fena değil, güzel h;t"t; 
çok güzeldir. 

Filimin mevzuu Hindistanda 
beş sene kaldıktan sonra fn· 
giltereye avdet eden bir silah· 
en<laz taburunun ijzerine miis· 
tenittir ve sulh zamanında 
geçmektedir. 

Bu taburun bazı efradı Hin
distanda evlenmiştir. Bunlar 
sivil halde refikalarını da bera· 
ber götürmektedirler. 

Bir yüzbaşı, Jilber hasta 
bakıcısı Anna Harrison ile 
muaşakada bulunmaktadır. Fa· 
kat ayrılıyorlar, çiinkü Jilber 
nişanlıdır. Binbaşı Bler de çok 
sevdiği zevcesile birlikte bir 
çavuşun karısı da bir çocuk 
doğuruyor. Fakat binbaşı ani 
bir haber alıyor. Gelen bir 
telgrafta, taburu Sotaptonda 
6 saat kaldıktan sonra hemen 
yakın Şarka sevkedilccektir. 

Yakın Şarkta karışıklık var. 
Yakın Şark ise, adının hila
fına olarak çok uzaktır. Tabur 
zabitlerinin kadın ve çocuk· 
lan lngilterede kalmak mec
buriyetindedirler. 

Binbaşının karısı ise hasta· 
dır ve lngilterede kocasız ka
lacaktır. 

Filimin son kısımları tabu
run karadaki altı saatini gös
termektedir. 

Filim güzeldir, hissi sahne· 
terden ve tablolardan mürek 
keptir. Oyunu Flora Robson, 
Lesli Banks, Patrik Hillar da. 
RaneRas gibi lngilz · yıldızlan 
teşkil etmiştir. -----Feci bir infilak 

Paris, 10 (Radyo) - Hel· 
sinforda tayyare istasyoounda 
feci bir infilak olmuştur. 8 
kişi ölmüş ve bir çok kimse· 

Sa 

Adam olan 
"l'T~Bana ilk defa, ne 
mı, yani nasıl bir me 
tacağım1 sordukları 

hemen: 
- Topçu yüzbaşı 

cağ'ım. 

Demiştim. Mülazım 
~değil, doğrudan doğru 
başı. . Hatta nıiralaylı 
gelmemişti hatırıma .. 
lstanköyde kalede, top 
başıs, genç, güzel ve y 

bir teyzezadem vard 
benim için bir idealdi. 

Gene bir gün bir s 
önünden g çiyorJuk. Ra 
babam: 

- Ne olacaksın büy· 
Diye sormuş bulundu 

de ona sarrafın vıt;inin 

tercrck orıa sordum: 
- Şurada gördüğümü 

ralar kimindir, onu söy 
cevap vereyim .. 

- Sarrafındır, dedi, 
de sarrafın .. 

- Şu halde -dedim- b 
sarraf olacağım. işte 
sı:rı sarı altınlarım, gümü 
cidiyelerim olacak .. 

Çocukken de damarı 
herhalde şakacı bir tara 
mış. O gün, çarşıda iyic 
rulmuştuk. Bir dondu 
dükkanına girdik. Bol 
dondurma yedik ve ben 
hal kararımı değiştirdim: 

- Ben • dedim • do 
macı olacağım. Bembeyaz 
lüğü takacağım. Sıcakta 
nanlara dondurma satac 
ve kenditn" de kase kase 

[durma atıştıracağım. 
Babam, çehresini ekşit 

- Korkarım ·demişti· 
davulculuğa da müşteri 

caksınl 
Zavallının korktuğu ba 

geldi. Az müddet sonra 
hallemizde bir düğün olu 
du. Davullar, zurnalar ça 
yordu. Beni zt>ybck oyun 
kaldırdılar. Serde Öde 
Tire, Aydın çukurlarında 
miş olmanın bilgiçliği old 
için, ben de diğer arka 
larım kadar oynadım. Da 
da gayet nefisti. İyi geril 
sesi mükemmel, yepyeni 
vul.. Oyunumu bitirdik 
sonra davulcunun yanına y 
!aştım ve davulu biraz b 
vermesmı söyledim. Ad 
zaten yorulmuş olmalıydı 
sözümü tekrarlatmadı. T 
mağı ve değneği elime ver 
kayışı da boğazıma geçir 
Davul dizlerimin üstüne d" 
müştü. Başladım çalmağa .. 

Tam bu sırada, babam 
çıkagelmişti. Beni o vaziyet 
görünce, kulaklarına kadar 
zardı. Ben de korkudan d 
vulu fırlatmış, kaçmıştım. 
lahare eve geldi. Beni kul 
ğımdan yakaladı ve şu te 
cümleyi söyledi: · 

- Adam ol, adam!.. 
Bu sözler, hala kulağım 

çınlar.. Size tavsiye ederi 
çocuklarınıza "ne olacaksınız? 
diye sormayın.. Yalnız sıra 
düştükçe, onun kulağı dibin 
varıp: 

- Adam ol ·deyin- adam. 
Vezir olmasın, tek ' ~da 

f - ~ç;riıilik 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

15 Ağustosa kadar seya 
hatte bulunacağı sayın müş· .. 
terilerine arzeder. 
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ga'n ar3sında Fransa, salıdan itibaren 
Gazetecilere 1 Ankarada 

MotörlU tayyarecilik 
tebi açıldı 

Tahranda imza edilen ademi te
cavüz paktının metnini yazıyoruz 

Tahran. 10 (A.A.) - Tür· 
kiye, Iran, Irak, Afganistan 
arasında imza edilen ademi 
tecavüz muahedesinin metni 
aşağıdadır: 

Mukaddime: Maje~te lran 
Şahinşahı, Majeste Afganistan 
kralı, Majeste Irak kralı ve 
Türkiye Cumhur başkanı el· 
lerinde olan bütün vasıtalarla 
aralarındaki dostluk ve iyi an· 
laşma münasebetlerinin mu· 
hafazasına hadim olmak arzu
sile yakın doğuda barışı ve 
emr.iyeti bu suretle de umumi 
barışı Mılletler cemiyeti paktı 
çerçivesi dairesinde mütem
mim zamanlarla lemin mak
sadile hareket ederek 27 A· 
ğustos 1928 tarihinde Pariste 
imza edilmiş olan harbden 
vaz geçme muahedesi muci· 
bince kaffesi gerek bu paktla 
ve gerek Milletler cemiyeti 
paktile hemahenk olarak ken· 
dilerinin vaziyülimza bulun· 
dukları diğer muahedeler mu· 
cibince mevcud vecibelerini 
tamamile müdrik olarak bu 
muahedeyi imzaya karar ver· 
mişler ve bu maksattan da 
Majeste Şahinşah, Irak Hari· 
ciye Nazırı Ekselans B. Samyi, 
Majeste Afganistan kralı Af
gan Hariciye Nazırı Ekselans 
B. Feyz Muhammed Hanı, 
Majeste Irak kralı, Irak Ha· 
rıcıye Nazırı Ekselans Dr. 
Naci Ela~ili ve Türkiye Cum
hur başkanı da Türkiye Ha
riciye Vekili Ekselans Dr. 
Tevfik Rüştü Arası tayin et· 
mişlerdir. 

Madde l - Yüksek akit 
taraflar biribirlerinin dahili 
işlerine, hertürlü müdahaleden 
mutlak surette istinkaf siya· 
seti takıb etmeyi taahhüd 
ederler. 

Madde 2 - Yükset akit 
taraflar müşterek hududların 

tecavüzden masuniyetine ria· 
yet etmeyi taahhüd ederler. 

Madde 3 - Yüksek akit-
ler müşterek menfaatlerini 
alakadar eden beynelmilel 
mahiyette hertürlü ihtilaflarda 
biribirlerile istişarede bulun· 
mak hususunda mutabık· 
tırlar. 

Madde 4 - Yüksek akit· 
!erden herbiri diğeri muvacc· 
he!inde hiçbir halde gerek 
münferidrn gerek bir veya 
liirden fazla diğer devletle 
birlikte diğer akitlerden biri· 
ne karşı hiçbir taarruz hare· 
ketinde bulunmamayı taahhiid 
eder. 

Aşağıdaki haller . t.aarruz 
~areketi olarak addedılır: 

1 - Harb ilanı 
2 - Harb ilan edilmeksi· 

7.İn dahi olsa bir devletin si· 
lahlı kuvvetleri tarafından di· 
ğer bir devlet arazisinin işgali, 

3 - Bir devletin kara, de· 
niz veya hava kuvvetleri tara· 
fından harb ilan edilmeksizin 
dahi olsa diğer bir devletin 
arazisine, gemilerine veya tay· 
yarelerine taarruz edilmesi, 
· 4 - Mütearrıza doğrudan 

doğruya veya bilvasıta yardım 
veya muzaharet.. 

Aşağıdaki haller taarruz ha· 
reketi olarak sayılmaz. 

1 - Müdafainefis hakkının 
kullanılması, yani yukarıda ta· 
rif edilen taarruz hareketine 

2 - Milletler cemiyeti pak· 
tının 16 ıncı maddesi muci· 
bince vukubulacak hareket, 

3 - Milletler cemiyeti kon· 
seyi tarafından ittihaz edilen 
bir karar mucibince veyahud 
MilletlP.r cemiyeti paktının 
15 inci maddesinin tatbiki 
icabından olarak yapılacak 
bir hareket. Ancak 11 inçi 
maddenin tatbiki icabından 
olarak yapılacak müracaatin 
taarruzu ilk olarak yapmış 

olan devlete karşı olması 
meşruttur. 

4 - Yüksek akitlerden bi
rinin 26 Ağustos 936 da 
Pariste imza edilmiş olan 
harbden vazgeçme muahP.de· 
sine muhalıf olarak tecavüz 
veya istilasına veyahud harbe 
müracatına hedef olan dev
lete yardım hareketi. 

Madde 5 - Yüksek akit· 
!erden biri bu muahedenin 
dördüncü maddesinin ihlal 
edildiğine veya edilmek üzere 
olduğuna kani olduğu takdir· 
de meseleyi derhal Milletler 
cemiyeti kooseyine arzeede· 
cektir. Bnhüküm mezkur yük· 
şek akidin bu halde lüzumlu 
göreceği tedbirleri ittihaz et
mesi hakkında karar vermiye· 
cektir. 

Madde 6 - Yüksek akit· 
!erden biri diğer bir salis dev· 
lete taarruz ederse yüksek 
akitlerden diğer biri bu mua· 
hedeyi mütearrız devlete karşı 
ihbar vukuuna lüzum kalmak
sızın feshedebileceHir. 

Madde 7 - Yüksek akit· 
!erden herbiri kendi hudutları 
içinde yüksek akitlerden diğer 
birinin müesses müessesatını 
devirmeyi veyahud bu diğer 
devletin topraklarında nizam 
ve emniyete zarar vermeyi is· 
tihdaf eden silahlı çetelerin 
birlik veya teşekküllerin kurul· 
masına manı ölmayı taahhüd 
eder. 

Madde 8 - 27 Ağustos 
1928 tarihli harptan vazgeçme 
hakkındaki umumi muahede 
mucibince aralarında mahiyet 
ve men ei ne olursa olsun 
zuhur edebilecek bütün ihti· 
lafların hal ve tesviyesinin 
hiçbir zaman muslihane vası· 
talardan başka vasıtalarla te
minıne çalışılmaması lüzumunu 
esasen teslim etmiş olan yük· 
sel.: akitler bu hükmii teyid 
ederler. Ve bu hususta yüksek 
akitler rasında tssis edilmiş 
veya edilecek usullere baş vu· 
racaklarını bildirirler. 

Madde 9 - Bu muahede· 
nin hiçbir maddesi yüksek 
akitlerden her biri tarafından 
Milletler Cemiyeti paktı mu· 
cibince deruhte edilmiş olan 
vecibelere hiçhir suretle zarar 
verecek şekilde tefsir edilemez. 

Madde 10 - Fransızca dör 
nüsha olarak yazılmış ve birer 
nüshası akit levletlerden her 
biri tarafır.dan alınmış olan 
bu muahede beş sene için 
aktedilmiştir. Bu müddet bi
tince yüksek akitlerden biri 
tarafından altı ay evet bir ih· 
barname ile feshi tebliğ edil
memiş olduğu takdirde mua· 
hede beş senelik yeni bir devre 
için daha nizami dairesinde 
yenilenmiş addedilecektir. Akit· 
]erden biri tarafından feshi 

- - ---.... ______ _ 
Tenzilatlı biletler 

kontrolu kaldırıyor üevlet demiryolları işletme 
idatt1si; gazetecilrre verilecek 
yüzde altmış tenzilatlı iki ay
lık halk ticaret biletlerinin Üc· 

Ankara, 10 (A.A.) 
kara motörlü tayyarecilik 
tehi dün Hava Kurumu 
merkezinde B. Feridunu 
nutku ile açılmıştır. Mekt 
tedris müddeti üç aydır. 
talebesi vardır ve turizm 
lot lisansı verecektir. Mek 
C brövesi almış olanlar 
bul edilmektedir. 

Londra, 1 O (Radyo) - is
panya işlerine ademi müda
hale komite~inin, pazartesi 
günü toplanması muhtemeldir. 

Son haberlere göre, Fransız 
hükumeti, salı gününden itiba· 
ren kendi hududlarından kon· 
trolu kaldıracaktır. 

Fransız hükumetin notası, 
pazartesi günü ademi müda
hale komitesi riyasetine ve· 
rilecektir. 

Londra, 1 O (Radyo) 
Dün ademi müdahale Polonya 
delege!lli, lngiliz · Fransız tek
lifinin hiç şüphe yok ki, bü· 
yük teveccühe layik olduğunu 
söylemiş ve bir anlaşma zih· 
niyetinden mülhem olan her· 
hangi bir sureti tesviyenin el· 
de edilmesine imkansız naza
rile de bakılamayacağını ehem
miyetle kaydetmiştir. 

Çekoslovak delegesi Küçük 
antant namma iki planın telif 
edilebilece~i ümidini izhar ey· 
!emiştir. 

Mumaileyh, Fransız · lngiliz 
planının büyük bir itina ile 
hazırl;:.nan ve tecrübe edilen 
bir planın teyidi mahiyetinde 
olmak itibarile üstün bulun· 
duğunu ilave eylemiştir. 

Avusturya delegesi Polonya 
ve Çekoslovakya delegelerinin 
beyanatına hararetle iştirak 
etmek istediğini söylemiştir. 

Yunan delegesi Balkan an· 
tantı namına Çekoslovak de· 
legesinin küçük antant namına 
yaptığı beyanata müşabih be· 
yanatta bulunmuştur. 

Türk delegesi Yunan dele· 
gesinin beyanatına i~tirak et· 
miştir. 

Rumen delegesi Çekoslovak 
ve Yunan delegelerinin biribi· 
rinin ayni olan beyanatlarının 

küçijk antant ve Balkan an· 
tantı noktai nazarlarını ifade 
eylemekte olduğunu kaydetmiş 
ve kendi hesabıma şunu ifade 
etmek isterim ki, bu beyanat 
Polonya delegesinin mülhem 
olduğu ayni fikirden mülhem· 
dir, demiştir. 

Yugoslav delegesi Yunan, 
Çekoslovak ve Rumen dele· 
gelerinin beyanatına iştirak 
etmiştir. Danimarka delegesi 
Çekoslovakya delegesinin be· 
yanatına müzaharet etmiştir. 

E'.etonya delegesi Lehistan 
ve Çekoslovakya mümessille· 
rile aynı yolda söz söyliyen 
diğer delegelerin beyanatına 
İştirak etmiştir. 

Estonya delegesi mevzubahs 
iki plandan Eransız-f ngiliı pla· 
nının bugünkü müşkülatın hal· 
line daha ~!verişli olduğunu 
ve maamafih ıniişkülatı izale 
edebilecek ve komitenin umu· 
mi tasvibine mazhar olabile· 
cek diğer herhangi bir plana 
da Estonyanın müzaharet ey· , _____ _ 
yi feshi etmemiş olan devlet· 
ler arasında meri olmakta de· 
vam eder. 

Bu muahede yüksek akit· 
lerden herbiri tarafından ken· 
di kanunlarına göre, tasdik 
edilecek ve genel sekreter 
vasıtasile Milletler cemiyetin· 
de tescil edilecektir. Genel 
sekreterden muahede hakkın· 

da cemiyetin diğer azası a da 
malumat verilmesi rica edile· 
cektir. 

Sadabad 8 Tenı· 

liyeceğıni söylemiştir. 
Litvanya delegesi de Eston· 

ya delegesi gibi söz söyle· 
mıştir. 

Norveç delegesi umumun 
müzaharetine nail olabilecek 
mucibi memnuniyet bir tarzı 
hallin bulunabileceği ümidini 
izhar etmiştir. 

Finlandiya delegesi devlet· 
ler arasındaki teşriki mesainin 
devamını temin edecek hiçbir 
gayretin esirgenmiyeği ümi· 
dinde bulunmuştur. 

Londra, 10 (A.A.) - Ade
mi müdahale komitesinin dün
kü toplantısında muhtelif mem· 
leket mümessilleri hükumet· 
!erinin noktai nazarlarınt mü
dafaa ettikten sonra umumi 
müzakereler olmuş ve şu ne· 
ticeye varılmıştır: 

1 - f spanya sahillerinin 
münhasran Fransa ve lngilte· 
re tarafından kontrol edilmesi 
hakkındaki Fransız-İngiliz tek· 
lifi kabul olnnmamıştır. 

2 - ispanyadaki muharib 
taraflara muharib haklarının 

tanınması hakkındaki Alman· 
ltalyan teklifi de reddolun· 
muştur. 

Komite Hollan<la delegesi · 
nin teklifi ve lngiliz hiikume
tinin de kabulü iizerine mu· 
tavassıt bir tarzı hal bulmak 
vazifesini lngiltercyc tevdi ey· 
lem iştir. 

Komitenin tekrar bir hafta· 
ya kadar toplanacağı ümid 
olunmaktadır. 

Londra, 10 (A.A.) - Ade
mi müdahale komitesinde in· 
giliz delege·i Lord Plumouth 
f spanya hadiseleri münasebe· 
tile f ngiltereye karşı yapılan 
hücumları protesto etmiş, Al· 
man-ltalyan tekliflerini cerhey· 
]emiş ve gönüllülerin geri 
alınması lüzumunda ısrar gös· 
termiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Eden 
Avrupa hükumet merkezlerin· 
de bulunan lngiliz sefirlerini 
ademi müdahale komitesince 
f ngiltereye tevdi edilen vazite 
hakkında nezdinde' bulunduk· 
ları hükumetler arasında bir 
anket yapma~a memur et· 
miştir. 

Eden ayni zamanda Lon
drada bulunan ecnebi sefir· 
!erinin elcserisile bu hu· 
sus hakkındagörüşecektir. 

Söylendiğine göre, f spanya 
limanlarının kontrolu hakkın· 
daki proje suya düştüğü tak· 
dirdc bir deniz kontroluna 
iştirak edip ctmiyecekle·ini 
üzere bitaraf devletler nezdin· 
de istimzaçlar yapılmaktadır . 

1 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Tdefon : 3479 

retlerini tesbit etmiştir. 

Ru blletlerden en az hafta· 
da bir defa olmak üzere intı· 
şar halinde bulunan gazete 
lerde çalışanlar istifade ede· 
ceklerdir. Birinci mevki bilet 
ücretleri 28 lira, ikinci mevki 
bilet ücretleri 20 lira, üçüncü 
mevki bilet ücretleri 14 liradır. 

Bu biletlerden istifade eden· 
lerin 30 kiloya kadar olan eş· 
yaları meccanen nakloluna
caktır. Gazeteciler, beraber· 
lerinde yalnız ticaret ve nü
mune eşyası nakledemiyecek· 
lerdir. 

Bu bilt>tler şimdilik Ankara 
garından verilecektir. Anka· 
rada bulunmıyan gazeteciler, 
bulundukları yerlerin istasyon 
gişelerine matbuattan aldıkları 
vesika ve bir fotoğrafla bir· 
likte müracaat edecekler ve 
bilet ücreti ödeyeceklerdir. O 
mahallin istasyon kişesi An· 
kara garından gazetecilere 
mahsus bilet getirecektir. Bu 
biletler gazetecilere verildik
leri tarihten itibaren iki ay 
müddetle muteber olacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı bu ka· 
rnrın tatbik sureti hakkında 

yeni bir talimatname hazır· 
lıyacaktır. Bu yeni talimatname 
gazeteciliği esas meslek ittihaz 
etmiş olanların bu tenzilalı 
biletlerden istifade edebilme· 
lerini temin edecektir. 

Nakillerini istiyen 
öğretmenler 

Bu aym 15 şine kadar 
müracaat etmelidir 

Türkkuşunun Kütahya 
besi de merasimle açılmış 

Harici ye Vekili 
Tahrandan ayrıldı 

Tahran, 10 (Hususi) -
riciye Vekilimiz B. Rüştü 
ve maiyeti erkanı bu sa 
saat 8,30 da Tahrandan 
rılmıştır. Moskovaya gitın 

olan Hariciye Vekilimiz, 1 
Afgan ve Irak Hariciye 
zırları ile sefarethaneler er 
ve bir çok zevat tarafın 
uğurlanmıştır. 

Yugoslav 1a 
ParlSmentosu nizama 
hafif hareketlerde buh1 

lar hakkındaki kanuf1 
kabul etti 

Belgrad, 10 (A.A.) - p 
lamento; dünkü celsesi e 
sında nizama muhalif hare~ 
ler ve suçlar hakkındaki 
nun layihasını ilk kıraatifl 
83 reye karşı 149 rey ile 
bul etmiştir. 

. l a Türkiye - ita 1
11 Ekonomik münaseb# 

Roma, 10 (Radyo) - biri' 
zetelerin lstanbul muh3. 

rinden alarak verdikte~ 
habere göre, Türkiye .. 

i "11" kili general ismet 00 I/' 
. . d 1 ve rıyasetın e yapı an 

heyeti içtimaında, lta_IY~ dl' 
;dhalat st:rbestisi ve ·~ •. 1 Ahvali sıhhıyeleri münasebe- ını" 
!eti idare eden ekono ··tı' tile bulundukları vilayetten d'lrtı'" 
seleler de tedkik e ı 

başka bir vilayete nakledil· 1 spanyada ,,ıı' 
melerini istiyen ilkmekteb a 
muallimlt:ri, bu ayın on beşine Maktul düşen 1tal1 
kadar Maarif Vekaletine mü· R<,ma, 10 ( Radyo) /1 
racaat etmek mecburiyetin· panyada maktul düşe~111J 
dedir. yanların isimleri, bug'~ıı 

ve. B. Mussolininin ta"f'
0
./ 

ceği saatte radyolarda 
Bu tarihten sonra, Kültür 

Bakanlığı nakil isliyenlerin di
lekçilerini tetkik edecek ve 
Ağustosta bu gibilerin yeni 
yerleri tesbit ve tayin edilmiş 
bulunacaktır . , 

ca k tı r. .. Jlaılt' 
Ölen ltalyar. gönU i'pı 

isimleri, ayrıca yenı ~tır 
bir kitabeye yazılaca 

Şehir gazinosundS 
8 BAY AN ile Şef d' orke$tf 

Doktor J. ROZENFELD'itı 
Tahtı idaresinde r-' 

· · · d b · · ili01 ıtt,,, Brüksel beynelm~lel sergısm e ırmc ır 
eden 9 kişilik Viyananm en meşhur orl<•' 

HER AKŞAM ti'· 
Caz ve konserlerine devam edecek ~ 

Akhisar C. H. Partisi Ba~ 
hğından: . . .... f' 

40 Bin lira bedel ke~ifli C. H. P. ve l-lalkevı b• .,ı;ıırl' 
bir ay içinde paza~lıkla ıhale. cdilecektır. fs~e.kli~~ş~•"'' ,1' 
ve keşif ~artnamcyı Cumhurıyct Halk kartısı ] 

1 
üç lira mukabilindr' alırlar. 29 3 7 uııııı• 
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11 Temmuz 937 

lir misiniz? 

Nasll zengin olunur? ---kır kralı söylüyor: İşinizi istihkar etme-
Yiniz, evleniniz, içkiyi evde alınız. 

lfQ,.,,/ milgonerlerden: rPigeron Morgan, bir milyonerin~ 
tJıi,.asına konan Mis Banerpilin ve son zamanlarda 

ve/at eden meşhur Con Rok/eller 
h l<arilerimiz; şimdiye kadar Bir insan, hayatta pek çok 
~ lcte sütunlarında çok defa müşkülatı yenebilir. Fakat, 
lltt~ok kimselerin nasıl milyo· içki iptilasına karşı gelmenin 
lıt~k~lduklarmı okumuşlar ve imkanı ekseriya en metin ·ıe 
•ı ı de, bu kadar parayı ne iradeli kimselerde bulunmaz. 
et t~tıe kazandıklarına hayret İş sahibi kimseler, ihtikar-
~~lerdir. dan daima tevakki etmelidir· 

~b· tlyoner olmak, yalnız ta- ler. Zira muhtekirler, yüzde 
~~: bir lütfü d~ldir. Bu hu- doks!ln dokuz itibarile fakir 
'ııı 8

• milyonerlerin de birer olurlar. 
lth~~fakıyetleri ve şahsi te· Karnecinin, hayatta en çok 

M·lls ve mesaileri vardır. korktuğu tehlikelerder: biri de 
bit 11Yonerler, bize, ekseriya kefalettir. ,, 
.,, ~k şeyler hikaye etmişler Karneci diyor ki: 
dııkı8Yatta, nasıl muvaffak ol· "Düşününüz ki, elinizdeki 

0~ arını, ibret ve nümune servet, az çok, bir takım mü· 
ı,t;rı diye pek çok tavsiye· esseselerin size gösterdiği iti· 
~, e bulunmuşlardır. Bunlar matla temin olunmuş olabilir. 
ııı,:hnda en temiz kalpli ve Binaenaleyh, başkalarına kefil 
~rıd •metli adam, bakır kralı olduğ:ınuz takdirde, yalnız 

re I< kendi servetiniz değil, size 
ı,.. arnecidir. 
l\•r itimad eden müesseselerin de 

01d neci, hayatında yapmış varlıkları tehlikededir. 
lliıı u~ iyilikler arasında, ismi- Bazı kimseler, bir fırsat el· 
~-- c. ediyete kadar unutulma· de edemediklerinden dolayı 
~ ıçin bir de, insanların, hayatta muvaffak olamadık· 
~ta ne suretle zengin ola· Jannı iddia ederler. Böyle bir 
diaj • ~terini öğretmeyi, ken· kanaat, tamamen batıldır. Zira 
bııı •çın bir vazife olarak ka· c 1 herkes, kendi elindeki işe gö· 

Jr _Yem.iştir. '"r re bir fırsat temin etmiş de-
ı,t b·"ecınin gösterdig" i yol· • ır . mektir. Yalnız, bulunduğu va· 
'llag ınsamn milyoner ol· zif eden daha yüksek bir işe 
"1rc~~ı belki de muhakkak geçebilmek için uğraşmalıdır. 
~lı rı e lemin etmez. Ancak, a 'h Şayed, size verilen vazifeyi 
~Ilı kı atlere ehemmiyet ver· bihakkın ifa etmek suretile 
'-ne c ·ve bunları birer ef- terakki edeceğinize zahib olu· 
d~ dıye telakki etmek de 
-ısru I yorsanız, hayatınızın sonuna 
ı... o ınaz. 

1 '\tr kadar yerinizde sayarsınız. Siz, 
•tırı ~ecinin gösterdiği esas- daha büyük bir işin başına 
ttqcı· ır kısmını şuracıkta zik- geçtiğiniz takdirde o işte mu· 

l' ını: 
•lih vaffak olabileceğiniz kanaatini 

tıı .. ,.1 • fırsat ve buna mü· k ~ her ·ese telkin ctmeğc gayret 
'··Şeyler, Karneciye göre 1 .•. 
~- ... ,t b' etme ısınız ... 
-.,:"ıi ırer laftır. Yalnız, --------- - -
~'1 rı olmak için en çok Ja. ..,~.~3·0--•nllfllllll!lls ___ _ 
~~~!, sabırlı ve sebatkar ;_ , K A 
~), ırısanın, fakir olarak dün· 
tlıit)o ıelrncsi, günün birinde 
bcb t"'' olmamasına bir sc· 

1( cşkil etmez. 
lrrıe . 

"1-f cı diyor ki : 
01~urı 'Yatınızda bir iş sahibi 
01\ırıı,uı, onu, ne kadar küçük 
~c "' olsun istihkar etmeme· 
~trı:i benimsemeğe çalışınız . 
~~'cet ?~fsinize şunu telkin 
lıırı ~ın, .. . "B . . . b"' 

İşi ... enım ı-ı:ım; u· 
ı:ı. Cı-den - t" d" Qİt us un ur.,, 

"'~•k aenç, işinde az çok mu· 
f 'c•tı ~lduktan sonra ilk ya· 
trılııck ış sevdiği kadınla ev· 
ç'lıııtı k"c aile teşkil etmeğe 

li· l lır. 
~ ıç , .. 

"5* 

Zahire sahşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

940 Buğday 5 5625 6 125 
6 K. darı 6 6 
9 B. Pamuk 36 36 · 

Fransızca ders al
mak istiyenler 

Fransızca der .. inden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak· 
kın istifade edebilecekleri sa
lahiyetli bir muallim, bu di· 
!eklerine müsaid şartlarla ce
vab vermeğe hazırdır. 1stiyen· 
lerin yazı işleri müdürlüğii· 
müze müracaatları .. 

ANADOLU 

---· lzmir Komutanlığı ilanları 
f zmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 174688 Yüz yetmiş dört bin altı yüz. seksen sekiz lira 
4 dört kuruş keşif bedelli Eskişehirde yaptırılacak yol 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konu!muştur. 

2 - Eksiltmesi 19 I Temmuz I 931 Pazartesi günü saat 
· 15 dedir. 

3 - ilk teminat 9984 lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 874 kuruşa M. M. Ve. satın alma komis

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamede yazılı vesikalarile birlikte teklif mek· 
tuplan ihale saatından behemehal bir saat evel M. 
M. Ve. satın alma komisyonuna vermeleri. 

2 8 12 17 2181 
lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

lstanbul komutanlığı birlikleri hayvatı için 280000 iki yüz 
seksen bin kilo yulaf kapalı zarfla satın alınacaktır. f halesi 
21 Temmuz 937 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
hammen tutarı 16800 liradır. Şartnamesi her gün öğleden eve! 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 1260 liralık teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde' yazılı vesikalarla birlikte ihale saatından en az bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını f stanbul komutanlığı 
satın alma komisyonuna vermeleri. 2 7 11 17 2179 

fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiati (55) kuruş olan 

(600000) altı yüz bin ve (500000) beş yüz birı metre 
yazlık elbiselik bezler ayrı ayrı kapalı zarfla alına· 
caktır. 

2 - (600000) metrenin şartnamesi ( 1650 ) ve ( 500000 ) 
metrenin ki (1375) kuruşa almak ve örneklerini gör· 
mek isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - (600000) metrenin . ilk teminatı (16950) ve (500000) 
metrenin (14750) lıradır. 

4 - (600000) metrenin ihalesi 30-7-937 cuma günü saat 
11 de (500000) metreninki ayni gün saat 15 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden en az 
bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri. 

11 16 20 25 2328 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ro. Rs. den: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı ( 7 5 ) kuruş olan 

(65000) altmış beş bin metre ekmek torbalık bez ile 
bir metresine tahmin edilen fiyati ( 95 ) kuruş olan 
(1337ŞO) yiiz otuz üç bin ycdiyüz elli metre mahruti 
çadır bezi ve bir çiftine tahmin t>dilen fiayati (170) 
kuruş olan onbin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Torbalık bezin şartnamesini (234) ve çadırlık bezin· 
kini (635) kuruşa almak ve örneklerini istiycnlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Torbalık bezin ilk teminatı ( 3656 ) üç bin altıyüı. 
elli altı lira 25 kuruş çadırlık bezin ilk teminatı (7603) 
lira 13 kuruş ve yemeninki (1275) liradır. 

4 - Torbalık bezin ihalesi 2717/937 Salı giinü saat 11 de 
çadırlık bezin ihalesi 28/7/937 Çarşamba günü saat 
J 5 de ve yemeninin ihalesi 2917 /937 Perşembe günü 
saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
teklif mektuplarını ihale saatlerinden rn az bir saat 
evvel M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri . 

11 15 20 25 2313 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizonu müe.ssesatı ihtiyacı için ( 130 ) ton 

koyun etınin 27·7·937 Salı snat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Etin tutarı (49400) kırk dokuz bin dört yüz lira olup 
muvakkat teminatı (3705) üç.bin yedi yüz beş liradır. 
Şartnamesi 247 kuruş mukabilinde komisyondan \IC· 

rilir. 
3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 cii ıııaddelerindcki ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün 
'c saatten en az bir saat evveline kndar Ankara Ic· 
vazını amirliği satın alma komisyonuna vermeleri 

11 16 20 24 2326 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için (42) ton koyun eti· 

nin 27-7-937 sah günü saat de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktıı. 

2 - Etin tuarı (15960) oııbcş bin dokuz yüz altmış · lira 
vlup muvakkat teminatı (l l 1J7) bin yüz doksan yedi 
liradır. 

3 -
. Şartnamesi her gün komi yonda parasız görülür. 
isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli 
gün ve saattan en az bir saat evveline kadar Ankara 
levazım amirliği Sat. Al. Ko. yonuna vermeleri. 

11 16 20 24 2327 
İzmir Mü~tahkcm Mevki Sa. Al. 

t>lu, ç· Uphe yoktur ki, hayat "h, .ı 'Çeklerle döşen mis bir 
~ \le1. · ı . ~ 

Ko. nundan: 
•tte ~1 dır. Bir insnn. ha· 

p,k <;ok " k··ı· I Paı · muş u ata ve 
'~ılir ı tehlikelere maruz ka-
fl)an · 

1 
Bunların en ihtiraza 

~~da~l anları; kumar, içki ve 
•k " ardan borç para al-

"ct .... 'Ya onla "d" 
ı..ı .. •e't· ra o unç para 
rtt' ıc ır B' 
'l)j se · ır iş adamı, eğer 
~ ~ &of "erse, onu daima ye· 
c iatinırasında ve lcendi evin· 

•dit, al ~trne~i Hdel edin-

Cinsi • Mikdar Bedeli ilk teıniııntı İhalr şekli İhale !arihi Saat 
Koyun eti 60000 29100 2183 ~apalı znrf 1017/937 14 
Sığır eli 190000 75050 5003 .. ,, ,, ,, 14,20 
Koyun eti 62000 30070 2255 " " " .. 14,25 
Sığır eti 109000 43055 
Sığır eti 54000 21600 

3229 " 
., 

" " 
15,10 

1620 .. ı• " 
,, 16 

1 - İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müesse::;alın ihtiyacı için yuka-
rıda cinsleri mikdarları muhammen bedelleri ilk teminatları ihale tarih ve saatleri 

'2 
3 

yazılı olan etler kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her güıı öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
f steklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 '-'e 3 r.ü 
maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber teklif mektupları ihale saatlerınden en az 
bir saat evci Fındıklıda komul8nlık sat. al. ko. nuna \:ermelctı. 11-16·22·27 2329 

Sayfa 1 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Ko. Rs. den: 
1 - Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin 

kilo sadeyağı kapalı zarf usulile 20 Temmuz 937 salı 
günü saat 15,30 da ihale edilecektir. 

2 - Mezkur yağın muhammen bedeli 23 bin lirndır . Mu· 
vakkat teminatı 1725 bin yediyüz yirmi be.ş liradır. 

3 isteklilerin şartnamesini görmek Üzere ner gün ve 
eksiltmeye İştirak edeceklerinde eksilt'lleyi açma saati 
olan saat 15,30 dan bir saat evveline kadar teklif 
mektupları ilt! Balıkesir kor satınalma komisyonu paş· 
kanlığına müracaatları. 2200 2 6 11 16 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bornova Tümen satın alma Komisyondan: 
1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı ıçın 24100 kilo 

sade yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 Münakasası 23·7-937 Cuma günü saRt 11 de yapı· 

lacaktır. 
3 Umum tahmin tutarı 22895 lira olup muvakkat lemi· 

natı 1718 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele· 

rinde yazılı vesikalarla birlikte teminatı muvakkata 
makbuzu veya banka mektuplarile birlikte teklif mek· 
tuplarını münakasa saatından bir saat evel Bornova· 
daki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

7 11 15 20 2931 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

35 kalem çelik 
Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan 35 kalem çelik As· 

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
1 Eylul 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu havi tek· 
lif mektuplarını mezklir günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 11 14 16 18 2291 

.Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Dosya L. K. 

so 00 

. 

260 1 inci Kordondan 382 Es. 230/ l t~j Numa· 
ralı Dükkan. 

71 Bayraklı · Burnava cd. 55 No. lu Ev 
456 2 inci Kordon 422 - 162 Numaralı Ev 
472 Darağaç tramvay cd. 23 No. lu Depo 
104 Göztcpe Abdül'zel paşa so. 20ı26 No. lu Ev 

36 00 
300 00 
50 00 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin bir senelik icara veril· 
mek üzere 10 giin mücldetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 
22-7-937 perşembe günü saat 15 tcdir. Alıcıların Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 2296 

ilan 
Tire Ticaret odasından 

Tirede Lonca caddesinde 18 numarada (Unculuk, zahire· 
cilik) Belci caddesinde 28 numarada (Un fabrikacıhğı Şakir 
Şaban) ın sicilli ticaretin 158, · 

Tirt!nin Kurtuluş mahallesinde 3 numarada un.um emtia 
taciri Hamdi Köse oğlunun sicilli ticaretin 159, 

Tirede Kavaflar çarşısında ( Kavafiye ve kösele taciri Zihni 
Güngören) in sicilli ticaretin 160. 

Tirede Çıra pazarında 13 numarada (Sevim bakkaliyesi 
Mehmed Kunç) un sicilli ticaretin 161, 

Tirede Karanlık ç.arşıda 15 numarada (Manifaturacı Rasih 
Şişik) in sicilli til·aretin l 62, 

Tirede Bakırham caddesinde 71 numaralı dükkanda (Pey
nirci Faik Kara oğlan} ın sicilli ticaretin 163, 

Tirede Urgancılar çar~ısında 1·1 numarada (Urgan "c yu· 
larcı Fahri Bilgin) in sicilli ticaretin 164, 

Tirede Fevzipaşa caddesinde 100 numarada (Demir ve hır· 
davatçı Fikri Ôzçelik) in sicilli ticaretin 165, 

Tirede Hasırpazarı sokağında 1 O numarada (Kuru kahve 'c 
çaycı Osman Azatlı oğlu) nun sicilli ticaretin 166, 

Tirede Karamülazim caddesinde 17 numarada (Kebabçılık) 
ve Sabunhane caddesinde 85 ve 8511 numarada (Zeytinyağı 
imalathanesi Mehmcd Şengür} ün sicilli ticaretin 167, 

Tirede İstiklal mahallesinde 1/ 1 numarada (İstikamet tica· 
rethanesi Giritli Ali Kömürcü oğlu) nun sicilli ticaretin 168 
numarasına. 

Yukarıda unvanı ticarileri yazılı tacirlerin; Tıcaret kanununun 
42 inci ınaddt•:si mudbince yazılan sicil numaraları ile sicilli 
ticarete kayt ve tescil edildikleri ilan olunur. 

Tahlisiye genel direktörlü
ğünden: 

Evvelce talibint• ihalesi yapıldığı haldt• taahhüdün yerine 
getirilmemesinden dolayı mukavelesi fesh ve teminatı irad 
kaydedilen bir adet motörlü can sandalı eski şartJar dairesin· 
ele ve 14 Haziraı. 937 tarihinden itibaren 45 gün müddetle 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. 30 
Temmuz 937 tarihine rastlıyan cuma günii saat 15 te Gala· 
tada Merkez Rıhtım hanında tahlis!ye umum müdürlüğü satın 
&lm& komisyonunda ihalesi yapılacak olan mezkür can fian· 
dalının muhammen bedeli 19250 lıra ve muvakkat teminatı 
1444 liradır. Can sandalına ait resim ve şartnameler parasız 
olarak sözü geçen komisyondan alınacağı ilan olunur. 1867 

Söke belediyesinden; 
Belediyemiz için 2000 kilo 12/24 kalınlıkta kurşun boru ite 

50 adet Buşaklc alınacaktır. Bedeli muhammen 875 liradır. 
İsteklilerin eksiltme günü olan 1917 /937 pazartesi saat 11. 30 
da % 7 ,5 teminatlarilc birlikte belediyeye mfiracaatları. 

9 11 13 15 2293 
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Sayfa 8 ANADOLU 
F r at elli s p er c 

0 
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Vapur Acentası - Ucuz, taze ve t~miz ilaç çeşidleri = 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında --

ROY AL NEERLANDAIS _ 
KUMPANYASI 

"TRiTON,, vapuru 9 Tem-

muzda gelip BURGAS VAR· Hc§lmt:flö NlUı~G=n~t ralfil~aır 
NA KÖSTENCE limanları \YI V ~ 
içın yük alacaktır. --

~:I::~ırg:E::ı~~ 5 =S hhat Eczahanesi= - -Temmuzda beklenmekte olup _ -
ROTTERDAM, HAMBURG, - nde bulunur. = 
GD YN IA, GD YNIA ve IS- • "11111111111 Hlllllllllll llllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll llllllllJlllllllllllULI 
KANDINAVYA limanları için --
yük alacaktır. ---
ZEGLUGA POLSKA A. B. 

KUMPANYASI 
,,LECHISTAN., motörü 21 

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

SERViS MARITIM 
ROUMAIN 

'·SUÇEAVA,, vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARS(L YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardald değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenta\ığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Dikkat 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemİ 
bu kere daha genişleterek g~ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. --- İç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ceıaı Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baf 
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Göztepe tramvag caddesi Göztepe aparlı· 
manı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 

---~ ANK AR A 
Büyük Emlak 

acentası 
Ankara Bahkpazarı Taş merdiven No. 8 Telefon 1433 
Türkiyenin her tarafında iş yapan ve ajanları bulunan 

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

şekilde ilanları ücretsiz yapılır. 
Ankara llanat Acentası 1"" ,, 

..ırtil' umum ... 


