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yapılacak 

lktısad Vekilimiz dün 
bir heyetle geldi. · 

Vekillerimiz 
Moskovada 
Her taraf Türk-Rus 
bayraklarile süslendi 

Belediye rei-i: felıir naınıba, 

\'ekilimizin sa) ın l'ef ikalarmıı bir 

bıık<'t takıliın etmi~tir. 

Tren Bıı,,,mnnc i~tasyonıınn var· 

ılığı zanınrı, hııradaki karşılayl\·ılıı· 
rııı lı:ı~ınılo Gt•ıwnıl Büı lıaıır,ıl.liıı 

ile r.cneral Hasiııı .A ktıı~. Gr.ncra l 
Ht:f ii, a&.l.:eri \C miilki Tİİ1'8BDJll \C 

birı.;ok tacirlerin 'r, lıii) ük bir kn· 

li.11Jal1~111 hıılunılu[:u giiziikiiyorılıı. 

:\lisef i deri ıniz. oto nı obi lledf' 
oıelc ı;itıııi~INdir. 

Hııı;iin Ticaret od:ıı;ınıln, }eni 
B. Tevfik Rüşdü Aras l<'~f'kkül t'tlcn inı·ir , .... iıziim •atı~ 

koop<'nıtifl ı:ri birlıl..lcriniıı lı cye ıi l\Jo~ko\"11, 11 (.\.A) - Te!I 
J Ajansı bildiriyor: 

uıııuıni)e~i toplaoııcak YP 111 top· 
lautıya bizzat ls. Cdfıl Hıı~ :ır Tİ) n· B. Şükrü Kaya yamndaki 'iP· 

set edecektir. J~ ve z ı r:ıaı lıan· vat ve hariciye komiserliği proto· 
katara uıüdiirlcri Jc hazır IJııluna• kol müdürü evell.i ak~am Gnrki 

iktısacl Vekilimiz Celal Bagar bir fabrikada caktır. kültilr ,.e istirahat parkım ziyaret 
Yarın ıla ,.\a?.illiye hareket et· ederek parktaki yeşil tiyatronun 

malumat alırken.. meleri muhtemeldir. muhtelif konser numaralJnnı din· 
"e tOiiıı de yazdı~ımız gibi İzmir uınum müdürü B. lfa~met Dülge, :\1emlekelin iktı<>adi işlı:rini !emişler, eı1lence yerlerini gezmiş· 
1 • ge nııotııkuında b:ııı tetkik· 'l'ürkof is müdürü ve İktı ad Ye· b.. .. k b' k J ~ ler ,.e park ı'ılaresı'le nıulıtelı'f ı·Aı"'. r ıe, uyu · ır şuıır ve avr.ııy ı~ a mu· w •· 

ı~r8P1lllak üzeri', dün akfaıu İk· kalcıioe baAlı teşekküllerin mü· temadi ınuvaf fokıyetler yolunda hakkında görü~tükten sonra sirki 
Llı"· \ ekilimiz Ceh'ıl Bayar, refa· me,sil ve müdürleri ile büyük bir Özbek rea~anılıırının &ergi sini gör-~ .,d tacir grubu t:ırafından karşılan· yürüten güzide Veliliruiıe rn refo· 
Jı.ıd c hüyük bir heyet olduğu mı§tır. katindeki zevata ho~geldiniz, deriz. - Sonu 6 ıncı sahifede 

~fı e Ank.ıırııdnn eehrimize gelmiş ----------------------••am••••••••••••,•••• tıı~ gtılergabtaki iıotasyonlann bir· 

"ırı~da hararetle karşılandıktan 
I~,..,' lear~ıvnka ve Basınanede tlı· 

Bir İngiliz gazetesinin verdiği haber 
~•ıt " 

!ilbl) ilamına eelamlauımı ve itı· 

edilmiştir. 
Jı. \ck'U · · • - t B ~ ı mıze, sıyoH ıııus eşarı . 

'ılı ll1ıa Türeli. ziraat bankası 
~l~ın nıüclilrü B. Kemal Zaiın, Su· 
,: h:ıııkası umum müdürü B. ~Iu 
•. l Ct Erie, üzüm kurumu müdürü 
,

1 

9llıail llakkı Veral, ziraat ban• 

~10" teftiş heyeti reisi B. Mitat 
lııııı.ı '. Vekiılet ölçüler müdiri 
l;jjetlllısi 8, Nizameddin Ali, Ve• 

~'il toüşavirlt•rinden B. Y u~uf 
~th ı:\tasnğın refakat etmektedir. 
~.ltılıg•Uınuz ve arkadaşımız D. 
~d.i~l Aksoy da beraber gclmie· 

Italya, 12 ada nümayişi 
hazırlıyor? • 

mı 
-·-

Adalardan Romaya birer heyet gidecek, M. 
Mussolini de büyük tezahürat arasında 

Rodosu iziyaret ~ l edecekmiş. 
}:~ \' jkil~oıiz ve refakatindeki he· 

tiııe b ıınırpalns otelinde kendile· 
11)'-ııı tlırlanan ılnirelerJe misafir 
't.,.ttı' ardır. B. Hamdi Aksoy da 

Jllkada kardeşinin mi~afiridir. 
~•~ı. ekiliıniz Kar§ı yıtkada vali 
~tht,. Güleç, belediye rd~i doktor 

~ b~ı~~l:b, şehrimizdeki mebus
~hnnka müdürleri, liman 

Ltanbul, H (llusmi) - Deyli 
Telgraf gı1zeto:si, İngilten· ile Ak
denizde sahilleri o1an memleketleri 
ve İtalyayı alakadar eden mühim 

bazı haberler vermektedir. Bu ha· 
hedere göre, İtalya bu milletlere 

karşı büyük bir niima)"İ~ hazırla· 

maktadır. Gazetenin verdiği taf~i· 

)at şu merlcezdedir: 
B. Mussolini, hazırlııııau nii· 

I~ General Frankonun beya'.!2!! 

~ tilaıciler Madridde mu
~bil taarruza geçmişler 

h -- --·-· ~r . 
Qrıkoyo göre asiler; ita/ya ve Alman .. 

c l'Qya bir karış yer vermiyeceklermiş. 
"'1-ıhıı,.;yetçilere tayyare • .Fr:uıko, frıtitcd Pr('A miinwssili ile 

sat l bir mülakat yapmı~ıır. 
l ltoına 

14
' ('9

1 
.. 
0

1'm)uş E f . Ceneral Frauku Lll mülakatta: 
~~, • mı yo - · r rastı 
~ t()lu 'ıJ t - \'alansiya hiikı)ını:ıiııin bila· 
l '~ ı oreııi, spanya yolile İ 
'14! )afl"' k kıı"·düşnı-t teslim olma"ı ~panyada· 
l t 11 ... a tn olduğu eferlerde ı 
'1114 ... 20 bombımlıman tayyarc~i ki ciahili harbe nihayet verebilir. 
t "ltıaı- Aksi takdirde harb, tıiliılılarımızın 
~re; L ~!adır. Yapılan tahkikata 
~ ll kat'i zaferine katlar devam ede· 
~ tıİtıet' tayYarelcr f spanya hükiı· ccktir. 

,11.ıı~a ıne ~ııtıl~ak.tadı.r. Asi Gönfıllillerin iadesine imkfin 
) t ti) ltuvvetlerı şundıye kadar yoktur. .Bunlar arlık İflpanyoldan 
~~::etd: yl~panlyaya 8~~ı~ı~ış l ~.a~· başka birşey değildir. Ve benim 

trdi uz a tmış sc ızını t uşur· idarem altındadırlar, bundcu başka 

, r~la~aoka, H (Radyo) _ G. hiçbir kimsenin bunlara emir \.'C 

ı. ~ kumanda hakkı yoktur. 
~ "'\ 1talya Ycya Almanya) a verile· 

l 
4.f~Q/fim sahifesi cek bir karış 1•panyol toprağı 

flğ,.tidrıderecatımızın çok- yoktur. Bunlar yalan şayialardır. 
ç " o/ Döyle bir harekete teşebbüs ede· 
ı~'>l agısile bugün için bilmek için bizim her~eyden evel 

4tllQ~~l mukarrer olan milliyetperverlikten aarfıuazar et· 

~ ~Q b 11'11 sahi/emizi yarı· mekliğimiz lazımdır. Yalnız fşpan· 
Ô l1'czk.tık. yada Almanyıı "re 1talyarlaki fa!list 

\.. Vlilr dileriz. rejimi hüküm süreeekt\r. Dcnıi~tir. 
' "'--________ _; - Sonu 6 ıncı sahifede -

B. Mussoliııi 
mayişe 12 ada nümayişi adını \'er· 
nıi~tir . .. 'ürnuyiş, a~ustosnn 12 hİn· 
de y:ıpılacııktır, daha doğru9u baı· 
lıyacaktır. O gün bu on iki ada· 
daki halkı temsil ettiği idJia olu· 
nacak birer heyet Romaya gelerek, 
adalıların ftalyaya ve B. Atussolini· 
nin şahsına karşı duydu~u sevgi 
ve minneti nnlatncaklardır. 

B. .Mussolioi de bu tezahüre 
mukabil, İtalya donanmasının da 

iştirak edeceği büyük tczahüralla 
Rodosa gidecektir. Gazetenin bu 

haberi, gün gt'çtikçe ha~~acıiyeti ar· 
tan Akdeniz vaziyeti içindı-, (;ok 
mühim olarak telak~i edilmekte· 
dir. J\laanıafiU, 1talyan gıızetelcrin· 
de henüz biiyle bir halıer çıkmış 

dt>~ilılir. Ke7a, diğct' ecnf'bi urnt· 
bu:ıttn ıla bunu IC) iti eılı•eı•k 

lıl'rlıııngi l..ür,iil.: lıir i~ııret ) oktur. 

Hatay yasası 
lkinciteşrinin 29 unda 

meriyete giriyor 
/stanbul, 14 (Hususi) -
Hatagın anayasası, ikinci
teşrinin yirmi dokuzuncu 
günü merigete girecektir. 
Bu husus, Uluslar sosge
tes? konseyinin, kararı 
iklizasından bu lunduğıı 
cihetle, Fransa fevkalade 
komiseri Kont dö Mar
telin dün gap 'ığı muame
le, gasagı iları ve keqf i
yeti halka tebliğ ve izalı 
etmekten ibaret kalmıştır. 

\.. .,J 

Pariste 14 temmuz 

Fransızlar, orduyu ha
rarette alkışladılar. 

,_. ....... 
On binlerce halk, Meçhulasker 

desine çeledkler koymuştur. 
abi. 

Paris, 14 (Radyo) - 141 
Temmuz bayramı fevkalade 
surette tesit edilmiştir. Paris 

halkı geçid resmi esnasında 
orduyu şiddetle alkışlamıştır. 

-Sonn 6 ıncı sahifede -

Fransa da 
Dün kanh hadüeler 

olmuştur 

ı ktısadiyatımıza hükume
tin verdiği yeni veche : 

Bugünkü ihtiyacımıza 
en uygun şekildedir 

~ithalatımız tanzim edilmiştir. 
Fiatler de yükselmiyecektir. 
İktısad Vekilimiz h<ı.lka, tacir ve 

sanayicilere hitab ediyor. 

Türkigenin en mühim 
Ankara, ı:l (A.A.) - Bugün 

İktıead Vekili Celal Bayar Anka· 
rada bulunan bütün gazetecileri ve 
bu arada Ajansın bir muhabirini 
yanına çağırmıştı. Mnkeııdı mühim 
bir iktısadi vaziyet lıakkıoda her
hangi bir beyanat vermek de~il, 

bugünkü resmi gazetede çıkan ımn 

iktıı;adi kararname hakkında ke~· 
dilerile bir hasbibalde bulunmak, 
döviz tabdidatı çıktığı 8ünden hu· 
güne kadar ekonomik hayatımızın 
geçirdiği saf balar üzerinde birer 
birer durarak eııaller soruldukça 

Bereketli olsun ! 

ihracat limanı: lzmir 
vf\ya kendi ' muvafık gördükı;c \•er· 
diği zengin izahat ile kendilerini 
tenvir etmekti: 

lkıısa<l Vekilimiz bu suretle 
halka, tüccara, sanııykilere hitab 
etmek istiyor, bihakkın büyük bir 
terakki merhalesi saydığı yeni ka· 
ramameyi her Türke ,.e Türklerle 

münascbatı bulunan her ecnebiye 
iyice nülltz ettirmek iı.tiyordu. Mil· 
kerunıelen bildiği bütün hu nokta• 
lar üzerinde metin kelimelerle dur• 
madan, tcreddüd etmeden yeni re· 

- Sonu 5 inci sahifede -

ilk mahsul çekirdeksiz 
kuru üzüm geldi. 

Eakat bir çuval olduğu için sa
tış sahasına girmedi. L l 

Üzümler toplanırken .. 
Yeni senenin ilk çekirJeksiz 

kuru üı:üru mahsulü Menemende 
Deştaban oglu Süleyman adında 

bir müstabsıl tarafından yetiştiril· 

miş ve dün bori'aya getirilmietir. 

Bu münase!Jetle dün bor::ıada şen· 

likler yapılmı~, bağcılar davul, 
zurna ve çalgılarla borsaya gelmi~. 
üzüm işçileri de bu ~nliğe i~tirak 

etmişlerdir. Yeni mahsul , borsada 
bir heyet uarafından tetkik. edil· 
miş ve muvafık görülmüştür. Üzü· 
mü yetiştiren bağcıya bor•a idare 
heyetince para mükafau verilmiş· 

tir. Bu ilk üzüm mahsulü, bir ~u· 
valdır. Taneleri iri ve çok nef İs· 
tir. Bir çuval üzümün satılmasına 
borsalar nizamnamesi mucibiuce 

imkAn olmadıgı için bu ilk mah· 

sul eatılmamışlır. Diğer mıntaL;a. 

!ardan da üzüm gclılikıen ve pi· 
yasada ihtiyacı kılr~ılıyacak mik· 
tarJa üzüm toplandıktan sonra 
üzüm piyasası açılaı.aktır. Bunun 

da ağu3tosun ilk haf tasında miim· 
kün olacağı tahmin ediliyor. Çün· 
kü daha evel lzmir piyasasına se· 
tirilecek küçük partiler, ihracatçı· 
lanmızın üzüm ihtiyacını temin 
edemiyecek.Lir. . 

İzmir iktısacliyatında feyizli 
bir mevkii bulunan ve tütünden 
sonra en mühim ticaret mahsulü· 
müz olan üzümün, Ment'meude ye· 
tiştirilerek borsaya setirilmesi me
sud ve mühim bir bfiJiscdir. Yeni 
sene mahsullerimizin müstahsıl ve 

tüccarımız için hayırlı ve kazançlı 

oluıatını dileriz. 



Sayfa 2 

tllt-Q 
Acıklı bir mektub 

Düu bir wektub ald-;;:-ı;tiw;i borat~ iı;indP., korkunç bir ıahltık 
lırtınaıııoa kapılarak züppelik ve tereddinin eu silflt tabakalaruıa inen 
tipleıi göst~rruek itibarile, bu mektubu çok şayanı dik.kat buldum. Bu
güu uıcktubuu lıir lıulüeasıııı neıretoıek istj)orum. ilk kıeıında, tahımna 
aid olmak ilzcrc, lıol bol ibzal edilmiş te\eccübler vardır. 

Diğer kı ıııa geliucc, itte unabatları: 
- Altruıı üç yaşıadayım. Rııbmetli zevciw ·nur içind• yatıın· bir 

zahitti, çoluk çocuğumuz olmadı. l\·e )Opalım; Allah da bizi m yvam: 
ynratmı.. fki ye~cniuı vardı. Biri benden, yedi, •liğeri de bet yae kQ. 
çüL .. Evlendiğimiz taribıe benden on be!i yat büyilk olau zevcim, bu 
iki ye~enimizi yanımıza aldı. Okullu, terbi} c etti, mektebe gönderdi '\'e 
niha} et lıer ikisini cvleudirdi. Oolardau hiri şebid düştı1; diğeri eceli 
ile öldü. l~akot arkalarında iki de çocuk bırakmışlardı. Rahmetli zevcim, 
onlardan bir tanesini on bir, diğerini de dokuz yaşına kadar görebildi 
YC büyüte bildi. Sonra öldü. Ben de, onun maaoı ve bıraktığı küçük bir 
iki irııdla biltün varlı~ımı bu yetimlere harcadım. Yetimler, di· 
)erek ağlndım, koştum. Biri bugün on dok.uz, ıliğ ri on yccli ya~ıoda .. 
uuolar birşey de~il bayan Suiıııe .. Fakat inanın ki, oolan ııevip büyü· 
türken hiçbir zaman, bir gün bana eknı"I.: \'ermelerini düşünmedim; 
ha~n! .. Şimdi iae göz ynşlnn içimle hüyüttüğüm o çocuklar, benim ih· 
tiyarlık ça~ımdak.i becerik. izlikleriıni, biraz da eski bir kaılıu olmaldı· 

ğımı olayla karşılıyorlar. Ben lakırdı eöylcr.L: ... o, haıunzca birşeyler mı· 
rıldRoıp kahkakalarlıı tavanları ç:nlatıyorlar. Bunlun ben iyiye yoruyo• 
rum, amma, şimdi eve arkadaşları ve arkadaşlarının kodınlıırı, kızlan 

\'esaireleri geliyor. Oolar gdmedtn bana: 
- Sen görünme -diyorlar· çüokil ne kadur ol a, en görgüsüzsfin. 

Yüz.fimfizfi kirli çıkarırsın .. Ye, ana daha doğrusunu yazıyorum bayan 
kızım, geçen gün beoi merdiyen alundaki kömürlüğe bihı tıktılar. Kelim 

:yok, körüm yok, sözümü, sohbetimi bilirim. Aınma haf ifligi eev· 
mem, ya~ıoı, bn~ını almış bir kadınım. Bu, bııon yapılana ne dersin! 

Kıskançhk cilveierinden 
biri dahaf 

Londrada bir kadın, zevci
nin sadakatinden şüphe etmiş 
ve zevcini sıkı bir takib al
tında bulundurmağa başla· 
mıştır. 

Bir gün, sadakatsiz zevç, 
metresinin evinde iken, zev
cesinin kapının önünde dikil· 
diğini ve saatler geçtiği hal· 
de kapının önünden ayrılma· 
dığını görmüştür. 

Adamcağız, karısının kapı 

önünden çekilmiyeceğini ve 
karısına görünmeden evden 
çıkamıyacağını anlamış ve im
dadı sıhhi otomobilini tele· 
fonla çağırmıştır. 

Otomobil gelince, kendisini 
baygın bir halde göstermiş ve 
kapalı imdadı sıhhi otomobi· 
line konarak bir hastahaneye 
nakledilmiştir. Adamcağız bu 
sayede metresinin evinden ka· 
nsma görünmeden çıkmağa 

muvaffak olmuş fakat hasta· 
hanede de birkaç aat yarı 
mevkuf bir halde kalmıştır. 

işsizin marifeti 
Aınerikada 64 yaşında Er· 

nist Ploming adlı bir adam 
vardır. Bu adam işsizler ara· 
sında bulunmakta ve beledi
yelerin yardımı ile geçinmek· 
tedir. 

Geçenlerde Olney İllimiste 
Lena Bayman adlı bir kadınla 
evlenmiştir. Papas nikahı tesid 
ederken, ihtiyar Ernist: 

- Ümid ediyorum ki bu 
sonuncu nikahım olacaktır. 

Ve, yapılan tahkikat ile bu 
adamın on birinci defa olarak 
evlendiği anlaşılmıştır. Maa
mafih kendisinden be~ yaş 

küçük olan bayan gelinin ba· 
şından geçen bu nikah altıncı 
imiş! 

Bahk kavaOa çıkar mı? 
Meşhur meseldir: olmıyacak 

işlerin hayır duası .. balık ka
vağa çıkınca!" dır! Vakıa bazı 
balıklar kuraklık hüküm süren 
yerlerde bir müddet sudan 
dışarıda yaşıyabilirler: fakat 
Hindi tan ve Hindi Çinide 

Saime Sadi 

bir nevı balık vardır ki ka· 
natlarının kuvveti ve şekli 

sayesinde sudan çıkarak ka· 
rada beş on dakika i!erle· 
mekte ve 100 metrelik ağaç· 
lara da tırmaktadırlarl 

Binaenaleyh, balık kavağa 
çıkıyor, demektir! 
Yarım pulun kıymeti 
Pariste son günlerde gürül· 

tülü bir pul satışı olmuştur. 
Bu pul meşhur pul meraklısı 

Dilmanın kolleksiyonuna ait· 
tir. f Bu pul yarımdır ve ilk 
neşredildiği zaman da kıymeti 
40 para idi; 17 Mart 18S5 
de ihraç edilmiş ve Fransanın 
Selar şehrinde kullanılmıştır. 
Bu pulun mevcudu pek az 
olduğundan 70,000 franga 
s3tılmışttr. 

Mumyanın başına gelenler 
Maruf asarıatikacılardan bi

risı, beşinci firavun ülalesin· 
den Tu senin mezarı olan 
ehrammda ye eni Nimetin 
mumyasını <la bulmu~tur. 

Bu ehramın yeraltı daireleri 
bilhassa firavunların ve süla
le i efradının ölülerini mezar 
soyguncu )arından muhafaza 
ıçın karışık yoJlarla yapıl
mıştır. Buna ra~cn mezar 
soyguncuları prcn Nimetin 
mezarını bulmu lar ve müccv· 
beratını hep aşırmışlardır. 
~~~---~~--...--

Ôde mi ş habarleri 
Odemi , (Hususi) - Albn· 

ova spor kulübünün 14 üncü 
yıldönümü, Halkevinde çok 
samimi bir çay ziyafetile kut· 
lulanmıştır. Sporcular ve Öde· 
mişin güzide simtları ziyafette 
bulunmuş ve akşam geç vakte 
kadar ~ğlenilmiştir. 

Yangm 
Salı günü Dedeıadelerin 

evinde birdenbire yangın çık
mış, itfaiye derhal yetişerek 
söndürmüştür. Bu suretle bü· 
yük bir yangının önüne geçil
miştir. 

Vali ve Belediye Reisi 
Bergamaya giden Vali B. 

Fazlı Güleç ve Belediye Reisi 
B. Dr', Behçet Uz, şehrimize 
dönmüşlerdir. 

ANADOLU 

Yumurtacılık ---· .. ---
Kursu bu. 
gün açılacak .. 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
edası konferans salonunda hu· 
gün bir (Yumurtacılık kursu) 
açılacaktır. Kursa vilayetin muh· 
telif kaza ve nahiyelerinden 
(20) genç iştirak edecektir. 
Bu gençler, şimdilik vilayeti· 
mizin dokuz yerinde teşkil 
edilmiş olan tavukçuluk ve 
yumurtacılık kooperatiflerinde 
vazife alacaklardır. 

Kursta lktısat Vekaleti stan· 
dardizasyon mütehassısı Dr. 
Bay Badeyle ihracat kontro· 
lörü B. Nazım ve Cevdet ders 
vereceklerdir. Kursta ders gö
recek olanlara yumurta lam· 
balarile bir yumurtanın taze 
ve bayatlığının muayene ve tes· 
biti, yumurta ambalaj usulleri 
öğretilecektir. Kurs bir hafta 
sürecektir. 

Genel ithalat 
• • • 

re11mı 

Türkiye. Fransa 
kliring anlaşması .. 

Genel ithalat rejimi, bugün
den itibaren tatbik mevkiine 
girecektir. 

Yni ithalat rejimi hakkında 
dünkü sayımızda tafsilat vardı. 
Dün gümrükler umum müdür· 
lüğünden, şehrimiz gümrükleri 
Başmüdürlüğüne telefon ve 
telgrafta tebliğat yapılmış, bu· 
günden itibaren yeni ithalat 
rejimi kararının tatbikine baş· 
lanacağt bildirilmiştir. 

Son zamanda Fransız mal· 
ları gümrüklerde birikmişti. 
Türkiye · Fransız kliring anlaş· 
masının postaya verilmiş ol
duğu telgrafla şehrimiz Güm· 
rük Başmüdürlüğüne bildiril· 
miştir. Bu anlaşma metni de 
gelince gümrüklerdeki Fransız 
malları, anlaşma dairesinde 
derhal gümrüklerden çıkarıl· 
mağa başlanacaktır. 

Taksi, otobüs ve kam
yon ücretleri 

Benzin fiatlerinde yapılan tenzi
lat . dolayısile ucuzlatıldı. 

Mülhakata işliyen otobüs ve 
kamyonların nakliye ücretleri
nin tenzili için belediyece tct· 
kat yapılmaktaydı. Neticede 
şimdiki ücretlerden yiizde 30 
nisbetinde tenzilat yapılması 
muvafık görülmüştür. Mülha
kat& işliyen bütün nakil vası· 
talarında bugündP.n itibaren 
tenzilatlı tarifenin tatbikine 
başla ıacaktır. Benzinin ucuz
latılması münasebetile yalnız 
mülhakata işliyen otobüs ve 
kamyonlarda değil, şehir için
de işJiyen taksi otomobilleri 
fiatlerinde de tenzilat yapıl· 

mıştır. Taksiler, ilk defa 25 
kuruş üzerinden makineyi aça
cak ve araba 600 metre yol 
aldıktan sonra her kilometre 
için 12 kuruş yazacaktır. Taksi 
ücretlerinde yapılan tenzilat 

· yarından itibaren muteber ola· 
caktır. Şoförlerden ekserisi 
taksi makinelerini yeni tarifeye 
göre ayar etmişlerdir. 

lzmirde işliyen otobüs Üc· 

retlerinin de benzinin ucuzluğu 
nisbetinde ucuzlatılması isten· 
mektedir. Belediyece, bunun 
için de tetkikata başlanmıştır. 

/zmir. /stanbul arasında 

Yolcu ve eşya nakli
yatı meselesi ---------

Denizyolları idaresi haftada 
iki vapur işletecek 

Denizyolları işletme idare- mek ve geceleri de bu salon· 
~inin lzmirl~ fstanbul arasında !arda uyumak mecburiyetinde 
işliyen lüks posta vapurları kalıyorlardı. Üçüncü mevki ve 
ile ara seferlerini yapan va· ve güverte tıklım tıklım yohu 
purların mevsim münasehetile ve eşya ile doluyordu. 
fazla yolcu aldığı ve izdiham· Denizyolları işletme idaresi 
dan yolculuğun işkence şek· lzmir acentalığı, bu vaziyeti 
lini aldığı nazarı dikkate alın· merkeze bildirmiş ve lzmirle 
mış ve Denizyolları idaresi, lstanbul arasında doğru bir 
lüks vapur seferlerini haftada sefer daha ist.emişti. ihtiyaç 
ikiye çıkarmıştır. nazarı dikkate alınmış ve iz-

idarenin, bir müddetten- mri · lstanbul arasındaki eks-
beri tatbik etmekte olduğu pres vapur seferleri ikiye ib· 
yüzde 45 tenzilatlı tarife se· lağ edilmiştir. 
beblle ve mevsimin de sey9. Bundan sonra her hafta 
hat mevsimi olması hasebi)e lstanbuldan cuma günleri bir 
son zamanlarda lzmirden Is· vapur gelecek ve lzmir yol· 
lanbula gidenler ve İstanbul- cularını alarak cumartesi gün· 
dan lzmire gelenler pek ço· leri saat 16 da lstanbula ha· 
ğalmıştı. Bu seyahat için va· reket edecektir. lzmir vapuru 
purların kamaraları daha bir da her hafta pazar günleri 

K h l 
haha cvelinden kiralanmakta, gelecek ve esikisi gibi yir:e 

inder aym er birçok kimseler kamara bilet· pazartesi günleri lstanbula 

Biri Al; ağa plajında _ı_er_il_e_sa_ıo_n_ı_ar_d_• ___ ey_a_h_a;;;:t :;::e;;...:t·==yo=l=cu= v=e=y=ü=k:-g_ö_t_ür_e_ce_k_ti_r . _ _ 

kurulacak Kadın yüzünden Çocuk düşürme 
22 Tem muzda zayıf ve cılız 

çocuklar için iki Kinderhaym 
(çocuk yurdu) açılacağını ve 
bu yurdlara girmek istiyen 
çocukların müraca11tlannın tes· 
bitine başlandığını yazmıştık. 

Sahilde kurulması kararlaştı· 
rılan Kinderhaymın Foçada 
kurulmasından vazgeçilmiş, 

Menemenin Aliağa nahiyesin· 
deki plaja yakın bir yerde 
kurulması muvafık görülmüş· 

tür. ikinci kamp Boıda~da 
kurulacak, doktorun göstere· 
ceği lüzuma göre, çocuklar 
bu iki kamptan birine gönde
rileceklerdir. 

Ötjretmen nakilleri 
lık öğretmenlerden, başka 

vilayetlere nakillerini istiyen· 
lerin nakil dilekleri bugün de 
kabul edilecek ve ııkşam üz.e. 
ri müracaatların arkası alına· 
caktır. Bundan :sonraki müra· 
caatlar kabul olunmıyacaktır. 
Kültür direktörlüğü, dilekler 
üzerinde tetkikler yaptıktan 
sonra evrakı bakanlığa gön· 
derecektir. Busene lzmir ilk 
okullarından, diğer vilayetl~r· 
deki okullara nakillerini İi!!tİ· 
yen ö~retm nler tokhır. 

Keler köyünde üç 
kişi yaralandı 

Cumaovası nahiyesinin Ke· 
ler köyünde kadın yüzünden 
üç kişinin yaralamnasile neti· 
celencn bir vak'a olmuştur. 
Köy muhtnrı Veli ile ayni 
köyden lurahim oğlu Ali, Ha
san oğlu Ali ve lsmail arasın· 
da hallcdilemiyen bir kadın 
meselesi vardı. Muhtar Veli, 
yanına bekçi Mustafa ve Ham· 
zayı alarak köy kahvesine git· 
miş ve orada oturan Ali, Ha· 
san oğlu diğer Ali ve lsmaile 
hücum etmiş, alakası bulun· 
duğunu söylediği kadının tcs· 
limini istemiştir. Bu yüzden 
büyük bir kavga çıkmı~ ve 
muhtar Veli sil'" mı çekerek 
ateş etmiş, Hasan oğlu Aliyi 
ağır surette yaralamı~br. Bek· 
çiler de sopa ile hücum et· 
mişler, fbrahim oğlu Ali ile 
lsmaili yaralamışlardır. 

Silah seslerine yetişen Jan· 
darmalar, hadisenin daha feci 
bir ~ekil almasına meydan 
vermiyerek \rak'a faillerini ya
kaJ•mışlır \'e yır1thla:rı, f zmir 

Nisai.1e mü
tehassısı şahit 
sıf ati le dinlenecek. 

Kestelli caddesindeki aile 
evinde Hayriyeyi döğerek üç 
aylık çocuğunun düşmesine 
sebebiyet vermekle maznun 
Melahatin muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. Bun· 
dan evci adli tıb işleri mec· 
lisinden gelen bir raporda 
düşenin mikroskopik tetkik
lerle tesbit edilmedikçe ne ol· 
duğu hakkında fennen bir söz 
söyleneıniyeceği bildirilmişti. 

Bu rapor üzerine Hayriye· 
yi çocuk düşürdükten sonra 
muayene etmiş olan Memle· 
ket hastanesi nisaiye mütehas· 
il~ının şahit sıfatile celbedile· 
rek rapora göre mütaleasımn 
alınmasına karar verilmiş, mu· 
hakeme, başka bir güne bı· 
rakılmıştır. 
-----·-
Memleket ha!tanesine naklet· 
tinnişlerdit. Had1se tahkika· 
tına merkez Jandarma bölük 
Komııtanh~mcs devam diliyor. 

15 Temmuz 931 

Karilerin fikirleri 
- - - -- -

Karşıyaka hakktt1 
bir görüş 

Bilmem hiç tetkik ediJdi ıJJI 
Ben lzmirin sayfiyesi saY1

\ 

Karşıyaka da iyilik ve fe118 1 

bakımından bazı tebarüz et~' 
noktalar gördüm. Belki fay ~ 
olur diye bunları yazıyoruıtl· 

1 - iki yaya kaldırımı ar . 
sında geniş bir sahil cadde 
saat 17 den sonra gölge, 5 

rin, aşıklar, nişanlı, rıiş~P 
namzedi, yeni evli ve ihtı~ 
karı kocalara güzel bir geıı; 
yeri. Gece saat 24 de, ba ,ıı 
bir buçuk ikilere kadar. '{ 
mükemmel bir yer.. ki' 

2 - Banyolar (bütün '111 JI 
rıda saydıklarımı kucak111 

toplıyan yaz hediyesi.) "f 
3 - Bir tarafta sahil, d~ıtO' 

tarafa eski Osmanbey gazi ,ti' 
ları alafranga ve alaturk f 
lara cevap vermeğe çatış.• el 

4 - Değirmendere uıesır 
Oradan bakınca karşıda lı.J# 
boncuk, boncuk, elektrik (1 
rıltıları içindedir. Seri il f 
garı, temiz havasile bilh' 
mehtaplarda çok sevirnli 
dağ gazinosu.. İ 

5 - Bostanlıda temiz, t 
balık ıiyafetleri. 

Gelelim kötülüklerine: r! 
1 - Gündüz sabahla b f. 

Ler • herhangi rüzgarla ot~ 
olsun • başlıyan ve akşaDl f 
17 lere kadar devam edeıı 
kıcı, bayıltıcı sıcağı. ıeıi' 

2 - Belediyenin cadde rt 
sulanmasını biraz dahs ' 
ması.. .ıA 

·~ı"' 3 - Gece saat on 1 

1 sonra bile sahilde gezefl i 
• denizde değil • yüksek .. 5'# 
adeta bağıra bağıra, rnıJ11 ..J 
betli münasebetsiz konıJŞI", 
ları, şarkı söylemeleri, ot~ 
bil ve bilhassa motosikleJ ~ 
kornaları, gezenlerin rnafl 1 
ağız muzıkası çalarak rt ~ 
geçit yapan ların sahil ~ 
terinin uyuyanJnrını, h'~ct 
rınt, ne bileyi,m, evinde \t 
hat etmek istiyenlerioİ ' 

etmeleri. bı·ı~I 
4 - Gazinoların 

pahalılığı.. . I 
Aklıma gelen ve miih1~ 

dettiğim şu noktalar .'~ 
ikinci kısımdaki birinCI / 
deyi şehrin kuruluşuna . .,,, 
ne bileyim tabiata bıra~ 1 
berab r ötekilerin insarı e ) 
olduğuna kanaatim vat· d' 
luna konuverse, ne olı.J~I r 
düşünüyorm. Acaba ı.cab1 

ğili mi dersiniz? .. 

Feci bir ka~~J 
Bir yaşındaki ço 

öldü .. dt ır:. 
Dün Narlıdere kÖY~,ıı/ 

bir kaza olmuştur. ~ ~ 
oğlu Mehnıed adınd• f"'~~ 
bindif"i bir atı ko!t;jıı~ , 
bir yaşında Yaşar 15 şıl• 
çocuğa çarptırmış ve bS );1. 
ağır surette yaralanafl ~-~if 

. e ~d". 
memleket hastanes•"··ııfl~' J 
rılmışsa da orada 0 ıı' 1 

F · .. 1·· t hk"katı08o•o# ecı o um a ı 1 

deiumumi muavini ~~0ıııı'd, 
Ôzpay tarafından c ~il ~ 
Mehmed tutularak te'' 
miştir. __ t 

Ticaret oJ~:.~~ 
Mahsullerimiz ~=r11ıf, 
bir rapor hazır sı.ııı 
Şehrimiz Ticaret ve ı;f 111

1 

hte -~ 
Odası tarafından mı.ı. jsl1

1 
sullerimizin busenek:,ıe e'

1 vaziyeti ve rekoltele ~,ı.ır 
hakkında bit rapor ,d '' 
mıştır. Bu rapor, fktıs 
Hmizc verilecektır. 
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Çin. Japon i~tilaf r 

Tarafeyn orduları, te-
la ·ı d . p ~ k Milli küme mastan uzaklaştllar 
lYlarSJ ya 8 Ve arJSte an- maçları ardınca !htilafrn esaslı su;dt;iıalli için, Nankin 

1 ı ıd 
. Evet, bitti. Çok şükür bitti, ıle Tokyo arasında müzakerelere başlandı 

1 Çarpışma ar O U diyelim ve ilave edelim: Paris, 14 (Radyo) - Ha- pılmasını teklif ettiğini beyan 
- f enerbahçeye .şampiyon· vas Ajansına göre, Tokyo ile etmektedirler. 

~ • - luk mübarek olsun. Amini Nankin arasında müzakerelere Görünüşe göre, Va~ington 

C..Qbıta ile komÜ:nİsfler arasında silah istimal edil- - Türk milletine. sporcu· başlanmıştır. Bu '?1~za~e~eler, lngiliz teşebbüsünü tasvib et· 
lara vr onların ana, baba, son ihtilafın ha\lını ıstıhdaf nıemektedir. 

'11iştir. Marsilyada yaralananlar yüze baliğ oldu karcieş ve evlatlarına geçmiş etmektedir. Yarı sesmi mahfeller Ame· 
p . olsun .. Amini.. Vaşington, 14 (Radyo) - rikanın vaziyetin inkişafını 

s· arıs, 14 (Radyo) - Mar· - Hakemlern de geçmiş olsun. Pekin civarında dündenberi beklemeden bir hattı hareket 
t

11
Yada kanlı hadiseler olmuş· Fransız sosyalistleri ·Çiinkü onıan da unutmak başlayan müsademeter, bugün tayin etmesini doğru bulma· 

Ut, Geçid resmi esnasında H • • k .A. t • t• k• mümkün değildir· amin! ink1taa uğramıştır. maktadırlar. 
losyaJist1erle sosyal Fransez U U me e iŞ 1 ra 1 Ve bu vazifemizi yerine ge· Alakadarlann verdiği malu- Hull, matbuata bt.:yanatta 
:tnsupları arasında müsade· k b 

1 
tt• ı tirdikten sonra, artık konuş- mata göre, iki devlet arasın· bulunarak müstakil bir siya· 

~~er olmuştur. Bu esnada a U e 1 er maR-a d~ başlıyabiliriz: daki ihtilaf halledilinciye ka· set takib etmeğe devam ede· 
~~ ıta müdahaleye mecbur "Diğer ht>rhangi bir mem· dar tarafeyn kuvvetlerinin te· ceğ-ini bildirmiştir. 
y ınuş ve polislerden on kişi Troçki tarafdarlarının tekrar parti.ve lekette hadise çtkmaz, kavga mastan uzak kalmalar1 tensib Müşahidlr.r bu beyanatı 
k~talanmıştır. Halktan birçok / cl'J d•td• d k t dövüş olmaz, halk uslu uslu, edilmiş ve bu hususta bir de Amerikanın vakit kazanmak 

1ın ı a ınması re ae ı ı, patır ı op u. k ·b· t k ... l se er kurşunla yaralanmış· oyun gı 1 0 urur, sa ız ÇIR'" uzlaşma imzalanmıştır. istediği suretinde tefsir etmek· 
•rdır. Marsilya, 14 (A.A.) - Ka- lere şiddetle itiraz etmişlerdir. ner., demiyeceğim. Evet, bü- Tokyodan alınan haberler, tedirler. 

Pa · d d b k rarlar komisyonu, ekseriyetle Fakat Blumun müessir bir mü- türı bunlar, zaman zaman, mu· had' rıs civarın a a irço Japonyanın, bu sefer kat'i 
lSOQıseler olmuştur. Tolonda bir katar ittihaz edemeden dahalesi üzerine sükunet avdet ayyen bir heyecan ve asabi- tedbirler almağa karar verdi-
"' komünist, sosyal f ransez alcşama kadar müzakerelerine etmiştir. yet hududu içinde vaki olabi-
··•t k · lirler .. fakat hiçbir vakit, spo· ğini ve Çinde başlıyan Japon 
b r ezine hücum etmişlerdir. devam etmiş olduğu için Sos· Kongre b.ından sonra Is· h k k fh f d aleytarlıg" ına son verilinceye 
0 u d 1 k k d k h kk d · · run a i i me umunu, er i 
,.,.

1
.ra. a da silah istimal edil- ya ist ongresi anca ün a · kanya meselesi a ın a ıttı- k d .. .. .. ld ğ ... •tır. ve içtimai terbiye ve seviyeyi a ar ugraşmagı goze 8 1 ım 
v şanı mesaisine devam edebil- fakla bir karar sureti kabul l' 1 meydan muharebelerinde öldü- bildirmektedir. 

lJ on Val' · b' zat vak'a miştir etmi•:.tir. Buna nazaran asi is-i ısl, ız • · " rerek vukubulmazlar ve bizim Japonya, bu yüzden husule 
;~n. zuhur ettiği yere kadar Kongre şimdi üç cereyan panyaya muharib hakkı veril- şu maçların, her üç şehirdeki gelecek mesuliyetleri Çine 
ıii ~~ş ve asayişin iadesini karşısında bulunmaktadır: memesı, ispanya meselesinin teferrüatım, teknik ve sosy31 yükletmek istemektedir. 

ç ukJe temin eylemiştir. l - Ekseriyetin fikrine ter· Milletler cemiyetine havale bakımdan tetkik edecek olur· Şanghay, 14 (Radyo) -
le N

1 
ant şehrinde de komünist· cüman olan B. Blumun tezi, edilmesi ve ispanyadaki ec· sak, bizi neticeye doğru götü- Çin hükumetinin umumi bir 

r e S 1 F · · 2 B k E k" b' k ' l . 1 llt osya ransez partısı - rac e ve yromas ı- ne ı ıt a arının gerı a ınması recek bilanço müsveddesini, şekilde seferberlik ilan ettiği 

asında çarpışmalar olmuştur. nin tezleri, hakkında Nasyonalist nazırlar başkalarının görmesinden ·am· hakkındaki haberler tahakkuk 
Ilı Marsilyada yaralananların 3 - Maroeau Pivertin tezi. hükumet nezdinde teşebbüste ma, düşüne düşüne görmesin- etmemiştir. ittihaz olunan as· 
t tcrrıuu yüze baliğ olmak· Dün akşamki müzakerelerin bulunacaklardır. den- utanarak, derhal avuçla· keri tedbirler Hankeo ve Han-
Ildır. 

r: /ngiltere 
"arakonun notasına ce-

Vab vermiyecek 
~d Londra, 14 (A.A.) - Bay 

P 
en Avam kamarasında amele 

arr . (!h 1
•51 rnebuslarından B. Flet-

1 e~ın bir sualine cevaben, 
tngılterenin B. Frankonun no-
asına b . ğ' . b'td· ceva vermıyece ını 
1 
F ırrniştir. . 

ib . ~anko notasında. lngiltere 
b lılalci ispanyanın muharip 
ik•kkını tanımadığı takdirde 
b tisadi mukabelei bilmisilde 
u Utıacağını bildirmiş idi. 

Mesai müddeti 
ıekiz saat olarak tes-
I bit edildi 

1 stanbul, 14 (Hususi) 
ş b" Urosu, iş kanunu veçhile 
~CSai müddetini sekiz saat 
b·~rak tesbit etmiş ve vaziyeti 

Utün müesseselere bildirmiştir 

S Nevyorkta 
ti •taktan ölenlerin mik-
"rı 341 kişiye baliO oldu 

S Nevyork, 14 (Radyo) -
t •cak dalgası devam etmek-

t
edir. Rüzgar ateş gibi esmek
edir. 

.. Dalganın başlangıcından bu· 
Rune kadar 34 J kişi sıcak 

başlangıcında Seine federas· Kongre muhtelif •karar su- rımızda kıvırır ve istifimizi 
yonuna mensup eski Troçki retlerinin okunmasını dınle· bozmadan gizlice elimizi ar· 
taraftarlarından bazı kimselerin miştir. kaya uzatıp sepete atardık . 
tekrar fırkaya alınması taleb- Marsilya, 14 (A.A.) - Sos· 1 - Bu maçlarda kaç ha-
lerinin reddedilmesi iizerine yalist kongresi Sosyalistlerin kem, kaç türlii tarafgirlik ve 
şiddetli hadiseler ve arbede- hükumete iştirakini 1866 reye marifet işlemiştir?. 

kovan şimendifer hattını hi· 
maye ve müdafaa içindir. 

Tokyo, 14 (Radyo) - Ja· 
ponya Hariciye Nazırı B. Hi
rota Çindeki Japon sefir ve 
konsoloslarına hemen hareket 

ler olmuştur. karşı 3484 rey ile kabul et- [Bunu, bazı hakemlerin bir ve Japon tebaasının emniyeti 
Pivert taraftarları bu talep- miştir. ___ odaya kapanıp kendi kendile· temin için he.zır bulunmaları 

v d [ n // rine sormalarını tavsiye ede· emrini vermiştir. 
( ' Ademi müdahale 

komitesi 

.n.ar ina raçe i rim]. Tokyo, 14 (A.A.) - lngil-
Dün Vatikana döndü 2 - Bu maçlarda yalnız tere ile Amerika tarafından 
Roma, 14 (Radyo)- Kardi- oyuncular arasında savrulan yapılacak dostane bir tavas· 

nal Paçelli bugün akşam Üzeri tokat, tekme, yumruk adedi suttan bir fayda hasıl olup Bugün mühim bir toplanh p h 
aris seya atinden Vatikana kaçtır?. olmıyacağı hakkında sorulan 

yapacak dönmüştür. 3 - Gene bu maçlarda suale cevaben Hariciye Ne-
Londra, 14 (Radyo) - Kardinalı Roma İı;tasyonun· kaç oyuncuya, kaç çeşit kü- zareti namına söz .söylemeğe 

İspanya işlerine ademi mü· da Vatikan ve Roma Ekabiri für savurulmuştur?. selahiyettar olan bir zat bu 
dahalc komitesi. yarın (bu- karşılamışlardır. 4 - Keza, bu maçlarda sabah Japonyanın böyle bir 
gün) toplanacaktır. Bu top· Bir Karabincr müfrezesi d\; sakatlanan oyuncuların sayısı tavassutu miisait bir ~ekilde. 
lantıda, lngilterenin kontrol selam vazifesini görmüştür. ne kadardır ve bunlar nasıl sa- karşılamıyacağını bildirmiştir. 
meselesi hakkındaki projesi Kardinal Paçelli doğruca katlanmışlardır?. Vaşington, 14 (A.A.) _Çin 
müzaker~ edilecektir. Bu pro· Kastel Gandolfoye gitmiş ve 5 - Ayni müsabaka dola· sefiri Vang, Hariciye Nazırı 
je, yarın çıkacak olan gaze· seyahatı hakkındaki raporunu yısile, tribünler seviyesinden Hull ile 20 dakika kadar Çi-
telerle ilan olunacaktır. Papaya vermiştir. göklere doğru yükselen kiifür nin şimalindeki vaziyet hak-

Hariciye Nazırı B. Eden, Rus tayyarecileri avazelerinin ve tokat, yumruk kında görüşmiiştür. 
· h kk d k d's'nden seslerinin kesafeti acaba nedir? 5 f b b proıe a ın a en 1 1 Seyahatlerini San Oiegoya e ir mat uata şu eyanatta 

izahat istiyen gazetecilere kadar uzatacaklar.. Bence, Milli küme maçları bulunmuştur: 
beyanatta bulunmaktan çe· Nevyork, 14 (A.A.) _Saat bakımından, yalnız şampiyonu, _Vaziyet gergindir. Fakat 
kinmiştir. 6 da "İngiliz saati.. Sovyet puan ve gol adetlerini tesbit Çin sulhu muhafaza etmek 

i ·ı· kab"nes' bugün etmekle iş bitmiyor. İşin sos· ı· d l k ngı tz ı ı, tayyarecilerinin Orehon üze· için e ın en ge eni yapma ta-
toplanmı..: ve proı' eyi tcdkik d yal ve psikoloı'ik olarak, yuka· d B ı b b J 

v rin en uçtukları görü\nıiiştiir. ır. unun a era er apon-
ede ek kabul evlemistı"r rıdaki şekilde diğer bir cep- .. ·· k ı . d' r ~ -ı: • Bundan evet tayyareciler tel· yanın tecavuzune arşı .:en ı-hesi daha vardır ki, onu da 

Siyasal mehafil, bu pro· grafla San F'ransiskonun ileri· sini müdafaa etmek mecburi· 
hesaplamak ve araştırmak gc· 

jenin, itirazlara maruz kala· sinde karnyn inceklcrini bildir· rck .. Hangi babayiğit makam yetinde kalacaktır. Di~er ci· 
ı cağı kanaatindedir. ınişlerdı'r. , 1 h . b hetten vaziyet daha vahim bir 1 1 veya ınes u şa sıyct unu 

• ---------,--/ Sovyet tayyarecilNi Kalifor· yapacak acaba?. şekle girmeden Çin ve Japon 
ANADOLU lüksemburg Düşesi niyada San Diegodan ahvali O. Rahmi Gökçe hükümetleri arasında tavas-

.;:rPmasından ölmüştür. 

Parise gidiyor havaiye hakkmda malumat is· ~ ~--- sutta bulunmak cereyanları 
Gün\ü-k-si-y;s-a-1 -g-nzete Paris, 14 (Radyo) - Lük· temiş olduklarından seyahatle· Şarpi gezisi Vaşington siyasi mahfellerinde 

ahiıı ,c bac,;azc"anı semburg Gran Düses ve zevci rini bu şehre kadar uzatacak· başgöstermeğe başlamıştır. 
.. " • 1 Türkiye denizcilik federas· 

Haydar Ru"şdü ôKTEM t>rens·cs Feliks, 20 Tl'ınmuzda arı zannedilmektedir. I Fakat Amerika Hariciy<' Ne· '' S ı.J.. yonu znıir ajanlığına mensuh hJuınf neşrhat 'e )&zı i~lcri Parise geleceklt·rdir. e anik limanının yenı znrctinin ihtilafın bidayetmden· 
tuüdh · komüsyoncu Arif Erzevbek ve urii: Hnmıli üzlıct Çnm;ar ismi .1 beri ittihaz ettiği vukuata İn· 
f d - Düşese resmi merasim ya- Hasan Aykanad cumartesi gü· 

l\rchaııe i · d I 00 1 Atirıa. 14 (Radyo) - Yu· tizar etmekten ibaret olan 
( t · · pılacaktır. 22 Temmuz A .u .. -- nü 4 ve 8 numaralı şarpilerile 
znıi.r kinci lle}lcr eokn~ı nan Kralının bir emirnamesilc tarzı hateketine deği~tircccğine 

C llalk J> t' · b' · · d scmburga do"necektir. Foça ı· a kada ·d· > 
l .j ar 161 ma!!ı ı._-ın e Seliınik limanı. bundan sonra ımanın r gı ıı dair ortadn hiçbir emaı e 

e graf: İımir ' ADOL 60 T gclıueği kararlaştırmışlardır. 
l'~efon: 2776 •• J>oruı kutusu 405 ı ay yare Tsesaloniki olarak kullanıla· yoktur. 
'"' ABONE ŞERAiTi Mis Ameliayı arıyor caktır. .8. Antonesko Vaşington, 14 (A.A.} - ln-
0llığı 1200, altı nylığı 700, üç San Fransisko, 14 (A.A.)- Fransız kabinesi lngiliz eski nıuhariblerine giltere hükümetinin Çin-Japon 
\ yh~ 500 Jrnru~tur. Tayyareci kadın Amelia Ear· bugUn toplanacak.. ziyafet verdi hadisesi hakkındaki notasının 
ahancı ruemlekctler için scııeJik hartı aramak üzere Leocington Paris, 14 (Radyo) - Yarın Bükreş, 14 (Radyo) - Ha- muhteviyatı gizli tutulmakta· 

abone ücreti 2 7 liradn 

Telef on şirketi işi 
Tamamen halledildi. Mu

kavele yakında imzalanayor 
Telefon Şirketi müdürü B. 

Rap. dün akşam Ankaradan 
şehrimize dönmüştür. 

Haber aldığımıza göre, 
Telefon şirketinin hiikiimetçe 
satın alınması işi, tamnmcn 
sona ermiş ve bu babtaki mu· 
kavele parafe edilmiştir. B. 
Rap, mukaveleyi imza içın } a
kında tekrar Ankaraya gide· 
cektir. 

Maliye memurla
rının zimmet davası 
\1Uddeiumumi 
iddiasmı serdetti 

Zimmetine para geçirmekle 
maznun Basmane ınaliye 

tahsil şubesi tebliğ memuru 
B. Şükrii ile bu suç müna5e· 

betile memuriyet vazifelerini 
ihmalden maznun ayni tahsil 

şub•si tahsil memuru B. Ali 
Rıza ve tahakkuk memuru B. 

Hakkının muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağırc~za mahkeme· 

sinde devam edilmiştir. Mu· 
hakeme, son safhaya geldi-

ğinden bu celsede müddeiu· 
mumi muavini B. Şevki Su· 
ner iddiasını serdetıniş 1 suçu 

sabit olan B. Şükrünün Türk 
ceza kanununun 339 uncu 
maddesi mucibince mahkum 
edilmesini istemiştir. Müddeiu· 
mumi. zimmet hadisesini uzun 
uzadıya tahlil ederek B. Ali 
Rızanın. maznun Şükrünün su· 
çu ile alakası bulunduğa tes· 
bit edilmediğini ve kabahati 
olmadığı anlaşıld1ğını ~öyle· 
mi~. yalnız hadiseyi zamanında 
;tmirlerine haber verınr.mek 
suretilc vazifesinde ihmal gös
terdiğinden o sur<'lle tecziye· 
sini ve B. Hakkının da ayni 
şekilde cezasının tayinini ta· 
lep etmiştir. Miidafaa 1çın 
muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır . 

TAKViM 
Rumi - 1353 ' Arabi -1356 

1 cnııııuı :! Cı•maz c~ n·I :ı -
1 
9 
3 

Temmuz 

15 i 
7 7 

Perşembe 
lieı erde 5 kuruotur tayyare gemisinden 60 tayyare rın 15 Temmuzda Fransız ka· riciyc Nazırı B. Viktor Anto· dır. Bununla beraber iyi ha· 

Gfiııu - havalanmıştır. Bu tayyarclt>t binesi B. Sotanın riyasetinde nesko ve Madamı dün Harı- bcr alan mahfeller Londranın Evkaı Ezan \'a at Evkaı Ezan Yasa 
---. geçmi~ nü!lıalnr 25 kuruetur. 

asgari 90,000 kilometre mu- toplanacak. dahili ve harici <'İye dairesind<' 1ngiliz sabık miiştereken harekete geçilmek GüMe 9,27 1M ~anı 12 19,li 

A AI>OLU MATBAASINDA rabbalık bir "sthA) ı ~raşlırn1ış· ''eziyet üzerınC' müzakerıütn muhaııplerı şerefin<' hiı ziyafot üzere alakadar memleketler öğle 5,53 12,lOyatsı ı.su 22•0 
BASILMIŞTIB · indi 8,48 l6,06imsa.k 7,24 2,41 
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Sayfa 4 ANADOLU 15 Temmuz 937 

Bergama mektuba: j Bn. Saadet nasıl öldürülmüş? Sinema aleminde: 

Bergamada "Cirid !Kimseyeemniyetedilmi- Yıllardan sonra açllan 
spor yurdu,, kuruldu yen bir torba mücevher bir davanın cilveleri 

Bergamanın ;fe'i;trik ihtiyacınınl Kuyudan kurlİ~-;u çıkmağa ve May Vest 40 yafıncla ve aynız 
da karşılanmasıi kararlaştırıldı.. ortalık pis bir şekilde kok- manda 25 yıllık evli imiş 

., b l ..,. biri değili Fakat hiç akl 
maga aş amıştı. gelmiyen, hiç inanılmıyan ~ 
-----• haber var; May Vest evli iını 

Ç nakkalede esrarengiz bir elmiş ve hadiseyi dünkü sa· Evet, Seksapel kraliçes 
şekilde ortardan kaybolan ve yımızda yazdığımız gibi başın· bekar değilmiş ve bekar! 
son zamanda para ve mücev- dan sonuııa kadar anlatmıştır. aleminden kuyruklu bir yıldı 
heratına tamah edilerek öldü- Mehmed, cinayette kendisinin gibi geçip, gitmişi 
rüldügü tesbit olunan General alakası bulunmadığını, oğlu May Vest lam 25 sened~ 
Yusuf zevcesi Bn. Saadetin Niyazi ile metresi Cemilenin beri şöhretsiz bir müzikholu 
ölüm hadisesi hakkında dün b_~r'ıcş{~e~ bu işi yaptıklarını silik bir komiğinin, Fran 
yeni bazı haberler elde etlik. soy.cmıştır. Vallasın zevcesi imişi 
Bn. Saadetin lstanbulda Eren· Fakat bidayeten Bn. Saa· I · d May Vest, sinema a emın 
köyünde müteaddit köşkleri detin nereye gittiği ve ne ol· mütemadiyen şöhret ve ser" 
ve Çanakkale vilayeti dahilin· duğu anlaşılamadığından za· kazanıp dururken B. Fra 
de birçok emlaki vardır. bıta, bir çok kimseleri zan h' · d Valias da şöhretsiz mu ıtlP 

Bn. Saadet, bunları kiraya altına almış, uzun uzadıya sefil bir hayat sürüp dur 
Bergamada ciritçiler vermek ve icar bedellerini tahkikat yapmıştır. Hatta Ça· 

Bergama, (Hususi) - Ber- Elektrik işi: almak üzere hersene Çanak- nakkale birinci komiserliğin-
gama cirid spor yurdu adı Bergamanın en büyük ihti- kaleye gelir, emlakinin kiracı· den İzmir emniyet müdürlüğü 
altında, Bergama ve nahiye- yaçlarından birisi de elektrik· larile bizzat görüşür parasını idari kısım reisliğine tayin 
lerile köyleri halkından müte- tir. Bugünkü elektrik 332 aldıktan sonra lstanbula dö- edilen B. Fethi de bu tahki· 
şekkil bir cirid yurdu kurul· senesinden kalmadır ve am· nermiş. katla uzun müddet meşgul 
muş ve derhal faaliyete geçil- pulleri ancak kızararak yanmak· General Yusufun vefatından olmuştur. 
miştir. Her köyden birer ki- tadır. Bu mühim ihtiyacı göz sonra Bn. Saadet bir polis Cinayetin üzerinden tam 
şinin girmesile şimdilik yüz önünde bulunduran belediye· memurile evlenmiştir. General beş sene geçtikten sonra za-
kişilik bir grup meydana gel- miz, yeni bir elektrik tesisatı Yusufun, kızları da vardır. bıta, Mehmedin evinde bulu-
miş. ve son esaslara göre ka- proiesi hazırlatmış ve bu da Bayan Saadet ertadan kay- nan su kuyusundan kurdlar 
bul olunan eğerlerden yüz tasdik olunmuştur. bolduktan sonra veraset için çıktığını ve ku·yu kenarında 
eğer de ısmarlanmıştır. Bir 75 - iki lokomobil işliyecek yapılan müracatlar mahkeme- kazılan toprağın içinden tır-
aya kadar bunlar ve her mm- ve bu suretle şehre muntazam lerce nazan dikkate alınma- nağı düşmemiş bir parmak 
taka için ayrılan elbiseler ta- ceryan verilecektir. 55 bin mıştır. Çünkü Bayan Saadetin çıktığını tt:sbit etmiş, bu r:vde 
mamlanmış olacaktır. lira keşfi olan bu projenin öldüğü kat'i surette tesbit ve Mehmedin şimdi Çanak-

Bu yüz kişilik grup hazırlı- tatbiki için belediyenin faali· edilememiş ve bu yüzden em- kalede oturduğu diğer bir 
ğım ikmal ve oyunlarını iyi yete geçecek kadar parası da valinin verese arasında taksi- evde yaptığı araştırmalarda 
bir hale getirdikten sonra vardır. mi mümkün görülememişti. cinayete aid bazı deliller bul-
ikinci yüz kişilik grubun ha· Diğer taraftan, lktısad Ve- Çanakkale zabıtasıj son za- muştur. Niyazi, bu suçundan 
zırlığı başlıyacaktır. kal eti de Ege mıntakasının manda bazı izler üzerinden dolayı Çanak kalede mevkuf 

Cirid oyunu malum olduğu elektriklendirilmesi için tetki· yürüyerek Bayan Saadetin bulunmaktadır. Cemile, hırsız· 
veçhile, ellişer, yüzer kişilik kata devam etmektedir. Ber- bir cinayete kurban olduğunu lık suçundan iki buçuk aylık 
atlı grupların karşılıklı iki gama ve civarının ilerideki tesbit. etmiş ve bu cinayeti mahkumiyet müddetini dol-
kısma aynlarak: biribirlerinin ihtiyacını tetkik etmek üzere örten esrar perdesini yırtmağa durduktan sonra Çanakkale 

Bayan Eag Vest 
Bütün Holivud telaş ve 

heyecan içinde! 
Ne oluyor? Yeni ve daha 

umumi bir grev mi ilan edili
yor? Yoksa, hükumet vergi 
kaçakçıları aleyhine yeni bir 
takib ve mücadele mi açtı? 

Hayır, hayır! Bunların hiç 

kalede çingene mahallesindey
miş. Bn. Saadetin, geceleyin 
çingenelerin ikamet ettikleri 
bir mahalleye giderek kira 
meselesini görüşmesi, hayret 
edılecek birşeydir. · 

Tahkikata ve delillere göre, 
Bn. Saadet öldürüldükten önlerinden geçerlerken değnek mühendis B. Naim şehrimize muvaffak olmuştur. müddeiumumiliğine sevk ve 

atmak ve bunu isabet ettir- gelmiştir. Fakat bu tesisatın l932 yılında Çanakkaleye orada tahkikata devam edi· sonra evin avlusundaki kuyu· 
mektir. Bunun için atın da herhalde on yıldan evel ikmal gelen Bn. Saadetin, gelişin· lecektir. nun yanıbaşına gömülmüş, 
binicinin de meharetli olması edilemiyeceği zannolunmak· den dört gün sonra, bir gece Söylendiğine göre, Bn. Saa· fakat orada cesed tefessüh 
Hizı~dır. At pişkin olmaz ve tadır. Niyazi isminde birinin evine det, çok zengin ve mücevhe- edince husule gelen küçük 
koşmazsa binicinin yiyeceği Bu ceryan, halk ve sanayi girdiği ve orada öldürüldüğü rat kraliçesi diye meşhurmuş. kurtlar kuyuya dökülmüş, ku-
sopamn haddi hesabı yoktur. için çok ucuza mal olacaktır. meydana çıkmıştır. Bunu Ni- Bu yaşlı kadın, pek çok olan yudan kurt çıkmağa başlamış, 
Ayni zamanda binici de atın Akhisar ve Soma tarafların· h · d k J b' yazinin babası Mehmed itiraf mücev eratını bir torba içinde aynı zaman a omşu arı ızar 
karnına doğru yatmasını bil- daki tetkikattan sonra Ber- ve kendi üzerinde taşımakta, eden bir pis koku ortalığı 
mezse gene değnek yemekten gamaya gelen B. Naim Dikili işe başlamıştır. Bergamalıları kimseye emniyet edememek- kaplamıştır. Bunu nazarı dik-
kendisini kurtaramaz. yolile Ayvalığa gitmiştir. çok sevindiren bu iş, Başveki- teymiş; bunu gerek İstanbulda, kate alan katillerin, mesele 

Birinci Kermes bayramında Bakırçagı: limizin Bergamayı teşriflerinde gerek Çanakkalede bilmiyen meydana çıkacak diye kor-

yormuş! 
Fakat vaziyet birdenbit 

değişmiş, B. Frank Vali"' 
şöhretli ve servetli karısı tA•1 
Vesti hatırlamış ve 1925 
kocalık hakkını ve.. Bu hakki 
izafetle May Vestin ifarı 
vetini istemişi. ~ 

May Vest bu çeyrek asır~ 
silinmiş ve unutulmuş kocl; 
nefret ve istikrah ile redd 
miş. Fakat B. Vallas, bukukıl 
tabiiyesini kullanmağa aını~ 
miş, bunun için hemen rn• 
kemeye başvurmuştur! el> 

Ve ne garibdir ki May V 
bu davayı kaybetmiştir. s~ 
mesele etrafındaki dedikodd' 
lardan çok müteessir ol"' 
güzel yıldız süfli kocat• 
30,000 dolar sulh harcı ve~ 
meği kabul etmiş, fakat Sa 
Vallas: (fr 

- Kabul etmem, zevcem 
1 

bana ancak servetinin nsf1~
1

1 b·ıır vermekle sulh teklif ede 1 

Demiştir. 
Açıkgöz zevcin istediği 111

: 

sıf servet nedir biliyor 111:7 
sunuz? Tam 30 milyon fran . 

Mesele şimdilik bu safh~ 
dadır,· fakat iki mühim hal''' 

b•' kat meydana çıkmıştır; bo 

katlerin: . zS 
Birincisi: May VesbP 

senedenberi evli olması: 
İkincisi de: May Vestio bıl' bu cirid oyunları karışık kı· Bergamanın en büyiik dert· gösterdikleri alakanın netice- yoktur. karak cesedi kuyu civarında 

yafet ve çeşitli eğerlerle ya- terinden biri de Bakır çayı sidir. Bn. Saadetin, mücevheratına gömülü olduğu yerden başka gün tam 
pılmıştı. Fakat ikinci Kermes- işiydi. Çünkü Bakır çayı, Kırk- Bergama, (Hususi) - Ha- tamah edilerek öldürüldüğü bir yere kaldırdıkları anlaşıl- sıdırl 

•• 44 yaşında oll11 

teki cirid oyunları, hem dede- ağaç, Soma ovalarını hayli zirandanberi Bergamaya odun anlaşılmaktadır. mıştır. Çünkü zabıta, vaktile Zorla kız kaçırmal< ""' 
)erimizin oyunları gibi inkişaf tahrip ettikten başka Bergama ve kömür gelmemektedir. Bu Elbisesinin şıklığına ehem- kuyu civarında yaptığı araştırma Kemalpaşanın Cedid orf' 
edecek hem de muntazam bir ve Kınık ovalarını da batak yüzden zaruri ihtiyaçlara cevap miyet vermiyen Bn. Saadet, ve hafriyatta hiçbirşey bulama- rudere köyünde Naciyeyi ı f"I" 
hale girecektir. bir hale koyuyordu. Çandar· veren hamam ve fırın gibi kızları tarafından reddedilmiş mıştı. Fakat vak'anın delilJeri kaçırmağa teşebbüs eden M ~· 

Gaz ve benzin. lıdan denize dökülen bu çayın yerler birer birer kapanmak- vaziyette bulunuyor ve bu tesbit edildikten sonra Bayan mid oğlu Mehmed ve ~ 
Benzin ve gaz işleri son yüz kilometreden fazla bir tadır. Memleketin şiddetli ih- yüzdPn yalnızca yaşıyormuş. Saadetin kemiklerinin nerede mcd oğlu Hasanın şehri e· 

günlerde yoluna girmiştir. Ben· güzergahı bulunmaktadır. tiyacım gözönüne alan beledi- Bn. Saadet, hersene Çanak- bulunduğunu katillere söylet· Ağırceza mahkemesinde. ~e· 
zin eskiden tenekesiz 405 ku· Bakır çayının temizlenmesi yenin teşebbüsile mahrukat kaleye geldiği sıralarda tek tirmiş ve meydana çıkarmıştır. reyan eden m·Jhakemelerı ıi 
ruşa iken şimdi 250; gaz te- ve ıslahı için su mühendisle· verilecek yerler tesbit edilmiş başına dolaşır ve emlakinin Hadiseden beş sene sonra ticesinde Mehmedin beŞ h" 
neke ile 350 kuruşa iken, 230 rinden B. Cevadın başkanlı- ve lzmir orman müdürlüğüne kira işlerini takip ve intaç zabıtanın katilleri meydana ve Hasanın bir sene ağır 
kuruşa satılmaktadı. ğındaki heyet, Çandarlıdan gönderilmiştir. edermiş. Niyazinin evi Çanak- çıkarması takdire şayandır. pislerine karar verilmiştir· 
............ _. ............................................................. .-.... .ı. .......................................................... ~bit 
# ' - Ne dediniz? diye sordu. le salonda mevcud beş arka· - İmkan yok! Mars ç0k müteessir 

1 (i I• z ı ı• c ı• han g ı• r 1 -Olanı söylüyorum. işte daşına, sonra Başvekile bak- - Hele iyi düşün.. Bura· halde: kor 
şu radyo gibi bütün cihan tı ve: dan çıkınca nereye gittin ve - Aman yarabbi .. Ne I di· 

---------------------- radyoları bizim bu gece ya- - Hükumet reisi bay; her kiminle görüştün, iyi düşünl. kunç, ne akla gelmez hal 
rısı yapacağımız işleri söyle- veçhile emrinize ve hükümle- - Maalesef, nereye gittiği- ye bağırdı. . bit 

-21- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

Bu kimdi?. 
- Bu kimseyi size söyle

mekten istinkaf ediyorum. 
Başvekilin asabiyeti azami 

haddi buldu ve, adeta bağı-
rır gibi: 

- Planı kime verdin? 

General Mars, korkmuş gi· 
bi geri çekildi. Fakat anlama
mış gibi cevab vermedi. 

Başvekil ayni şiddetle: 
- Bu suale mutlaka cevab 

vereceksin! 
Dedi. 
General 

Başvekilin 
Mars, gözlerini 
gözlerine diktii 

Başvekil: 
- General Mars.. Dedi. 

inkara kalkışmakta mana yok
tur. Bir erkek gibi itirafta 
bulunmak daha iyidir. Bir işi 
yaparken utanmalı, itiraf eder
ken değili. 

General başını şiddetle sal
ladı: 

- Hayır, hiçbir kimseye 
hakaret etmedim! dedi. 

- Fakat biliyorsun ki 
senin buradan ayrıldığından 
biraz sonra teşebbüsümüz bü
tün cihana malum olmuştur? 

General hayret ve dehşetle: 

miştir. · rinize tabiim. Beni isterseniz mi söylemek benim için müm- - Evet, çok müt~ış 1r 
Mars, radyoya, sanki ilk idam ettirebilirsiniz. Size bu kün değildir. vaziyet. Bunun için bııe yve· 

h kk b h t · b l dım etmelisin·, bizi haber görüyormuş gibi baktı. a ı a şe mış u unuyorum, - Sana çok rica ederiz. 
- Evet, bizden birisi, ıçı· fakat.. Şeref ve haysiyetime Bize bu mühim meselede yar- reni her halde bulmalıyız· şu· 

mizden birisi bu çok büyük dil uzatmak hakkını size hiç dım et, bazı izahat ver ki Bunu da senden anc.ak rırı: 
teşebbüs ve planımızı İcab bir vakit vermiş değilim ve biz de hakikati aramak imka- nun için soruyor ve i~ı~~11ıtı 
edenlere bildirmiş ve o da vermem del Ben de sizin gi- nını bulabilelim. Ardeyna çok Kararımızı şurada u ktı.ıi 
radyo ve muhtelif dillerle bu- bi, sizin kadar vatanıma sadık müşkül ve hacil bir mevkie bizlerden başka bilen yo r•t' 
nu aleme ilan etmiştir. ve vatanımı seviyorum, dedi. düşmüştür; bu mevkiden mem- içimizden yalnız sen dış:Oıı· 

General Mars şaşkın bir General Mars bu sözleri leketi kurtarmak bizim, hepi- çıktın.. Bu haberi düş~ı111if 
halde Başvekil<~: çok tabii fakat çok sert bir mize en büyük vazifedir. Bun· rımız ancak senden alab' .. yıe: 

- Ve, içimizden birisi de- halde söyledi. dan iki saat evel memleketi- !erdir. Bunun için bi~e 5~eye 
mekle beni mi kastediyorsu- Başvekil, vaziyeti daha mü- miz iki misatir ve çok kuv· Buradan çıktığın vakıt "~il11i 
nuz? diye sordu. layimleştirerek: vetli donanmanın bom bardı- veya nerelere gittin? 5erıi 

- Evet seni. Çünkü bura- - Size doğrudan doğruya manına maruz kalmak lehli· veya kimlerle görüştün? ttıl•' 
dan dışarı çıkan yalnız sen isnadatta bulunmuş değilim. kesini geçirdi, ve bakalım.. uyuttular mı? Seni şa~lır ? 

ttı er 
oldun 1 Belki casusların tuzaklarından Bu tehlike henüz tamamiyle mı veya sarhoş mu e _.,, 

General Mars, ayni hayret· birisine düştünüz .. dedi. geçmiş midir? - Sonu ""' 
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f!rdün diyarında: 

· , Emir Abdullahın devlet 
merkezinde bir saat 

ltalyan propagandası, burada 
bile kendini gösteriyor. ------Emir, Hıristiyanlıkla İspanyol 
hadiselerini telif edemiyor. 

Lö Jurnal gazetesinin Filis
tinde bulunan muhabiri Mari 
Edit dö Bonnöy Emir Abdul
lah ile bir mülakat yapmıştır. 
Fransız gazetecisi, mülakatı 
gazetesine şu suretle bildir· 
mektedir: 

Telefon çaldı: 
- Allo, allo 51 King Da· 

vid mi?. Ala .. 
- Yarın benimle beraber 

Ürdün hükümdarı Emir Ab
dullahın nezdine gelir misiniz? 

Bu teklifi yapan Fransanın 
General konsolosu Vikont 
d'Amal idi. 

Teklifi memnuniyetle kabul 
ettim. fngiliz Kralının taç giy- --Emir-Abdullah--
hlc merasiminde gördüğüm _ Bizim fslam politikamız 
bu esatiri hükümdarı yakın- hasebile kocam Müslümandan 
dan görmek binim için çok 
istenen birşeydi. 

General konsolos, Amman
da, Emirin kendi elinden Ür
dün hükumetinin en yüksek 
nişanını almak üzere oraya 
ridccekti. Esasen Ürdün Emi· 
rini Filistinin müstakbel kralı 
addedenler de pek çoktur. 

Emir Abdulahın babası Şe· 
tif Hüseyin bir vakitler lngi
~zlcrin çok gözdesi idi. Fakat 
çabuk gözden düşmüş ve kar
şısında lbnissuudu bulmuştur. 
F a\cat ne gariptir ki Emir 
Abdullah bugün İngilizlerin 
Yakın Şarkta en gözde Emi· 
tidir. 

Sabahleyin erkenden Mave· 
rayişeria yolunu tuttuk; Jeri· 
koyu ve üzerinden mavi bir 
sis yükselen Lut gölünü geç· 
tik. Allenbi köprüsünden ge· 
Çerken eski bir an' an eye ria
Yet ederek bir haç çıkarmağa 
mecbur kaldım. Pijamalı, mah· 
lcuınlar gibi başlıklar giymiş 
nöbetçiler bizi durdurdular, 
Pasaportlarımızı tetkik ettiler. 
Şurada not etmeliyim lci Ür· 
düne henüz tek bir Yahudi 
girmiş değildir. Maruf Balfur 
kanunu, Yahudilerin bu kıt'a· 
Ya muhaceretini kat'i surette 
Yasak etmiştir. 

Birkaç dağ aştıktan sonra, 
Yeniden bir ovaya girdik; bu
rada ilk olarak büyük ve be
ton, tel örgü ile çevrilmiş bir 
binaya rastladık. Bu bina, 
rnemleketin kendine mahsus 
•anayiinin tek imalathanesidir. 
Burada buz, buzlu şuruplar ve 
gazoz imal olunur. 

Amman, Ürdünün payitahtı, 
Romalıların Filadelfiya kasa· 
bası, Yemenin San'ası gibi 
artık gözümüzün önündedir. 

Burada Ammanlı kadar oto· 
mile tesadüf etmek mümkün· 
dür. Bu, öyle bir muamma· 
dır ki halli imkanını bu kasa
bayı ziyarette bir türlü bula· 
hladım. 

Sevimli ve tam tip bir arap 
Çocuğu bana mahalli bir ga· 
Zeteyi satmağa çalıştı. Gazete· 
hin ilk sahifesinde Mussolininin 
resmi var! ltalyan propagan· 
dası buraya kadar nasıl gir· 
hliş?! Burada bir ltalyan has-
tanesi ve bir de ltalyan umu
ttıi yardım müessesesi vardır. 

ltaıyao hastanesi doktoru· 

başka hiçbir kimseyi istihdam 
edemez! Dedi ve Ammanda 
ltalyan müesseselerinin n'!den 
Hıristiyan kullanmadıklarını 

bu suretle izah etmiş oldu. 
Bugün cuma, Emir Aero· 

dinamik bir otomobil ile ca· 
miden dönüyor. 

Emir lngiliz siyasetine çok 
merbuttur; Maverayı Şeriayı 
yeni bir İngiltere haline geti· 
rcceğine ümidi vardır. 

Konsolos ile Filadelfiyapa· 
lasta kıyafetimizi düzelttikten 

sonra bir tepenin yamacına 
kargir olarak yapılmış olan 
saraym yolunu tuttuk. 

Sarayın, duvarlannda krali
çe Mari ve kral Jorjun re· 
simleri asılı bulunan büyük 
salonunda kral tarafından 

kabul edildik. 
Kral sevimli ve naziktir; 

samimi ve dostluk hisleri ta
şıyan iyi kalpli bir Arabdır. 
Fransaya muhabbeti vardır; 
burada kralın oğluna, yeğe

nine, nazırlarına takdim edil
dim. Ayni zamanda harici 
müsteşar ile de teşerrüf ettim. 
Bu lngiliz müsteşar, Lavreosin 
bir eşi bulunan Sir Con Fil
binin yerine tayin edilmiş va· 
zifeperver ve çok namuslu 
bir memurdur. Bu memur sa· 
tın ılınan tek yumurtanın, 

bir ons şekerin ·ıe verilen en 
küçük bir ianenin bile hesa
bını muntazam şekilde def
terlere geçirmektedir. 

Burada, yemek salonunda 
herşey lngiliz malı ve lngiliz 
usulüdür. Yemekte güzel li· 
monatalar, şampanyalar vardı, 
fakat Emir sudan başka bir 
şey içmedi! 

Emirle İngiliz kralının taç 
giyme merasiminden bahsttik. 
lngilteredeki hüsnü kabulden 
çok memnun. 

ispanya meselesinden bah
sederken Emir Abdullah şöyle 
dedi: 

- Hıristiyanlığın esası "bi· 
ribirinizi sevin,, olduğu hal
de, İspanyollar böylece nasıl 
boğazlaşıyorlar? Dedi. 

Memur tayin edilecek 
Ahkamı şahsiye mahkeme· 

sinde 40 lira ücretli münhal 
katiblik için talihler arasında 
19 Temmuz pazartesi gunu 
adliye encümeninde bir imti-

ANADOLU Sayla S 

~J Iktısadiyatımıza ·hükiime
Yaşasını - tin verdiği yeni veche 

Herhangi dilde olursa olsun, _ Başı 7 inci sahifede _ 
bu kelimenin oynadığı roller 
ve uyandırdırdığı gürültüler 
çok büyüktür. 

Eski Fransız Başvekili Bay 
Leon Bluma, otomobilden 
inerken cam bilyeye sarılı 
olarak bir tezkere fırlatmışlar. 
Bunda (yaşasın Larok) yazılı 
imiş. Larok denilen adam, 
Fransız Faşistlerinin şefidir. 

Zabıta, hemen tahkikata baş· 
lamış. Çünkü hareket, bir te· 
cavüz mahiyetindedir. işte, 
''yaşasın., veya "kahrolsun.,a 
metelik veren yoktur. 

Ben, bir gün bir kalabalığın 
içinde bulundum. Dinlediğimiz 
hatib, epeyce uzaktaydı. On 
saflarda kiler: 

- Yaşasın! 

jiıni izah ediyor. Ve buouo Türlı.: 

e.kouomi~inio ihıiyaçlarıoa naıaı-an 

nasıl w~ ned~n en ruütekllmil fekil 
oldu~unn aulatıyorJu. 

Gazeteci arkadaşlar Vt'kilimizc 
hin.ok suallu t:ordulaı. Birçok nok· 
laların teovirini istediler. Biz kcn· 
dimiz,len birşey ilfu·e etmeden bil· 
tün hu anlatmalar \'e sormalardan 
çıkan neticeleri aşağıda hulas:ıya 

ça11şıyor111. 

Ccl:il Dayar sözüne lıaelarken 
hugün neşreılilen yeni kararname 
hakkınrla vakıile B. Al. .Mecfüiııde 
uz on ıızııdıya izahat vermiş olt.1 tı· 
f'.!,unu ve fııkat Ajans bülıeulcrine 

giren o vakitki iz.1batınm yalnız 

Ulu la intişar ettiğini ve diğer s•· 
zetcJcro o vakitki nıüzakerderin 

fazlalığırııl:ın ı.·c ehemmiyetinden 
olacak girmemi~ bulunduğunu kay· 
deımi~tir. 

Vekilin o vakitki izahau eli· 

Diye tutturdular, bir de ne mi:ule bulunan 'l'ürkofisio Haziran 

bakayım: Benim yanımdakiler büteninıle de mevc·uddur. 
de ayni feryadı basmışlar. Celil Bayar harici ticaretimi· 

b zin mulıtelif dedctlerle olan müna· 
Halbuki, onlar da enim gibi, 
hatibin söylediklerinden, tek 
kelime işitmemişlerdi. Aradan 
biraz geçti. Tekrar "yaşasın" 
avazeleri ile karışık bir alkış 
yükseldi. Ben, iyice duyup 
fikren ve ruhan, iştirak etme· 
diğim şeye alkış savuracak 
insanlardan olmadığım için, 
put gibi durdum. Yanımda 
bulunan, kıranta bir herif, 
kolumu şiddetle dürttü: 

- Ulen • dedi · Ermeniye 
de benzemiyorsun amma, ne 
diye alkışlamıyorsun? 

Gene bu mevzu üzerinde 
çok eski çocukluğuma aid 
entressan bir hatıram vardır: 

Mektebden gelmiş, çantamı 
bırakmıştım. Annem: 

Oğlum • dedi - seni 
Muhiddin (efendi) amcan bek· 

liyor. Birşey söyliyecekmiş .. 
Muhiddin (afendi) namuslu, 

iyi, fakat ikbal ve mevki düş· 
künü bir adamdı. Kalktım, 
gittim. Oğlu zaten mekteb 
arkadaşımdı. Muhiddin efendi, 
portakal ağacının altında otur· 
muştu. Etrafında, dört beş 
bakkal, mahalleden geçen gaz 

sebetlerioi tahlil ederken bu hu· 
susta cihan buhranı neticeııi olarak 
ilk tedbirler almmıya ba~ladığı 
günden itibaren hu münasebetlerin 
nasıl mubıelir seyirler ıakib ettiği· 
ni anlattıktan sonra demi§tir ki: 

- Ekonomik münasebetle-
rimizin bu seneler zarfında 
geçirdiği tekamül karşımızda 
bulunan ve bizlerle ticaret 
yapan devletleri gayet tabii 
olarak muhtelif bazı manzu
melere ayırmıştır. Bunları bi
rer birer tedkikte faide görü· 
yorum. 

Birinci kısım: Kliringlc bağlı 
olduğumuz ve ayni zamanda 
bizim lehimize idhalat ve ih· 

racat arasında muayyen bir 
yüzde farkı ayıran memleket
lerdir. 

Bu kısım diğerlerinin hep· 
sinden mühimdir. Ticaretimi· 
zin yüzde doksanı bu manzu
me dahilindeki devletlerle ya
pılır. Bunlar bizimle olan alış 
verişlerinde tediye muvazenesi 
farkı olarak biıe yüzde yir· 
miden 35 e kadar bir döviz 
farkı bırakırlar ki, maliyemiz 

yağcı Yahudi, iki bahçıvan, 
yedi, sekiz komşu çocuğu, iki bundan istifade eder. 
daire katibi, bir muallim var- Ayni zamanda bu devletler 
dı. Meğer, bizim Muhiddin bize mesela seksen satarlar 
(efendi) ertesi gün, donanma yüz satın alırlar. Yani onlar· 
münasebetile bir nutuk irad dan yaptığımız idhalata na-
edecek imiş. Ben de dahil zaran daima daha fazla bir 
olduğum halde, bu kalaba· 
lığa - bizi ön safta yerleşti· 
rerek ve - hem de para vere· 
rek, kendisini alkışlatmak ve 
"yaşa., diye bağırtmak istiyor· 
muş. Çocuk olduğum için, 
ben de ertesi gün karvana 
girdim.. Muhiddin efendinin 
dediği oldu. Fakat müdhiş bir 
gafla. Muhiddin efendi nut· 
kunda, düşmandan bahsediyor· 
du. Bu kısımda şüphesiz 
"kahrolsun" diye bağırmak 
lazımdı. Halbuki bunun hak· 
kında kimseye birşey söylen· 
memişti. Bahçıvanlardan biri: 

- Yaşasın!. Yaşasın!. 
Diye bağırmasın mı?. 

Çimdik . -----Gasb davası 

miktar mal ihraç ederiz. 
ikinci kısım: Kendileriyle 

yüzde yüz muvazene esası üze· 
rine müstenid veya lehimizde 
pek cüz'i bir döviz payı ayır
tan bir anlaşma yaptığımız 
devletlerdir. 

Bunlardan esas itibarile yüz 
mal alırsak kendilerine yüz 
mal satarız. 

Üçüncü kısım: Bizim aktif 
olduğumuz, yani kendilerine 
aldığımızdan çok mal sattığı· 
mız memleketler lir ki isimleri 
kararnamece mevcuddur. Bun· 
larla serbest döviz esası üze· 
rinden muamele yapıyoruz. 

Dördüncü kısım: Tam aksi 
olarak pasif olduğumuz, yani 
az mal satarak kendilerinden 

dayette yani ilk kontenjan ka· 
rarnamesi çıktığı vakit aynen 
mevcud değildi. Fakat milli 
ekonomimizin ihtiyacatı nisbe
tinde yavaş yavaş tadil edıle 
edile bu hRli almıştır. 

Celal Bayar, bugün tatbik 
edilmekte olan esasatı bu 
suretle tesbit ettikten sonra 
eline yeni kararnameyi alarak 
sözlerine devam etmiştir: 

- Yeni yaptığımız tadilat 
acaba en münasib şt:kil mi· 
dir? Acaba bunlarda da her· 
hangi bir tekamülün tesiri ile 
atiyeı1 tadilat icrası lazımgel· 

miyecek midir? 
Bunu şu dakikada tayine 

maddeten imkan yoktur. Eko· 
nomik hadiseler ve vaziyetler 
o kadar çabuk ve o kadar 
kolaylıkla tebeddül etmektedir 
ki, bundan bihaber görünerek 
herhangi bir esas üzerinde 
musırrane durmıya çalışmak 

yanlış bir hareket olur. 
Fakat yaptığımız yeni ka· 

rarname diyebilirim ki, bu· 
gunun ihtiyaçlarına göre en 
mütekamil şekildir. Sizi temin 
ederim ki, biz nasıl tam ser
best döviz politikası tatbik 
edebilen memleketleri kıska-
nıyorsak çok ve pek çok mem· 
leketler de bizim bu attığımız 
adıma gıpta edeceklerdir. 

Yeni yaptığımız tadilat şun· 
!ardır; 

Bir kere birinci, ikinci ve 
üçüncü gruplara prensip iti
barile dokunmıyoruz. Yalnız 

bunlarm idhalat şekillerinde 
lehte olarak bazı tadilat var· 
dır. Bunların muhtelif karar· 
namelerile hangi nevi malları 
sokabilecekleri, hangilerini i<l· 
hal edemiyecekleri evelce mu· 
sarrahtı. Bir de umumi bir 
kontenjan listesi vardır ki, 
bütün memleketler bundan 
İstifade ediyorlardı. Şimdi bu 
liste kaldırılmıştır. 

Memnu eşya listesi de ilga 
olunmuştur. 

Kliringli veya benzeri anlaş· 
malarla bağlı bulunduğumuz 
ve ayni zamanda bize yüzde 
yirmiden yukarı döviz payı 
bırakan yerlerden gelecek bü· 
tün eşya gümrük resmi veril· 
dikten sonra serbestçe gire· 
cektir. 

Yalnız yüzde yüz karşılıklı 
veya lehimizde yüzde yirmiden 
aşağı döviz farklı anlaşmaya 

tabi memleketler için elde 
Kontraktüel listeler vardır. Bu 
listeler bittabi müddetleri bi· 
tinciye kadar devam ede· 
cektir. 

Ayni zamanda bu memle
ketlerin üç ay müddetle eski 
rejimden istifade etmeleri ım· 
kanı da temin edilmiştir. 

Bunlara karşı şu espri da
hilinde hareket edeceğiz: 

Müddetleri bittikçe en geniş 
bir fikirle hareket ederek İl· 
hal edecekleri malların adet· 

çok mal aldığımız memleket- lerini çoğaltmak. 

lerdir. işte kendilerile yapacağımız 
Bunlarla alışveriş Türk pa· gelecek müzakerelerde bu zih· 

rasının kıymetini korumak hak· niyet hakim olacaktır. 
kındaki 11 sayılı kararname· Şurasını da söyliyeyim ki, 
nin muaddel 32 inci maddesi bu gruba dahil olanlar içinde 
üzerinden yapılmaktadır. Bu tediye muvazenesi müsait olan· 
memleketlerden gelen malla· lar döviz payı ayırmak imkanı 

üçüncü grupta da tadilat yok· 
tur. Onlar zaten her suretle 
umumi rejimden serbestçe is
tifade ediyorlardı. Bundan 
sonra da istifadeye devam 
edeceklerdir. 

Pasif olduğumuz dördüncii 
gruba gelince; 11 numaralı 

kararnamenin 32 inci madde-
sını yeni kararname 4 üncü 
maddesile tadil etmektedir. 
Aradaki farkı şu suretle hu· 
lasa edebiliriz: 

Bu memleketlerden girecek 
olan mallar (ki bizim muhtaç 
olduğumuz ibtidai maddeler· 
dir) bir listeye konulmuştur. 
Tüccara kolaylık olsun diye 
banka kefaleti kabul edilmiş· 
tir. Bir de eski kararnamede 
"bu memleketlerden gelen 
malın bedeli altı ay zarfında 
mukabili ihraç yapılmazsa irad 
kaydolunur" diye bir fıkra 
vardı. Bu fıkra da kaldırıl
mıştır. Bu prensibi bu suretle 
tesbit ederek bilakaydüşart 
serbest bırakmamızm en başlı 
amili harici ticaretimizin 
asırlardanberi desfiziter olma· 
sıdır. Yani aleyhimize açık 
olmasıdır. Serbest bırakırsak 
bugün lehimize kapanmış olan 
ticaret muvazenemızın gene 
aleyhimize dönmesi ihtimali 
vardır. 

Diğer bir sebeb de malum 
olan prensibimizin, yani; 

"Malımızı alanın malını al· 
mak." 

Düsturunun muhafazasıdır. 

Ve nihayet bu suretle malla· 
'rımızın satışını idhalat muka· 

bilinde taahhüd altına aldır-
mış oluyoruz. 

işte dış ticaret siyasetimizin 
ana prensibleri burlardır. 

Kontenjan tatbikatına baş· 

lanıldığı zaman neşrolunan 
kurarname ile serbest idhalat 
pozisyon lan bırakılmamıştı. 
1311 pozisyon üzerinde kon· 
tenjan tatbik ediliyor. 516 
pozisyona dahil maddeleri 
de idhali menedilmiş ve ikinc· 
kontenjan kararnamesi ile b 
adet 824 te çıkarılmış bulu· 
nuyordu. 

Ekonomik durumun icap 
ları gözönünde bulundı.ırulara 
listelerde tedricen genişliğ 

ve serbestliğe doğru adımla 
atılmış, kontenjan listelerin 
deki pozisiyonların bir kısın 
serbest listelere intikal ettiril 
miş ve bir kısmı da Vekaletle 
listelerine alınarak lisans usu 
lüne tabi tutulmuştu. 

ldhalat rejimimizde son me 
haleyi teşkil eden G 1 R k 
rarnamesinde bu tedrici geni 
lemenin neticesi olarak serbe 
listeye dahil pozisyonların ad 
di 1066 sı tamamen 74 Ü k 
men serbest olmak üzere 1140 
çıkmış, kontenjanda pozisiyo 
}arın adedi sıfıra indirilmiş 

lisansa tabi pozisyonların ad 
di 256 ve memnu listeye 
ren pozisiyonların adedi 573 
tamamen ve 166 sı kısm 
memnu olmak üzere 739 ol 
olarak tesbit edilmiş bulun 
yordu. 

Yeni kararname hükümleri 
nazaran esasen serbe~t olar 
idhal edilmekte bulunan kıs 

Torbalı kazasının Ahmedli 
köyünde Mustafa oğlu Osma· 
nın yolunu keserek dövmek 
ve parasını gasbetmekle maz
nun Ömer oğlu Ahmed Ka· 
yakoparan, Mehmed Tetik ve 
Halil Ôztürkün şehrimiz Ağır
cezada, cereyan eden muha
kemeleri neticesinde Ahmed 
ve Halilin ikişer ay müddetle 
hapislerine ve kırkar lira para 
cezasına Mehmedin de yedi 
gün hapsedilmesine karar ve-

rın parası Cumhuriyet Merkez bulabilirlerse derhal birinci haliyle devam etmekte, lisan 
bankasına yatar ve mukabi· gruba geçebilirler ve o vakit tabi olan pozisyonların idh 
linde o nisbette memleketten serbest ithalat rejimimizden tamamile serbest bırakılmak 
mal çıkar. bilakaydüşart istifade ederler. idhali memnu olan pozisy 

~--~--~------~~~J~~~-----l~~~--------L~B~uüiz~a~h~cl~ti~m~~~~ ~u~rim~tif~d~um~ Lü~n~v~~b 
----------~---~------~-=--~------~--=---=---__J 



:Sayfa 6 

lktısadiyatımıza hüku
metin verdiği yeni veche 

ANADOLU 

/htilô.lciler Madrid- Pariste 14 temmuz 
de mukabil taar- - Başı 1 inci sahifede -

ruza geçmişler Bu merasimde Cumburreis, 
--••1-4• •. • kral Karol ve Fas Sultanı ile 

lar listesile zaten sıfıra indi- den vazgeçilmesi için yeni bir - Başı 1 nci sahifede - birlikte hazır bulunmuştur. B. 
rilmiş olan kontenjante pozis- program verdik. Bu suretle Gönüllüler ispanyaya Kamil Şotan vesair Nazırlar da 
yonlar listesi bertaraf edil- fabrikaların imalatlarını ras· geçiyorlar Cumhurreisinin yanında bulu-
mekte olduğuna göre, idhali yonalize etmeleri temin edil· Marsilya, 14 ( Radyo ) - narak resmi geç;di seyretmiş· 
nıcmnu madde olarak ortada diği gibi himaye sahasının da Marsilya körfezindeki küçük ferdir. 
hiçbır şey kalmamaktadır. çok geniş olmasının önüne Kondis adasına birçok gönül· Motörlü kıt'alar, en son sis· 

Gümrüklerde: geçilmiştir. Ve zaten münha- lüler toplanmakta ve buradan tem tayyareler vr motörize 

b dd l ·· · kayıklarla ispanyaya g m k edilmiş kttaatla bahriye sı·ıa~ h 
Gümrük tarifesindeki tadi- sıran u ma e er uzerıne eç e • 

k 1 h
. k" · tedirler. endazlnrı şiddetle alkışlanmış· 

lata gelince; onmuş o an ımaye ar resım- Jardır. 
Malum oldum• üzere güm- ler ancak ihtiyati bir tedbir Şimdiye kadar bu adacık 

c.- ı k k d rı 114 .. -11 .. ·· f Resmi geçid, müteaddid 
rük tarı.fe kanunumuzda 1827 o ara abul e ilmiştir. Bun- yo ı e gonu unun span d f k 1 e alar halk tarafından alkış· 

Po
zisyon vardır. Bunlardan dan anlaşılıyor ki, ittihaz etti· yaya açm dığı tesbit edil- ) anmış ve sükun ile nihayet 

yalnız 92 sine 15 Temmuz· ğ·imiz tedbirler ekonomik ica· miştir. bulmuştur. Zabıta bazı muha-
dan itibaren zam yapıyoruz. bata tamamile uygundur. Ve Asiler bir petrol gemisi lif unsurların karışıklık çıkar-
Nazarı dikkatinizi celbederiz ki bunların herhangi bir veçhile yakalamışlar masına mani olmuştur. 

15 Temmuz 9?7 

bu 92 madde esasen şimdiye suiistimalini önlemek için eli· Bayon, 14 (Radyo) - Js- Geçid resmi saat 13 de 
kadar tatbık edilen karama· mizde iktısadi ve kanuni mü· panyamn büyük kamyoner hitam bulmuştur. /zmir Komutanlığı ildnları . 
melerde memnu lı" stelere da· eyyideler mevcuttur. petrol gemisi tevkif edilmiştir. Meçhulasker abidesi önün· f zmir Müs. Mev. Satmalma' komisyonandan: 
hil idiler. Bu sebeble yapılan Bazı memleketlerin dahili Vapur, bir gece asiler tarafın· de de merasim yapılmış ve 1 Kırkalh kaleın eczayı baytariye kapalı zarfla satın 
zammın piyasada fiat pahalı· piyasalarındaki satış fiatlerin· dan işgal edilerek Kadikse on binlerce halk tarafından alınacaktır. 
lığı yapınasına sebeb yoktur. den farklı olarak ihracat mal- kaçırılmıştır. Ayni şekilde reis abideye çiçek ve çelenkler 2 Tahmin edilen bedeli 15400 onbeş bin dört yüz lira 

Diğer taraft::ın 131 pozis· !arını ucuz sattıktan vakidir. Akiranın yatı da kaçırılmıştır. konmuştur. olup ilk tE"minat parası 1155 lirad1r. 
yonda tenzılat yapıyoruz. Bu Biz bunu damping fiati ola· Asilerin mukabil taarruzu Bu merasim münasebetile 3 fhalE"si 4/8/937 çarşamba günü suat 11 de Ankara 

rak kab l d. 1 t'h I" Parı·s 14 (Rad,ro) lspan tayyareler tarafından da pek M. M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
pozisyonlara giren maddeler u e ıyoruz. 5 1 sa a· ' J - • k h 
memleketin sanayı· ve ı"ktısadi tımm bu kabil sun'i tedbir- ya milis kuvvetlerinin Madrid ço areketler yapılmış ve 4 E~saf ve şartnamPsini almak ve görmek istiyenler her 

1 1 h l k 
. . t I k" k 

1 
halk tarafından hayretle sey- gun Ankara M. M. V. Satın alma komisyonuna mü· 

hayatı için şimdiye kadar tat- ere ırpa amama ıçın güm- aarruz arının 8 ım a ması redilmiştir. racaat edebilirler. 

b-ık edı'len resı'mlerden daha rük tarife kanununun 3 üncü üzerine asiler bir mukabil ta- G b 5 M.. k kl ece ütün Paris elektrik - una asaya srirece erin 24QO sayılı kanunun 2 ve 
az resimle girmesi arzu edi· maddesini daha büyük bir arruz yapmışlardır. AsilP.rİn ziyaları ile tenvir edilmiştir. 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
len eşyadır. hassasiyetle gözönünde tuta· maksadı ellerinden kaçırdıkları Paris, 14 (A.A.) - Dün kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihafe 

Gt>riye kalan 1604 pozis· cağız. Villa Noevayı istirdad etmektir. akşam tertib edilen bir fener saatından en az bir saat evvel Ankara M. M. V. 
yona dahil maddelerin güm- Size izah ettiğim tedbirle- Taarruz çok şiddetli olmuş alayı münasebetile Concorde satınalma komisyonuna vermeleri. 17-30-1;.31 1930 
rük resimleri üzerinde şimdi- rin tesirlerini kat'i olarak şim· ve asi kuvvetler bir derece meydanında faşistlerle komÜ· fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ro. Rs. den: 
lik bir değişiklik yapılmamış- diden görmek ve bunların ilerlemişlerdir. Bronete ile nistler arasında ehemmiyetsiz 1 - Bir mf'!tresine tahmin edilen fiyatı ( 75 ) kuruş olan 
tır. Bunlardan yalnız cüz'i bir hepsinin müsbet netice vere- Villa Noevada bir iki kıt'ayı çarpışmı:lar olmuş, sükunet (65000) altmış beş bin metre ekmek torbalık bez ile 
kısmı üzerinde tadilat imkan· ceğini irldia etmek çok müş· istirdad etmişlerdir. süratle iade edilmiştir. bir metresine tahmin edilen fiyati ( 95 ) kuruş olan 
ları araştırılmaktadır. küldiir. Tatbika geçildiği za· Asilerin yeni taarruzu, Cum· Paris, 14 (Radyo)- Fransa (133750) yüz otuz üç bin yediyüz elli metre mahruti 

Gümrük resimleri tadilatını man bu tedbirlerin seyrini huriyetçilere 12,000 ölüye mal Reisicumhuru B Lebrun bu· çadır bezi ve bir çiftine tahmin edilen fiayati (170) 

Yapa k d
.. .. · ı· milli ekonomi cebhesinden gün altıda sarayında muazzam kuruş olan onbin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla 

r en uşuncemıze ge ınce; olmuştur. alınacaktır. 
Himaye edilen maddelerin müsbet veya menfi olarak Muharebeler bütün şidde- bir ziyafet vermiştir. Bu ziya· 2 - Torbalık bezin şartnamesini (234) ve çadırlık bezin· 

1 k tt "ht" t f I gözden · k d · fette, geçid resminde bulunan k mem e e e ı ıyaç an az a geçırme ve ampıng tile devam etmektedir. Cum· ini (635) kuruşa almak ve örneklerini istiyenlerin her 
veya ihtiyaca yakın miktarda meselesini incelemek ıçın Romanya Kralı Karol, Fas gün komisyona gelmeleri. 
istihsal edilmesi, ham madde· kararnamenin 6 ıncı maddesi hurkiy~tçl iler hhardb sahaksında )ye· Sultanı Seyyid Mehmed ve 3 - Torbalık bezin ilk teminatı ( 3656 ) üç bin altıvüı 
sini memlekette tedarik etme mucibince lktısat Vekaletinde ni ıt a ar ta şi etnıe te ir er. Veziri ile bütün Nazırlar, Ge· elli altı lira 25 kuruş çad1rlık bezin ilk teminatı (7603) 
veya kısa bir zamanda yetiş· bir milli korunma komisyonu Asilere göre, Vill~ Noeva neraller ve sefirler hazır bu· lira 13 kuruş ve yemeninki (1275) liradır. 
tirme imkanlarının bulunması teşkil edilmiştir. milislerin eline düşmüş dP.- 1unmuşlardır. 4 - Torbalık bezin ihalesi 2717/937 Salı günü saat 11 de 
aözönünde tutulmuştur. Bütün cihanda ekonomı"k ğildir. Cumhuriyetçilerin bu 1r k il çadırlık bezin ihalesi 28/7/937 Çarşamba günü saat 
eı k ı d ve i erimiz 15 d Pamuklu, yünlü, deri ve vaziyetler seri tahavvüllere ta· hususta i haber eri esassız ır. e ve yemeninin ihalesi 29/7 /937 Perşembe günü 

S b h b · d M k J saat 11 dedir. 
trikotaj uibi sanavi şubeleri bidir. Her hangi bir tedbir on ava mu are esın e OS OVaua o- J • k l 5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
bu cümledendir. Bu nevi sa· bugün müsbet iken yarın menfi asiler se iz mi is tayyare is- - Başı 1 inci sahi/ede - 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
nayiin mu"h"ım bı"r kısmında şekle geçer. Ve memlekete kat ettiklerini iddia etmek- miiılerdir. kl'f k 1 h te ı me tup arını i a)e saatlerinden en az bir saat 
memleket dahilinde zaten re· zarar verebilir. Bunun ıçın tedirler. Dün n. Şükrü Kaya 8. Ejof evvel M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri. 
kabet mevcuttur. ihtiyacın an· maddeler üzerinde milli eko· · Aragon cebhesinde milis· tarafıodau kabul edilmir ve . kabul 11 15 20 25 2313 merasiminden sonra şerefim~ bit' 
cak yüzde otuzu gibi cüz'i bir nominin arzedeceği icablara lerin Ualbaramandaki taarruz· öğle ziyafeti \'erilmiştir. lzmir Mst. Mv. ko. sat. al. ko. rs. den: 
kısmı dahilde temin edilen göre tadiller yapmak zarureti ları da inkişaf etmemiştir. Bu- Ziyafette B. Şükrü Kayanın 1 - Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan seksen altı 
istihsal bıranşlarının gümrük ekseriya başgöstermektedir. na mukabil general Sakile yanıodaki ıevattan baıka B. Litvi· bin ve dokuz bin tane çıplak aleminyum matra ayrı 
resimleri aynen bırakılmıs ve işte komisyon bu mevzu üze· k b l b nof, Stomoniakof~ Karsk.i \'e dahi· ayrı kapalı zarfla almacacaktır. • mu a i ir taarruz yapmış 
hatta bunlar üzerinden bazan rinde çalışarak kararlarını hü· liye kowiserliği muavinleri B. Fri· 2 - Se. ksc.n. altı bin tanenin şartnamesini 340 kuruşa v~ 

ve Valedeyi işgal ederek 225 ki e d tenzilat dahi yapılmıştır. Bu· kfımele arzedecek ve hükumet nove ve ermım haıır bulunmuş· ığerını parasız almak ve örneklerini görmek istiyen· 

k d d 
esir almıştır. lardır. lerin her a .. kom' J 1 · 

nun sebebi istiblakin cüz'i bir aran a erakap millete bil· &un ısyona ge me erı. 
k 

d" k ·ı kt d Madrid, 14 (A.A.)- Hükiı· Moskove, H (A.A.) - fae 3 - Seksen altı bin tanenin ilk teminatı 4590 ve dokuı 
ısınma tekabül eden bir is- ırme sureli e i ısa i haya· Aı· ··081 bı'ldiriyor: b' · Ik 

k 
• 1 C .. m tanemn i teminatı 540 liradır. 

tihsali himaye edeceğiz diye tın tahavvül seyri miJli eko· met ıt a an orogne yolunda Türkiye Hariciye Vekili Dr. · · bl L 4 Dokuz bin tanenin ihalesi 13 /8/ 937 cuma günü saat 
müstehliki hatta bir fiat yük- nomr ıca arma göre uyduru- El Planion ile asrasas ara- Tevfik Rüştü Aras dün Moskovaya 11 d k l b e ve se sen atı in tanenin ihalesi ayni giin 
sektiği karşısında bulundur- lacaktrr. sındaki ası hatlarını yarmağa muva1JSlat etti. Gar Türk ve Sov· saat 15 tedir. 
maktan çekinmiş olmaklığı· Bir de şunu söylemek iste· muvaffak olmuşlardır. yet bayrdaklBarilLe. donanmıştı. Vekil 5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

m1zdlr. 
· G" ··k t "f l · · istasyon a . ıtvinof, S,ükrü Ka)'a, 3 .. rım. umru an e erı mem· ------------- uncü maddelerinde yanlt vesikaları ilk teminat)arile 

Jekette sadece milli ekonomi· said olduğu iddia edilmekte· Stomoniakof, Karııki, Hariciye pro· teklif mektuplarını ihale saatlarmdan en az bı"r saat 
Hatıra gelebilir ki, gümrük tokol c;efi B. Barkof, birinci doğu 

resmi artınca memleket dahi- nin tanzimi ıçm konulmaz. dir. Bu listeyi tamamen kal- şubesi dircktörii 8. Zalavaki. Tür· evvel Milli Müdafaa Vekaleti sat. al. ko. na vermeleri. 
(inde imal edilen kısımların Onların tanziminde malt zih· dırarak bütün iptidai madde- kiye elçiliği erkdoı, fren hiiyük _ &"-""'.:--'.::'":""-""'.'"""."---2-7 __ 1_5 __ 3_0_.....:.1..::.0 ____ _:2:...:1:.:0..;..7_......1 

da satış fiatleri yükselsin. niyet te hakim olur. Mühim lerin gümrüksüz geçmesi fik· elçi"i B. Sepah Hudi, Litvnoya lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

H lb k 
olan bu iki gayeyi teliftir. · d M 1 V k 1 k d orta elçisi B. Bnltnısditis, Roman· 1 - Hepsine biçilen ederi 32500 ı:ı·a olan 7374 kalcnı 

a u i evelce işaret ettiğim rın e a iye e a eti ar a a· • b Başvekilimiz ismet lnönü l ya elçiıi B. Cinuti, Bulgar orta elektirik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur· 
gi i himaye edilen maddeler şım ı mutabık kaldım. elçisi B. Antonof, .\f!7anistan mnıs· 2 lh 1 

t 
· d" k d ve hükumeti bu hususta çok B k l h " ' a esi 17 /Temmuz/ 937 cumartesi günü saat 11 de 

za en şım 1ye a ar memnu aşve i im, mevzuun e em· labatgüıarı Yunus Han, Yuoaoiatao A k M 
ha S t 1 M 1 k tt 

· t'h n ara . M. V. satın alma komisyoflunda yapılacaktır. 
listede bulunanlardır . Ayni s as ır ar. em e e e ıs 1 • miyeti nisbetinde çalı•mamız maslehathüıarı 8. Kindini.., Moa· 

1 
· 1 J dd l v 3 ilk teminatı 2437 lira 50 kuruştur. 

zamanda yeni hesaplarımızı sa ve ıma o unan ma e erin kova Sov)'~l meclisi ıw:asınılaıı e. 
1
. t f' l . . için emir vermişlerdir. Bunu b 'l k 4 Şartnamesi 165 kuruşa M. M. V. f'atın .. ima komis· 

Y
aparken alakadarlarla da gö- ma ıye ıat erme tesır yapan Stereo erg, ·' oe 0\11 kumandan ,, u 

1 1 
da gelecek sene tatbik <>d~· k"li B s r yonundan alınır. 

rüştük ve kendı"lerı·nden temi- e eman ar arasında başka mem· "e 
1 

• u\aro \C baricivf' nkA· leketlerde olmıyan vergileri ceğimizi ümid ediyoruz. nı tarafından k.areılanmışt..;. 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olnıa· 
nal aldık ki yapılan himaye Netice, müması· ı memleket· \'ekili '-ar~ılnmak uıı:ere Bakiı· farı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ,.c 

t . · d f · 1 d b- indirilmesi prensibi ne kadar 3 · dd ne ıcesın e ıat er e ır te· l d . · · d d ye giL5I1iş olan Türkiye hiiyiik el· iıncü ma eleainde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
reffü husule getirilmiyecektir. büyükse mümasili memlekette er e yetışmıyen iptı ai ma • çisi B. Zekıii Apa)dıu da a)nı za· kaJarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihak 
Böyle bir tereffuun husule ge· yetişmiyen iptidai maddelerin delerin gümrük resmi verme· mauda Moskovaya di>nmüştür. saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alrttll 
tirilmesi ihtikar telakki olu- memlekete resimsiz veya pek den veya az bir resim vere· J . B" . ~I komisyonuna vermeleri. 1 15 30 15 1633 ~ 

· k k il d zmır ırmcı cra memur- =-
kt O k. h.'kA . az resım verere girmelerinin re ve mamu erin e gümrük 1 · M M K S Al K naca ır. va 1t u umetın d luğundan : zmır s. v. . at. . o. Riyasetinden: 

kuvvet)' et· b l temini e 0 kadar büyük bir resmini ödiyerek memlekete 1 ·- Bir tanesine tahmin edı"Jen fı'atı 1159 bı·n yu'"z .. ııı· d<Y 
ı ' unu yapan arın h . . h . d Ziya, Hasbi ve Faı'k• aıt "' yakasında bulunacaktır. Ve e emmıyeh _aız ir. Fakat bu :ıerbestçe girmesinin iktısadi 0 kuz kuruş olan ve müteahhid nam ve hesabına açık 

t f' k b cihet bu defaki tedbirlerle · 1 · · d olup Emlak bankasına olan \C eksiltme ile alınaca.x.ı ilan edilen 1340 hın üç, yüı 
za en ıat mura a esi yapmak tamamen lemin edilmiş de- tesır erı üzerm e uzun boylu ipotekli borç içın 28_7_937 k ~ · · lktı d V k"l - k d ' h · k H ır tane nöbetçi muşambasına istekli çıkmadı5-ındarı 
ıçm sa e a etı anuni "'ı"ldı'r. urmıya ı tıyaç yo tur. er· b ·· ·· 1 ğ b k) ~ 

5 
çarşam a gunu saat on birde pazar ı a ıra ı mıştır. 

salahiyetle de mücehhez bu- kes bunun faydasını takdir 2 ş lunuyor. Teşviki sanayi kanununun dairemizde açık artırma ile a~names~.ni par8:sız almak ve örneği görmek istiyen· 
hükümlerine göre, Maliye ve etmek imkanına maliktir. Ka- satılacağı 20·6·937 tarih ve lerın hergun komısyona gelmeleri. 

Bu tetkikat ve hesapları lktısad Vekaletlerince tanzim rarname il~ tüccarımıza her 7232 ı A d 1 3 İlk teminat miktarı 1164 bin yüz altmış dört lira 80 
yaparken bir taraftan da dev· edilmekte olan listelerdeki suretle kolaylıklar gösterilmesi ~ayı 1 

na 
0 

u gazete· kuruştur. 
let fabrikalarının istihsatlerı·nı' dd sinın mcı sahifesinin dör· 4 lh I · 21/7/937 ç ma elerin muvaffakıyetıni te- temin edilmiş ve memlekete düncü sütununda ilan edilen a esı arşanıba günü saat 15 tediı . 
muayyen maddelere inhisar min için yapılan formaliteler müfid olan sanayi şubelerimi- . k l 5 Pazarlığa gireceklerın 2490 sayılı kanun 2 ve .3 üncı.J 
ettirmeyi fayda) bulduk, Ve ağır ve masraflıdır. ıin de hukuku mahfuz hıtul - gayrımen u ün mukadder kıy- maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ıle bır 
kendi~rine çe itli~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~----~--~~~ni~. krrkbeş bin Hra ol· likte tam ih~e sa~ında milli müda~a vek~clı S~ 
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15 Temmuııı 937 ANA 
Yazan: M. Ayhan 

llnanlı s aa giderken 
takib edildiğinin farkına varmıştı 
~irini, Kiyaraya baktı. Onun Sandal, sulara yara yara sü· farkları vardı. Gün ~e.lip te 

20ılerinde dehşetli bir korku, ratle ilerliyordu. irini geriye Kiyaranm, kendi kalbının se-
~•kat ayni zamanda ruhundan dönüb baktı. Bir gondol dah~ vebilece~i ~ir . erkekle k~?'~ 
1~Pan derin bir merak par· geliyordu. Kayıkçısına seslendı: !aşması ıhtımalı ~e.. kendısını 
'lYOrdu. - Dikkat et, arkamızdan korkutuyordu. Butun bunlar-

- Bu ciheti sonra anlar· bir gondol geliyor. dan başka Dük, hatta Doka· 
bnıı, size temin ederim ki, - Gördüm muhterem Pren· mn çekilmesini veya vefatını 
•0~anın hayat ve saadetini, sesim. Hatta, canımzı sıkma- beklemeksizin, onu devirmek 
'1ıin kadar düşünürüm. mak için seslenmedim. O ~on- ve yerine geçmek istiyordu. 

ı,.... d 1 b' · t k"b d" H tt Halbuki Kiyara ile evlendiği "'Yara, bir müddet müte· o , ızı a ı e ıyor. a a, 
tedd't k ld 1 · k · sarayın önünden birkaç defa takdirde böyle bir harekette ı a ı. çinı çe tı: 

- S p geldi, geçti ve ben irindekini- bulunmasına imkan kalmıya-t- ize inanırım renses.. ... 
rak d ğ ff k ld caktı. at vaziyeti nasıl görüyor- e tanıma a muva a o um. b 
ltınuz? - Kim vardı içindel Saraydan çıktıktan iraz 

Prenses ayağa kalktı, pen- - Dük dö Françeko.. sonra ıslık çalmağa bile baş-
Ctreye doğru gitti: irini, topuklanna kadar tit- lamışh ve kafasında, ihtirasını 

kt k d. • 1 t körükliyen, damarlarını kayna· 
- Herhalde çok fena!. Yal- reme en en mı a amamış ı. tan yenı· bı"r arzu, bir hayale 

nıı. k Bu zampara, süslü, boyalı 
1 şu var ki, Doğan, ya ayı sahı"b ol1n1ak arzusu başgöster-

e c d ld' B- 1 b' ve kurt gibi haris olan erkek, 
f • Vermiş eği ır. oy e ır mı"ştı". lrı"nı"ye bakınca, bu ha· 
elak 1 d h' h · acaba ne maksatla sarayın et-
" et 0 say ı, ıç şüp esız rikulade Yunanlı kadınla se· 
uoı. h I · h b · 1 rafında dolaşıp durmuştu? Ve 
d "il azret erinın a erı o ur· vişmenin tatlı olacağım anla· 

tı b b d 1 şimdi de ne için kendisini 
Ve eni de un an ma u- mıştı. Gerçi, Dokanın da ona 

llıatt H lb k b takib ediyordu? 
t. ar ederdi. a u i, ana karşı bir münasebeti olduğunu 
ıııç b· d B Filhakika gondolun içinde; O k .ı ır şey söyleme i. u ara· bilmiyor değildi. Fakat o a· 
"' · Kiyaranın nişanlısı oturuyordu. ~· 1 sana şunu haber vereyım nın hiç bir suretle muvaffak 

1
' ben Dokaya, bu mevsimsiz Dük, düğün evindeki şık olamıyacağmı da biliyordu. 
~ erken gelişimi makul gös· kıyafetini aynen muhafaza edi- Dük, hayali çarçabuk kurmuş 
.
1
rebilmek için, gene senı ve· yor ve tatlı bir hulya ile, bı· ve hatta kendisini dilber Yu· 

81 e tuttum: yıklarım okşuyordu. Dük, gerçi nan Prensesinin kolları ara· 
- Düğünün teahhuru dola· Dokanın sarayında nikahın sında göriir gibi olmuştu .. Ve-

~sile Sinorina Kiyara çok akim kalmasından müteessir nediğin muhtelif sokaklarında, 
~~hnüştür. Beni de sevdiğini gibi görünmüştü. Fakat haki· yalnız yalnız dolaştıktan sonra 
bılıyorum. Kendisi ile bera- kette, o, bundan çok mem· sarayına uğramış ye romatiz· 
. er bulunursam teselli ede· nundu. Zeki ve mahir bir ka- madan yatmakta olan annesini 
tıın onul dın avcısı olan Dük, nişanlısı bile görmeden, dairesinde bir 

D d O k b f.k · · Kiyaranın hiç bir zaman ken· kaç şarap yuvarladıktan sonra 
1 

e im. o a, u ı rımı 
evkalade buldu ve tasavvur disini sevmediğini ve sevmi· tekrar gondola atlamıştı. Bu 

tel · b" k ·b' yeceg" ini anlıyordu. Gene iyice akşam için hiç bir şey ummu· . rnezsın; ır çocu gı ı se· 
~ildi . . Yani bu cihetten hiç biliyordu ki, ne yapsa, onun yordu. Sadece nazarı dikkati 
ır tehlike yoktur. Bilakis, kalbini dolduramıyacaktı. Ara· celbetmPk istiyordu. 

~en de benim gelişimden Do- larında biiyük ruh ve terbiye - Sonu Var -
aya karşı memnuniyet izhar lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

"dersen münasebet ve irtiha- S. No. 
~ltı~z daha kolay, daha tehli· 836 Kahramanlar eski kilise yeni Nu ret S. 8 taj 
Csız ve şüphesiz bir hal alır. No. lu 47,20 M. Arsa 

839 T "k Y S 57 N ta· ve İncirli S. tan - Evet Prenses.. epecı avru · · 1 
1 8 No. alan 118 M. Arsa 
tini, bu cevabları verirken, 840 Tepecik zeytinlik müfrez 1 No. hı sokak 98 

~İidhiş bir nöbet -altında idi. taj No. lu 240,24 M. Arsa 
Crıdi kendine: 842 Tepecik gelincik sokak 15 kapu 13 taj No.lu 
- Yakalanmadı amma, di- 76,50 metre arsa 

~0rdu, hani bizim içtima ye· 864 Tepecik l No.lu arsalanlar sokak 2 taj No. hı 
rı gelecekti. Oraya da gel- 249,93 M. arsa 

~edi. Acaba başka bir yerde, 865 Buca Yukarı M. eski geniz yeni Zafer C. 7 
ır hadisenin mi kurbanı oldu? taj No. lu dükkan 
1\ 866 Buca Yukarı M. eski geniz yeni Zafer C. S 

Lira K. 
24 

30 

96 

45 

125 

120 

120 
bq iyara, nefes almadan ona eski ve taj N. lu dükkan 
kıyordu: 867 Buca Nalbant Mehmet S. 26 No. eski 18 taj 300 

y - Korkuyorum Prenses.. kahvehane 
a onun başına bir hal geldise! 872 Tepecik Bozkurt sokak 13 eski 17 taj No.hı 
- Hayır, hayır, merak et· 105,30 metre arsa 

ttlc güzel Kiyara!. Bu yolda, 873 Tepecik Arslanlar sokağında No/19 dar so· 
'<>nuna kadar beraber yürüye· kaktan 20 No. alan arsa 
~tğiz. Yani siz buluşub da 875 Tepecik Celadet ;ıkmazı 16(2 taj No. lu 
~ai'ahnız hakkında müştereken 74,80 metre arsa 
ıst d 876 Tepecik Celadet çıkmazı 16/3 taj No. lu 
k e iğiniz kararı verinciyc 79,39 metre arsa 
adar. 61 1 877 Tepecik Celadet çıkmazı 1 5 taj No. lu 

b ~İni, Doğanı karakteri iti· 43,57 metre arsa 
rılc daha iyi bildiği için, 881 Burnova 1. ci yaka 5 No. lu 122,50 metre arsa 

~tıun n kendi sarayına, ne de 891 Şehitler eski Doğan yeni Hücum S. 7 eski 

55 

15 

40 

22 

30 60 
125 

'~titna yerine gelmeyişini ma- ve taj No. lu ev 
llıdar ve tehlikeli buluyordu. Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 2. ci tertip tasfiye vesi· 
L. lr.ini, birdenbire akşamki kası ile ödenmek üzere re ve 15 gün müddetle arttırmaya ko· 
qadıseleri hatırladı ve hafifçe nulmuştur. 
a İhalesi 29·7-937 perşembe giinii saat 15 dedir. Taliplerin 
k rar~ı. Hakikaten, o gece, Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 5 23 2381 
erıdı başından öyle hadiseler 
eçrnişti ki, bunlar hem Kiya-

tayı h d" · · h K" ' em gen ısını, em ı· 

>' tanın nişanlısı, hem de D • 
anı alakadar ediyordu .. 

• <!) gece, Doğana bahsettiği 
;~tirnaa gitmek için, sırtına 
~Puklarına kadar uzayan ge· 
~1~ bir pelerin nlmış, yüzüne· 

e kadifeden iyah bir maske 
fr~irın~~ ve gondola tlamıştı. 
Çtıına mahallinin en tenha ve 

1 sır bir yerinde olacaktı. Bu· 
t d • ruml ı ot ıruyorl rdı . 

"' erı 

umum 
vünde 

ın ır 

r 1 r 
-ud··rıü-

Ankara ivarındaki mtiesseseler ıçın ıkı tabıb hnacaklu. 
isteklilerin şart ları anlamak üzere Umum müdürlük ıhhat 
şube ıne rnüracaatlarJ. 1 ·19·2 ·27- 1·4·8·12-16·20 23 .. 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Cınsi Miktarı Ma~alli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Giin Sa~t 

Kilo rnin tutarı teminatı şekli 

Lira Lira 
Sığır eti 14400 Ödemiş 2880 216 Pazarlık 1917/937 Pazarte~İ 10 
Sığır eti 72000 Gaziemir 14400 1080 Pazarlık 1917/937 Pazartesi 10,30 
l - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı sığır etlerine teklif edilen fiatlar pahalı görüldü-

ğünden yeniden pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkları hizalarında yazılı saatlarda olmak üzere 19/7 /937 pazartesi günü yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 2358 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 Gaziemirdeki alayın ihtiyacı için 20000 kilo askeri 

evsafta un pazarlık sııretile satın alınacaktır. 
2 Pazarlığı 1617/937 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarı 2400 lira olup muvakkat temi· 

natı 180 liradır. 
4 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa-

tın alma komisyonuna gelmeleri. 2370 

Bornova Tümen satın alma Komisyondan: 
1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı ıçın 24100 kilo 

sade yağı kapalı zarf u!iuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 Münakasası 23-7-937 Cuma günü saat 11 de yapı· 

lacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 22895 lira olup muvakkat temi· 
natı 1718 liradır. 

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

rinde yazıh 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 2193 

Söke belediyesinden; 
Belediyemiz için 2000 kilo 12124 kalınlıkta kur~un boru ile 

50 adet Buşakle alınacaktır. Bedeli muhammen 875 liradır. 
isteklilerin eksiltme günü olan 1917 /937 pazartesi saat 11.30 
da % 7,5 teminatlarile birlikte belediyeye müracaatları. 

9 11 13 15 2293 

lzmir sicilli ti-
caret me 
ğundan: 

ur-

lzmirdc hükumet caddl·sin· 
de ticaret yapan Os. Ferruh 
ve Senai kazmirci şirketi ta
rafından Abdurrahman Nejata 
verilen vekaletname ticaret 
kanunu hükümlerine göre si· 
cilin 2037 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memıı
ru resmi mühürii ve F. 

Tenik imzası 
1: Vekaletname 

Umumi vekaletname 
Şürekasından bulunduğum 

Os. Ferruh ve Sanai Kaz mirci 
unvanlı şirketin leh ve aley· 
hinde gerek bugüne kadar 
icraen derdesti takip bulu· 
nan ve gerek bundan böy· 
le icracn takibi iktiza eden 
bilcümle muamelatın takjp 
ve matlubatın teminı tah· 
sili emrinde borçlular hakkın 
da lazım gelen kanuni ve ic· 
rai takibatı yapmağa ve ic
rada mürafaaya ve dosyaları· 
nı teşkil ve icap eden evrak 
ve defatireimza koyınağa ve 

icrac.Ja her türlü taleplerde 
bulunmağa ve borçluların em· 
valini haczen sattırmağa ve 
tahsil olunmuş ve olunacak 
mebaliği icra veznelerinden 
ahzu kabza ve muamelfıtını 
intaca ve yine şirketi mezkfı 
re namına lzmir ithalat ve ih· 
racat ve paket ve salon güm
rüklerinde olan bilcümle mu
amelatı takip ve gelmiş ve 
gelecek emtiayı tt'sellüm veya 

irsalc ve bu hususta tanzim 
olunacak hcyannaıne konşİ· 
mcnto ,.c ordino ve sair ev· 

rakı imzaya velhasıl bu mua

ıuelatı gümrük talimat ve ni· 
zamatı dairesinde ifa ve icra
ya ve depozito tevdi ve ica· 
hında istirdada ve ahzıı kah· 
za ve gümrük idarelerinde 
şirketimizin bilcümle hukuku· 
nu müdataa ve muhafaza için 
ımzasiyle istida ve itiraz layı· 
h=ıhm lAkdırnc ' takibr ve 

yine şirket namına postahane
ye gelmiş ve gelecek her tür
lü taahhütlü ve adi ve kıy· 
metli mektuplarla telgraf ve 
havalcoameleri ahzu kabza ve 
tesellüme ve irsale ve bilu•num 
maliye daireleriyle şuabatında 
ve maliye tahsil şubelerinde 

ve varidat müdüriyetinde şir

kete müteallik bilcümle mu· 
amelatı takip ve şirketin hu· 
kukunu son dereceye kadar mü
dafaa ve muhafazaya ve imza. 
siyle itiraz istidaları ve layiha
ları vermeğe ve tarholunmuş ve 
olunacak kazanç ve sair ver
gilere itiraz etmeğe ve bun· 
ların mukteziyatını ifaya vel
hasıl bu vekaletnamede yazılı 
olmayan ve fakat şirketin hu
kukunu müdafaa ve muhafa· 
zası için icap eden bilcümle 
muamelatta selahiyeti tamme 
ile ifayi hareket ederek tem
sile ve hususatı mezküre ile 
sair cihetlerden dolayı gerek 
şirketimizin lehinde ve gerek 
aleyhinde V<' şirketimiz tara· 
fından başkaları aleyhine açıl· 
mış ve açılacak davalardan 
dolayı bilumum sulh mahke
melerinde olan davaları takip 
ve duruşmalarda bulunmağa 

ve şirketin hukukunu son de
receye kadar mıidafaa ve mu
hafazaya ve temyizi davaya 
ve ehli vukuf ve ehli hibre 
tayin ve azline ve alınan hü· 
kümlcri icraen infaz ettirmeğe 
ve icrada mürafaaya ve ahzu 
kabza ve sulhu ibraya ve tet· 
biri ihtiyati ve icrai hacız ko· 
yup kaldırmağa ve protesto 
keşide ve cevap vermeğe ve 
icabında başkalarını dahi tev-
kil ve azle mezun ve selahi· 
yettar olmak üzen"' ticaretha· 
nemiz memurlarından Aptur
rahman Nejatı vekili umumi 
naspü tayin eyledim. 

lzmirde kemeraltı cadde· 
sinde 28 numarada oturan 
kazmiı ve tuhafiye ticare· 
tiyle müşteğil Sanai Kazmirci 

Sanai imzası 
29-5-937 

Umumi No. 925 
Mahallinde okunup ne ol

d ığo anlatılan h11 29·5·937 

il&n 
lzmirde Karşıyaka· Bayraklı 

şosesi üzerinde kain Bayraklı 

tersanesi namiJe maruf ma· 
halde bulunan yığıntı tahta 
parçaları, ağaç modeller, su 
borusu, ateş ve adi tuğla, dö· 
küm ocağı, donkı, çıpa, fabrika 
içinde sabit dolap, raf ve 
b<rnkolar, su depoları. dı·niı· 

de ve karada şamandıra, şaht 
ve saire 17 /Tem muz/ 1937 
tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat on ikide açık ar
tırma suretile satılacaktır. Alı· 
cıların yüzde on teminat ver
meleri lazımdır. Fazla izahat 
almak istiycnler Gazi bulva· 
rında (8) numaralı Demirelli 
hanında Avukat Salime müra· 
caal edebilirler. Satış 1717 /937 
tarihinde bitrnt-diği takdirde 
açık artırmaya 18 171 937 ta
rihine rastlıyan pazar gün5 
soat onda devam edilecektir. 
Alıcıların tayin edilen gün ve 
saatte mahallinde bulunac11k 
Heyete müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

-------
iz mir Belediyesinden: 
1 - F ordson markalı le· 

rnizlık işleri kamyonu için 
dört adcd ağır sıkll't 34 X 7 
dış ve iç arka lastik ile 30X5 
ağır sıklet dört aded iç ve 
dış ön lastik ahnacakttr. Hep· 
sinin muhammen bedeli altı 
yüz liradır. Baş Katiplikteki 
şartname veçhilc 30/71937 
Cuma günü saat on altıda 

açık eksiltme ile ihale edil · 
cektir. iştirak için kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen giin ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Temizlik hanında bu· 
lunan beş aded hurdc kam· 
yon ile altı aded tenezzüh 
otomobili ve üç aded merkep 
arnbası dört' yü1. alto11 fü; 
lira bedeli muhammenle baş 
kfıtiplikteki şartname veçhile 
3017 /937 Cuma günü saat 
on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz beş liralık muvakkat te· 
ıninat makbuzu ile öylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 15 18 21 25 2382 

tarihli vekaletname altındaki 
imzanın şahıs ve hüviyeti da· 
iremizce maruf ve lzmirde 
Keıneraltında 28 numarada 
oturan kazmir ve tuhafiye ti· 
caretile müştegil :>enai kaz-
mircinin imzası olup mündc
recatını tamamen kabul ve 
ikrar eyledikten sonra bizzat 
yanımızda imza cylediğinı tas· 
dik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz yedi senesi Mayıs ayı-
nın yirmi dokuzuncu Cumnr· 
tesi günü. 

T. C. lzmir birinci noteri 
resmi mührü n İmla ı. 

Umumi No. 5351 
işbu vekaletname surebnırı 

dairede .saklı 29/5/937 tarih 
ve 3925 umumi numaralı as· 
lına uygun olduğu tasdik olu
nur. Bin dokuz yüz otuz yedi 
yılı Temmuz ayının on dör· 
düncii Çarş mba günü. 

lzmir birinci noteri ve 

M. 8.ft rraktaro~Ju imza ı 
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Fratelli Sperco Emlak ve Eytam bankasından: 
t T A C.N. Yeri No. su Nev'i 
V apUT CenfaSI p EŞ l N Eski Yeni 
ZEGLUGA POLSKA A. B. 170 Kokaryalı Nuribey çıkmazı 16 taj 

KUMPANYASI 170·1 11 ,, ikinci Şeref sokak 16·9 taj 
,,LECHISTAN,, motörü 21 218 Cedit mahallesi Bülbül sokak 6 6 

Temmuzda beklenmekte olup 226-3 Selimiyc mah. tramvay çaddesi 138/1 -9 176 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· 227 Akdeniz mah. Reşitpaşa ve Güçlü S. 75 6,6/1-2, 1 
ZIG limanları için yük ala· EAİZLI T AKSITLE 
caktır. 1 Gaziler mah. Kemer sokak 37-4,5 45-45-1 

46 
45 

SERVİS MARiTIM 3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı ada 13 
ROUMAIN 4 11 ,, ,. ,, 

•·SUÇEAVA,, vapuru 14 5 ikinci Süleymaniye mah. Hskkıbey S. 
Temmuzda MALTA, CENO- 7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı ada 13 

46 tai 
Bila No. 

VA ve MARSIL YA limaoları 9 ikinci Süleyman iye Ruhi baba S. 
için yük alacaktır. 11 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 

2,4 3,5 taj 1,3,5 
6 " 44 

Yolcu kabul eder. 16 Memduhiye mah. Kireçli kaya sokak " 6 
ilandaki hareket tarihlerile ada 1553 parsel 17 

navlunlardaki değişikliklerden 17 Mcmduhiye mah. Kireçli kaya sokak " 8 

,, 10 

il 20 

acenta mesuliyet kabul etmez. ada 1553 parsel 18 
Daha fazla tafsilat için ikin· 18 Meınduhiye mah. Kireçli kaya sokak 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye ada 1553 parsel 19 
binası arkasında FRATELLI 20 Hasanhoca mah. Küçük tuhafiyeciler çarşısı 
SPERCO vapur acentalığına ada 987 parsel 29 
müracaat edilmesi rica olunur. 24 ikinci Süleymaniye m. Kamilpaşa sokak '' 138 

Telefon: 4142/4221/2663 ada 155 parsel 5 
25 ikinci Süleymaniye m. Nezaket sokak 4/2,2,2/ 1 ,, 
36 Büyük tuhafiyeciler ada 985 parsel 4 ,, 21 Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

39 Reşadiye mah. tramvay caddesi 987 
40 Üçüncü Karataş Halil Rifatpaşa cad, 233,235 
41 ikinci Süleymaniye Hüseyin efendi S. 
47 Balıkpazarı Mahmudiye caddesi ada 8 
48 ,, ,, ,, ada 986 parsel 

12 
105 

10 67 Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LINES L TD. 

49 11 ,, ,, ada 986 parsel 
50 Hamidıye mah. Tire kapısı sokak 

11 68 
40,42 

'
1 POLO ,, vapuru 10 tem· 

muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

DEUTSHE LEVANTE 
LINE 

"DELOS,, vapuru 11 tem· 
muzda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERStcn gelip 
yük çıkarecaktır. 

Tarih ve navlunlarda ki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 

51 Eşrefpaşa caddesi Nezaket so. Taj 2, 723,725 
ada 21 parsel 7 727,729,731 

52 Eşrefpaşa caddesinde Nezaket S. ada 21 parscl84 taj 
53 Mahmudiye mahallesi 61 
65 Ahmetağa mah. Yemiş çarşısı ada 223 parsel 5 25,24-23,24 
72·1 Kestelli mah. Başdurak S. ada 192 parsel 31 Tai 10 
79 Mahmudiye mahallesi 51 
82 ,, ,, eski Balıkpazarı 
85 Akdeniz m. büyük tuhafiyeciler çarşısı 4,4 1 Es. 

ada 982 parsel 2 
86 Ahmetağa mah. Yemiş çarşısı 5 3 

ada 233 parsel 2 
89 Kadiriye mah. Aşureci sokak 
92 Dördüncü Sultaniye m. Hacı Mevlüt S. 
95 Hasanhoca m. Büyük tuhafiyeciler çarşısı 

ada 980 parsel 11 

5. 
140 
111 

livet kabul etmez. 

------... ------ 96 V. N. 102 
Reşadiye tramvay caddesi 

Akd . niz m. Büyük tuhafiyeciler çarşısı 

985 
22,22'1 

ada 983 parsel 9 
Akdeniz m. Büyük tuhafiyeciler çarşısı 
ada 980 parsel 

106,160-1 

Ev 
.. 
il 

,. 
iki mağaza 

Ev ve mağaza 
Dükkan 

il 

Ev 
Dükkan 
Ev 
Mağaza 
Ev 

" 

" 

Dükkan 

Ev 

" Dükkan 
Ev 

" ,, 
Mağaza 
Dükkan 

" Ev 
Ev ve Dükkan 

" Dükkan 
Mağaza 
Ev 
Mağaza 

" ,, 

,, 

Ev 

" 
Mağaza 

Ev 
Mağaza 

" 

Depozito 
T. L. 
400 
140 
400 

1600 
600 

180 
40 
40 
60 
50 

150 
60 

100 

100 

100 

50 

50 

200 
125 

1.100 
320 

60 
250 
160 
200 
160 
400 

360 
40 

300 
275 
60 

200 
800 

400 

:iO 
100 
600 

900 
125 
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DerZEE& CO. Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedeHeri peşin veya faizli dört taksitle öden· 
AMERiKAN EXPORT LI· mek üzere taksile satışları 16-7-937 Cuma günü saat onda yapılmak kaydile artırmaya konul-

'ı 

- iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. C:eıaı Yarkın 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şe6 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar' 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baf 
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlı· 
manı karşısında lvo. 1018 Tele. 2545 

--=-~ 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karakoc; ıllcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından taoırr 

mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzar~sı ve daimi surette 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl· 
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası teC' 
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor 
donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine mürac88t 

Telefon : 2361 D. 15 

Antalya Vilayetinden: 
1 - Antalya iskelesinde kaiı~ ve günde 30 ton bu~d•Y 

öğüten Vilayet Un fabrikasının üç yıllık icarı yılhl' 
7500 liradan 30-7-937 cuma günü saat on ikiye kad•' 
kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. 

2 - Teklif mektuplerinin yüzde yedi buçuk teminat ~I~ 
1697 buçuk liralık banka makbuzu ve ya mcktubıY . 
birlikte ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi?~~! 
tarif dairesinde o günü saat 11 re kadar Vıla1;
makamına verilmiş ve ya gönderilmiş olması lazuııd ' 

3 - Taliplerin Encümen kaleminden izahat alabilirler. 
7 11 15 19 / 

Askerimekteblere NES muştur. istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya gir-
The EXPORT STEAMSHIP 1 nıeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri il1in olunur. 30 15 2146 c ı b ı 

tem .. EmXuczgda~~b~ere~y[~o~~-U~UE~ 1 -llll-llll-llll1l11Sii-1111°1111·1111·1111·1111·1111·111-1111·1111·1111·.-1-1111·1111·111·1111·1111·1111·1111·1ı .... D-o_k_t_o_r_'_ıuı·111-1111·1111·1111·ı111·111·1111·1 a e e a 1 n 1 yor ·ı· 
1 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liseletl f· 
YORK ve BALTİMOR liman· FOTO A K ı T = Konya ve Erzincan Askeri Ortaokullarının bütün sın• 
Jarı için yük kabul eder. 1 - ema onay = !arına, Kırıkkale'deki San'at lisesinin birinci (9) 5111t. 
AMERICAN EXPORT LINES = ~ , ... 
THE EXPORT STEAMSHIP Refik Lütfi Or = Bakterıgolog ve bulaşıcı, salgın. hastalıkları = fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama ıne 1 

CORPORATION = Birinci Sınıf Mutahassısı = teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflar•" 
PİRE AKTARMASI SEYRi Zevkinizi okşayacak poz - ( Verem ve saire) = talebe alınacaktır. b .. la11 

SEFERLER Temiz işçilik - Basmahane istn"yonu karşısındaki DiLek sok.ak başında 30 !'ayılı = 2 - Kbydı kabul şartları geçen senenin aynı olup u 
" EXCHORDA " vapuru Hükumet civarı Kaymakam = ev ve wuayenebaneııinde eaLalı Paat 8 den ak~am saat 6 ya :; askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. d• 

16 Temmuzda PIREden BOS· Nihadbey caddesi No. 20 - kadar haetalarını kabul eder ; 3 K d k b 1 ""dd f b··r· kt bl d 1 T ıınuı 
TON ve NEVYORK için hare· ll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllll •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4 151 11111111• b::ıa~ v: ~ Om~ğu:t~st: ~~te~.e y :1 0~: ~nkar:n Ged~: 
ke~eey~hc:tk~Gddeti : "UM DAL,, Umu- Gümrük Muhafaza Genel Ko- mektebinin kaydı kabul müddeti 3o Eyliile kadar 

~:~~: ~~~~g~K ~~ =~~ mi Deniz Acenla- mutanlığı Istanbul Satın alma 4 ~:~.~d;;;;ktcplere girmek istiyenlerden Ankarad• b~ 
lıg" l ltd k • d lunanlar Cebeci'deki Gedikli Erbaş hazırlama ıned~ • . . omısyonun an·. 1 r " SERViCE MARITIME RO· H }I L tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yere ıJ" 

UMAIN. Bı..ıCAREST e ıeDIC IDeS 1 _ Gümrük Muhafaza örgüdü için 3730 tane portatif ça· oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde ~~e 
"DUROSTOR11 vapuru 31 Lı•mı•ted d.ırın 2~-7-937 Salı günü saat 16 da kapalı zarfla ek· ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubeler• 

Temmuzda bekleniyor. KÖS· sıltmesı yapılacaktır. müracaat etmelidirler. I t· 
TENCE, SULINA, GALATZ PHELPS LİNE 2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklarını ta martı ı~e 
ve GALATZ aktarması TUNA "UTSİRE,, vapuru 20 Tem· 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muka· tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir h• 

1
• 

limanları için yük alacaktır. muz beklenilmekte NEVYORK bilinde verilir. ı(rme k istediği mektebe gönderilmeli ve mektep. ~'~li 
JOHNSTON WARREN limanı için yük alacaktır. 4 - isteklilerin ilk temiftat olarak 2581 liralık vezne mak- fından seçme imtihanı için çağırılmadıkça hiçbir 15 e 

LINES L TD. "TÜRKiA,, vapuru 26 tem· buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalnı il~ beyhude yere mektebe gitmemelidir. k•" 
L 1 VE R PO O L muz beklenilmekte ROTTER- birlikte teklif mektuplarını o gün saat 15 e kadar Ga- 6 - Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mekte~edoıı· 

"DROMORE,, vapuru l8 DAM, HAMBURG ve AN- )atada eski gümrük binasındaki satın alma komic:yo· dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca gerı ·ne 
Temmuzda LIVERPOL ve VERS limanları için yük ala· nuna vermeleri. 29 5 10 15 2114 mek iç.in yapacakları masraflar tamamen kendiler• 
ANVERS limanlarından yük caktır. aittir. desi 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR- "BELGION,, vapuru 10 D i k k at 7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müs•'bı.ın· 
NA, KÖSTENCE, SULINA, aS!ustost beklenilmekte ROT· nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve 

101
,. 

GALATZ ve İBRAIL liman· TERDAM, HAMBURG ve t: u•• rk pazarı !ardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapı 
larma yük alacaktır. ANVERS limanları için yük 1 h' b. h k . dd" d l ------ - alacaktır. yan ar ıç ır a ı ıa e emez er. . eııe 

DEN NORSKE MIDEL- Birinci kordonda "UMDALll 1 brah ,. m Kara kaş 8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bırd• d• 
HA VSLINJE UMUMİ DENiZ ACENT A· tahsil fasılası olanlar ve girmek için ııüfus kağı ~ar· 

O S L O "" yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınarrıs 1flı "BAALBEK,, moto"rı·ı· 23 Lh..JI LTD. vapuru acentalı· Od K b b 1 d ( 3) 1 · h · k b ş sın .. d"I · . un pazarı e a çı ar a numara ı tıcaret anemı 9 - Gedikli Erbaş hazırlama me teblerine üç ve e 
1 

rııı· 
Temmuzda beklenl.yor. PiRE. ğına muracaat e ı mesı rıca b k d h . l t k Od d s·· I k a l olunur. u ere a a genış e ere g~ne un pazarın a umer köy lkmekteb mezun ları alınır ve bu köy çocu kabil 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· Riz binasında No. 166 Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere 

manian için yük alacaktır. •--•T~~~.l~ef~o;n~: ~3~1~7~1 --~.:==n:ak:l:et:ti:ğ:im:i:m:u:h:t:~r:e:m:m:u:" ş:te:r:il:er:im=e=a:rz:e:d:e:ri:m:. ==:.. ... __ e:d~i~lir~·-----------_;2.;_2~10--~:-;_.... 
Vapurların isimleri, gelme • b · 

tarihleri ve navlun tarifeleri 'ı Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 
hakkında bir taahhüde girişi· Jıl h 
lemcz. • re eri ra atıız olanlara bile Doktorlar bunu tavıiye~erler. 


