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Yeni Türk sanayi kalkınması 

Nazilli: fabrikası 25 ilk teş
rinde açılacaktır 

Yemyeşil ovanın ortasında büyük bir san' at 
medeniyeti başgöstermiş bulunuyor 

Senede yirmi milyon metre kumaş çıkaracak ve Ege mın. 
takasının iplik ihtiyacını da karşılıyacaktır 

1ktısad 'ekilimiz Bay Celal 
hıyar, bol günctin altıud.ı yıkıınan 
liiık istasyonuna, onun ardınıloki 
b.Alara bakıyor ve titreyen eski 
&Qqlerin hatıralıın ile ürperen bir 
ltıle: 

- 1şte -diyor· milli' mücadele· 
llıu ilk günlerinde cebhc111iz bura· 
ttd, idi. 

L' \'t-, istasyon hizasında küçük 
tr C\'i gösteriyor: 

- Burası da merkezimiz .. Da· 
ita ôtcde, karakollanmız vardı. 
lı Heye,·.anh heyecanlı, etrafına 
•kıyor ve anlıyorum ki, kalbi, 

lı.yııtının ebedi teref ve hazzını 
lttıyan 0 günlerin hataraları ile 
dcılub booalıyor. 
\· Nitekim bana. Demirci Efe, 
ırıı evel: 

t - Bay Cel41 Bayar, Gökçen 
fe ile yanımıza gelmieti. Sarıklı, 

"k.Uı idi. Tanınmamak için öyle 
}llJ>nııı. Gökçen Efe: 

• - Demirci Efe ·demioti· iote, 
'tnıanın katalarını koparmak üze• 

" •r•dıgı adıamlardan biri de bu .__ 
" Onunla biz, bu havalide la· 
••tık. 

il 
Bay Celal Bayar, gözlüklerinin 

tk ga •aıoda heyecandan ıelek ıslak: 
~ rtınen göıleri ile etrafa bakar· 
le~, ben de Demirci Efenin söz· 
bttıni hatırladım. Biraz eoıırıı Er· 
d ey!i istasyonundaki İlkkureun abi· 
,~ni görünce indi. Fotoğrafçımız 
Çc~denio dibinde onun fotoğrafını 
Ceı tcekti. Zannediyorum ki, Bay 
"1(l il Bayat, uzakta kalan kendi 

11 
Cadele günlerinin bn dipdiri ha· 

tı 
Çtk .J>•rçalan arasında bu fotoğrafı 
ıl.1 lirnıekten de büyük bir ze\'k 

'll, 

• a • • 
lı(i u anlattıklarım, Nazilli dö· 

11 ttlne aid bir intibadır. Dün, İk· 
~~~ Vekilimiz Bay Celal Bayarın 
(e&~•lli koınbinaeını tetkike gide· 
~lif tıeı. 1 duyunca, ben de lütuf ve 

l ketlerioden istifade etmeği 
Qr•rlaotırdım. 

•ııo1s; Sabahın ııaat altı buçuğunda 
""F'~rırnız yola dii§tü. Vekilimizin 
'•liını~ları bayan ve çocukları ile 
ltıtl& ıa: Bay Fub Gfileç, mebusu• 

\ek&! ~ay. Hamdi Aksoy, İktuad 
etı ••)'••f milıtetan Bay Ali 

Orhan Rahmi Gökçe 

Fabrika balkonundan diğer bir intiba 
Rıza , it bankası umum müdürü Otokar büyük bir hızla, l'iazil· 
Bay Muammer Erit ziraı t bankası liye kadar uzanan 170 kilometre· 
umum müdürü Bay Kemal Zaim, lik bir mesafeyi mütemadiyen yır· 
Denizli mebusu Bay Uaydar Hüo· tıyor ve 11ıcak, geniş, yeşil, kısmen 
dü, İktısad Vekfılcti mii;nvirlerin· sararmıe ovaların içinden yayılarak 
den Bay Yusuf Saim, lktı ad Ve· bütün muhiti doldurııyor . 
Uleti ölçüler umum müdürü Bay Çiftçi müharek ve asil toprJk 
Nizameıldin Ali, Türkoris İzmir ananın bağnnda, hiç durmadan, 
müdürü Bay Gemnl Ziya, borea ibadet eder gibi çalışıyor. 
komiııeri Bay Şevki de nr. - Sonu 5 inci sahifede 

Moskova seyahati 

Vekillerimiz, dün mües
sesatı gezdiler -·-

Moskova sefirimiz de, Vekilleri
miz şeref ine bir ziyafet verdi ------------Moıkova, 15 (A.A.) - 'l'ürki· Müteakıben B. Şükrü Kaya ve 

ye Dahiliye Vekili ve C. lJ. Par· Yek.illere refakat eden zevat Dina· 
mo stadyomunda muazzam spor ve 
jimnastik şenliğinde hazır bulun· 
muşlardır. 

tisi gc-nel sekreteri B. Şükrü Ka· 
ya dün sabah Sovyetler birliği 
halk .konseyine bağlı bu 1 unan be· 
den terbiyesi ,.e spor komitesi rei· 
Bi B. Haccnkoyu ziyaret eımi~tir. 

Öğleden sonra doktor B. 1'ev· 
fik Rüşdü Araı ve B. Şükrü Kaya 
ile yanlanndald zevat ve büyük 
elçi B. Zektli Apaydın Lı•ninin 

mezuıoa giderek bir ~ell'nk koy• 
muılardır. 

Moakova, 15 (A.A.) - Dün B. 
Tevfik Rü~dü Aras ve Şükril Ka· 
ya B. Molotof tarafından kabul 
edilmielerdir. 

8. Zekii Apaydın ve Litvinof 
bu kabulde hazır bulunmuolardır. 

Mülakattan ıonr._ B. l\lol()tof, 

- Sonıı 6 ıncı ıalai/ede -

Telefon: 277n 

Vekaleti bir taliDahiliye 
matname hazırladı 

l(orliu içinde .. 
r ' Dahiliye Vekaleti 
Gıda maddelerinin yük· 
sek fiatle satllmasma 

müsaade etmiyecek 
Ankara, 16 (Hususi)

Dahilige Vekaleti, giye· 
cek maddelerinin fiutleri 
hakkında tetkikat gap· 
mağa başlamıştır. 

Vekalet, gıda maddele· 
rinin sebebsiz bir suretle 
yüksek fiatle satılmasına 
mani olacak fle bu hususta 

,esaslı surette mücadele 
:edecektir. 

Ademi müdahale komitesinde 

lngiliz planını 
biz de kabul ettik ·-·--l Yalnız Rus sefiri, yeni planı 

:..~~ şiddetle tenkid etmiştir 

-~Sonn 2 inci salıif ede - , 
\.._ ________ ..) 

Milan Hodza 
Kabinenin istifasını verdi 

B. Milan Hotlza 
rrag, 16 ( Raılyo 1 - Millin 

llod1.1, l.Jugün reisicumhur B. Be· 
ne~ tarafından kabul ediJmi~ ve 
kalıioenın istifasını vermiotir. 

Çrko!l)ovakyadıı dahili vaziyet 
tehlikeli bir tekil almıotır. ------------
Ha tayın 
anayasası 

Türkçe ve Arabço 
olmak ü.zere ilan 

iedildi 

Kont Dö Marter 
lstanbuJ, 16 (Hususi muhebi· 

rimizden) - Sancaktan bildirildi· 
ğine göre, Anıakyadıı bulunan Su· 
riye Fransız feykaJide komieeri, 
Kont dö Mertel, yeni idarenin ma· 
halli balkının refahına hizmet 
erlect'Aini bildiren yeni beyanatta 
bulunmut ve Berut~ hareket et· 
miştir. Haıayın yeni rejimi Türkçe 
ve Arabça \ilin edilmiotir. 

- Sonu 6 ıncı ıalıi/ede -

Bog Grandi, Lord Plimut ve Vorı Ribentrop 
Londra, 16 (Radyo) - Bu ha ' kında müzakere edilmesini 

sabah saat 11,20 de Lord teklif eylemiştir. 
Plimutun riyasetinde toplanan Lord Plimut, bu planın 

!!ispanya işlerine ademi müda· ademi kabulü halinde vaziye· 
hale komitesi, öğleye kadar tin vehamct kesbedeceğini 
devam etmiştir. söylemiştir. 

Komite reisi Lord Plimut, Almahya sefiri Von Ribent-
:lng-iltcre tarafından tesbit rop, Lord Plimotun bu sözle· 
olunan yeni planı okumuş ve rine karşı demiştir ki: 
bu planın, düşünülerek tan· - Almanya, lngiliz plfımnı, 
ıim edildiğinden, kül halinde münakaşaya esas olarak ka· 
kabulünü ve bilahare teferruat - Sonu 6 ıncı sahifede 

Çin.Japon ihtilafı 

Japonya, üç milyon as
keri silah altına çağırdı 

Bir Çin.Japon harbinde Sovyet Rusyanın 
bitaraf kalamıyacağı söyleniyor 

'~~ 

Japon askerleri 
Şarıghay, 16 ( Padyo) - Şid· teşkil etmek üzere hazır hulun· 

dcıli müsademlerin bnşlamak üzere ınağı emretmiş olduğuna \'C 12 ci 
olduğu mubalkaktır. ller iki taraf fırkanın şinıuli \.ine giımek üzern 
mühim kuvvetler talı;iıl etmekte Kurumeyi terketmiş bulunduğuna 

devam cımektedirlt·r. Çinliler ~im· dnir olan haberler dolayıı;ile fe\'• 
diye kndar } üz bin a ker teh~id kalade al lika gfütermektf'dir. 
ctmi~lerdir. Her gün de yeni kuv· Vaşington, 16 [A.A.J - Rf'i i· 
vetler almaktadırlar. General Şan· cumhur Rııuelt hafta tatilini Va. 
Ka)·Şek ordu tarafından ordu fıa. şingtonJa geçirecektir. l\füiarün· 
ema dant edilmiştir. japonyaılan ileylı yatı ile deniz cedfınlnn yap· 
da asker sevkiyatı devam etmekte mıyacaktır. 

ve 3 mil)on ihtiyat efradı ilk da· Beyaz saray erkfıoı hu karann 
vete Lıazır olmak emrini almıo· Çin·japon ilıtilflarının iktiuh et· 
larJır. miş olduğu mahiyet dolap ile itti· 

~ankin, 16 (Rad}o) - On bin baz edildiğini beyan etmekte· 
Çinli asker Dayrene vaeıl olmu~tur. dirler. 

Şangbay, 16 (Radyo) - japon - Sonu 3 Üncü sahifede-
askeri ile dolu 25 nakliye vapuru ("- "' 
japDnyanın muhtelif limanlanndan L d 
oimali Çin sahillerine hareket el· e erer 
miolerdir. 

Parie, 16 [A.A 1 - Delho~, 
Çinin Paris sefiri Koo ve iapon 
maslahatgUzan Ueiyama ile şimali 
Çindeki vaziyet hakkında görüt· 
müttür. 

Paris. 16 ( A.A.{ - Gaıeteler 
Amerika memb~ındao gelen İnuye• 
nio üç mil,-on japon askeri miltc· 
kaidillo ikiııci miW miidafaa haltını 

Boğ Potasaları 
Elli seııecleııberi ba~cılar ta· 

rafından tt-rcihen kullanılmakta 
olan LEDERER potasaları bu seM 
dahi getirilmiştir. Bu seneki pot•· 
salar 100 dereceliktir. 

Ot>poeu: 
Kemeraltı camii kor§ısmda 

Sabri Sülemanoviç 



Sayfa 2 

~~Q 
Fakir, bakımsız çocuklar 

fzmir vilayeti, falı:ir ve yoksul ailelerin, ba~lmdan, pdadan mah· 
rum .kalmıe, hayata rugele çıkıb raagele yı§ıyan ve rasgele bir ietikbale 
dogru yürüyeıı çocııklunnı kioderbayme (~ocuk. obalanna) ıondereceluniı. 

Fakir çocuklara yarılım cemiyeti de kendi kreflerindeki çocuklu· 
darı hiiyfl'< bir grubu, Bucada kampa çıkarmı,. 

Du bıırckeılerin içtinıni, iıısnni mulıiyeılerindeki aealet ve oer kate 
kar~ı . iu ıuı yllreginin r.n derin hıhauiislerilt> eğilmemek mılm· 

küw müdür?. 
1''akat?. 
ışıc burada, znlinı ve 6Crt yft~lfi hakikatin birdenbire ha11aı keldı· 

rarak çatık kaşlaruıın uhınıla, müstehai ve kindar bir bakııla biıi •ey· 
rettiğioi görüyoruz, Çünkü onun elinin altında, be~ ytl• değil, bialt>rce 
çocuk vardır. 

Daha demin, giir.eşten korkarak, bir saçağın altından sdratle gider· ' 
ken ansızın yuurlıııııyordum. Yalıoayak, başıkabak, göğüıleri açık, 

sırllanndaki ç:ama~ırlan kirli ve eski, -biri 10, biri l:! ya lannda· iki 
yın·rucıık, ıa,lara uzanmış, rahat rahat U) uyorlardı. Bu sokakta yatan· 
ların, iyi gıda aldıkları söylenebilir mi?. 

Hayır!. 

Sıhbtttte o1tluklan iddia edilebilir mi? 
Keza, bayır! .. 
Yüzl~ri bıfif hafif terliyordu. Biri i rüyasında kimbilir hangi fCY· 

tanın uzattığı bir lokma ekmeğe veya bir oynncağa gfililyordu. Mesud 
iosanlann rHbat ve yuınuıak kar)olalarındaki kayguıı, serin, yıldızla 
uykularına dalmış gibi idıler .. İmr ndim sanmayın; hayır! .. Her çocuk, 
hatta aç karnına böyle UJUr. Fakat yano! .. Sıbbaıi boı.ulmığa baıladığı, 
kafası incecik boynu üıtünde günden güne hüyüyftp zayıf lamağa bati•· 
dığı Yaldt, artık onun uykusu da drğiıecelr.ıir ve Judalr.lannda, bu me· 
ıud tebessüm yerine, derin hırıltılarla kan~ık: iniltiler baıhyacaktır. 

Bu yavrulan kurtarmak için, yalnız İzmir valiıinin, yalnız cemiyet• 
lerin gilcü yetmrz, cemiyet vicdanının ve mantı!Jnıo harekete gelmeei 
lazımdır. 

- Çocnklar, Tilrk milletinin istikbalidir. 
Demekle io bitmiyor. 

Mahbus gibi yaşıyan 
milyoner! 

Nevyorkta büyük ve lüks 
bir koPak vardır; bu konağın 
pencere ve kapıları sağlam 

drmirdendir; ve etrafında on· 
larca resmi ve sivil zabıta 
menıuru vardır. Yani konak 
sıkı, sıkıya muhasara altın· 
dadır. 

Bu muhasaranın sebebi ne· 
dir?. 

iki senedenberi devam etti
ğini de haber vereceğimiz bu 
ablukanın sebebi şudur: 

Konak meşhur milyoner 
Frikindir. Milyoner Friki bun· 
dan on yedi sene evel bir katil 
oldürmek istemiş ve cürmü 
meşhud halinde tutulduğu için 
on beş sene hapse mahkGm 
edilmiştir. 

Milyoner Frik bu hadiseyi 
unuttuğu sırada bir mektup 
almışhr: Bu mektupta evelce 
hayatına kasdetmiş olan adam, 
hapishaneden çıktığını ve ken· 
disini mutlaka öldüreceğini 
bildirmiştir. 

işte bu sebeple, iki sene· 
denberi milyoner Frik bu ga· 
rip muhasara altında yaşamak· 
tadır. 

YanardaO aOzmdal 
Japonyada "lntıhar edenler 

kuyusu,, adı altında bir yanar· 
dağ ağzı vardır. Bu yanardağ 
mütemadi fakat aı faal olarak 
yanmaktadır. 

Kaname Okayi adh bir Ja
pon, bu yanardağının içinde 
ölmek arzusunu hissetmiş ve 
yanardağının ateşli kısmına 

doğru inmeğe koyulmuştur. 
Fakat 24 metre kadar derin· 
liğe enince, ateşin şiddetinden 
korkmuş korkmuş ve geri dön· 
meğe karar vermiştir. Okayi, 
24 metrelik yeri çıkabilmek 

için tam 6 saat uğraşmış, bütün 
tırnakları kırılmış, kan içinde 
kalmıştır. Buna rağmen yanar· 
dağm ağzından çıkmağa mu· 
vaffak olmuştur .• 

Okayi, ıimdiyt kadar bir 

Saime Sidi 

yanardağ ağzına girip de canlı 
olarak çıkan ilk adamdır. 
ÇocuOu kartal kapmış 
İtalyada bir çiftçi kan ve 

koca Üryana villasında tarla· 
da çalışmağa başlamış ve he· 
nüz 16 aylık olan çocutu da 
gölge bir yere yatırmışlar. 

Aradan biraz vakit geçince, 
çocuğun bir kartal tarafından 
havaya kaçmldığını görmüş· 
lerdir. Bu feci vaziyeti gören 
baba, hemen çiftesini doğrult· 
muş ve kartalı yaralamışıbr. 

Kartal yaralanmıı olmasına 
rağmen çocutu bırakmamış 
ve alçaktan uçarak kaçmıştır. 
Baba, kartalın izini takip et· 
miş ve kartalı ölü, çocujunu 
da hafif yarah olarak bul· 
muştur. 

Taliin garip bir ctlveei 
Tolondn fakirce bir adam, 

50 frank mukabilinde bir eski 
eşyalar satıcısından bir ke· 
man almıştır. 

Toz içinde bulunan bu ke· 
manı adamcağız evinde siler· 
ken üzerinde kabartma bir 
yazı görmüş ve okumuştur: 

" Antonyoı Stradivarüı • ün 
eserı .. 

Bu eski keman birdenbire 
müdhiş bir ~öhret ve kıymet 
kazınmıştır. ltalyan nefis san· 
atlar akademisi bu kemana 
ilk fiat olarak yar1m milyon 
frank kıymet takdir ve tayin 
etmiştir. 

Kemanın sesi emsalsiz de· 
recede güzelmiş!.. 

En eski spor kulUbll 
Belçikanın eski şehirlerin· 

den olan Briı şehrinde bir 
spor kulübü mevcuttur. Belçi· 
kahlara göre bu kulüp 8 bu
çuk aiırdanberi mevcuttur. Ku
lübün bir vakitler Kudüste de 
şubesi varmış. Çünkü azasın· 
dan pek .çoğu haçlı seferlere 
iştirak etmişler imiş! 

Kulübe lngiliz kralı ikinci 
Karol, kardeşi, Belçika krah 
Birinci Leopold da ltu lcuHi
bfüı ausında olmuılırdırl. 

ANADOLU 

Taksi fiatlerin
d~ tenzilat 

Bazı otomobiller se
ferden menedildi/er 

Benzin fiat1erinin ucuzlamış 
olması sebebile belediye, taksi 
otomobilleri ücretlerini de in· 
dirmiştir. Tt>nzilatlı taksi tari· 
fesinin tatbikine dünden iti· 
baren başlanmıştır. Taksi oto· 
mobillerinden yarısı, saatlerini 
yeni tarifeye göre ayar etmiş· 
lerdir. Dün belediyece umumi 
bir kontrol yaptırılmış, taksi 
saatlerini yeni tarifeye uydur· 
mıyan otomobiller, seyrüsefer-
den menedilmişlerdir. 

Yumurtacılık 
kursu 

Yakında Ticaret 
Odasında açılacak 

Vilayetimizde dokuz kaza 
ve köyde kurulan tavukçuluk 
ve yumurtacılık kooperatifle
rinde çalışacak memurlar için 
Ticaret ve Sanayi Odasında 
bir yumurtacılık kursu açıla· 
cağını yazm1ştık. Kurs için 
kazalardan 20 kişi istenmişti. 

Bergama, Kemalpaşa, Tire, 
Menemen ve F oçadan henüz 
sekiz kiti gelmiıtir. Diğer ka· 
zalardan çatmlanlar da gel· 
dikten sonra kurs açılacak ve 
derslere başlanacaktır. Kursu 
takib edeceklere taze ve ba· 
yat yumurtaları ayırd;;etınenin 
usulleri, yumurta ambalajı şe· 
killeri hakkında dersler gös· 
terilecektir. 

iskan müdürlüğü 
Blrincikordonda yeni bi· 

nasma naklediliyor .. 
iskan müdürlüğü kadrosile 

teşkilatı Sıhhat ve içtimai Mu· 
avenet Vekaletince genişletil· 
miştir. Hükumet konağındaki 
daire, iskan müdürlüğü teşki· 
latı için dar geldiğindan Birinci 
kordonda Alsancak vapur is· 
kelesi karşısında bir bina ki· 
ralanmıştır. 

iskan müdürlüğü1 Pazartesi 
günü yeni binaya nakledile· 
cektir. 

Ticaret Odasmm 
hazırhklarr 

Şehrimiz Ticaret Odasınca 
fuar sahasında inşa ettirilmek· 
te oda paviyonunda teşhir 
edilecek muhtelif Ege mah· 
sullerine aid nümeneler ve 
grafikler hazırlanmaktadır. Oda, 
Ege iktısadiyatının bütün var· 
hğını, canlı bir şekilde bu 
paviyonda gösterecektir. 

Bulgaristan dan -ı: yeni göçmen geliyor 

1800 göçmen" Nazım va
purunda bulunuyor . --~---~·~--~~~-

1 s kan müdürlüğü, Urla tahaffuz-
hanesinde hazırlıklar yapıyor ---------Bugünlerde Bulgaristandan 

vilayetimize göçmenler gele
cektir. Dün Varna konsolos
luğumuzdan vilayete gelen bir 
tf'lgrafta Nazım vapurunun 
1800 göçmeni hamilen lzmirin 
Urla iskelesine hareket etti
ği bildirilmiştir. Ayni vapurda 
göçmenlere aid 274 baş bü
yiik ve 847 baş küçük olmak 
üzere 1121 baş hayvan da 
bulunmaktadır. 

Göçmenleri getirecek va· 
pur, doğruca Urla iskelesine 
yanaşacak ve göçmenler ta· 
haffuzhaneye çıkarılacaktır. Çift 
ve ev eşyaları da beraberle· 
rinde bulunan göçmenlerin 
iaşeleri için tahaffuzhanede 

hertürlü tedbirler alınmıştır. 

iskan müdürü B. Tahsin Ak· 
gün, tahaffuzhaneye giderek 
yapılan hazırlıkları kontrol 
etmiş ve herşeyin tamam ol
duğunu görmüştiir. 

Gümrük ve sıhhat memur· 
Jarile muhtelif işlerde çalışa· 

cak işçiler de vazifeleri ba· 
şında bulunmaktadırlar. Bu 
göçmenler, lazımgelen sıhhi 
muayeneleri yapıldıktan sonra 
vilayetimizde iskan edilecek· 
leri kaza ve köylere sevkolu· 
nacaklardır. Arkadan ikinci 
göçmen partisi gelecektir. Bu 
mevsimde vilayetimize 5000 
den fazla göçmen getirilicektir. 

--------~,-...=:....::~=======-------

ihtiyaç nazarı dikkate alındı 

Değirmenlerin açılması
na müsaade edilecek 

------~··4~---~---~-

Motörlü un fabrikaları istihlak 
vergisinden muaftır 

~~~-----------2466 Numaralı buğday ko· muamele vergisinden de istis· 
ruma karşılığı kanununun bazı na edilmiş bulundukları ci-
maddelerini değiştiren 22.12. hetle bundan sonra yeniden 
934 tarih ve 2643 numaralı bu kabil değirmen açma te· 
kanunun B. M. Meclisince şebbüslerinin çoğalması kuv-
tef sir edilen 5 inci maddesi vetle muhtemeldir. 
ve r-niden açılacak valssiz, 2643 numaralı kanunun be-
eleksiz değirmenlerin vergileri şinci maddesile, yeniden de-
hakkında dün Maliye Vekile- ğirmen açılınasma müsaade 
tinden vilayete bir tamim gel· etmek salahiyetinin icra Ve· 
miştir. Bu tamime göre, buğ· killeri. Heyetine verilmiş ol· 
dayı koruma karşılığı kanu· ması, memleketin umumi va· 
nunun bazı maddelerini de· 
ğiştiren 2643 numaralı kanu· ziyeti gözününde tutularak 
nun 5 inci maddesi mucibince, münhasıran köylü ve fakir 
herhangi türlü olursa olsun hallan kat'i ve zaruri ihtiyaç· 
yeniden bir fabrika v değir· larına tekabül edecek miktar-
mcnin açılması ve mevcud da değirmen açılmasını ve ih· 
değirmP-n ve fabrikalarda ta· tiyaç fevkinde vergiye gayri 
mir mahiyetinde olmıyan tadil tabi değirmen açılması sure· 
ve ilavelerin yapılabilmesi için tile mamulatı hem buğday 
(hükumet) ten alınması İcab koruma ve hem de muamele 
eden müsaadenin mahalli hü· vergisine tabj tutulmuş olan 
kumetten mi, yoksa icra Ve· fabrikaların gayri meşru reka· 
killeri heyetinden mi istihsali betten \'e devlet varidatının 
icah edeceği hakkında tatbi- sebebsiz ve lüzumsuz tenakus· 
katta hasıl olan tereddüd ve tan vikayesi maksadına ma-
ihtilafların halli için yüksek tuftur. Binaenaleyh son mua· 

' mcclisce ittihaz edilen tefsir mele vergisi muafiyeti de ge· 
kararında, mezkur beşinci nişletilen valssiz, eteksiz mo· 

r 
Beyaz gece 

Bu akıam Şehir 
gazinoıunda 

Uzun ıamandanberi hazır· 
)anan Beyaz ıece bu akşam 
Kordonda Şehir gazinosunda 
verilecektir. Fuar komite de· 
koruyon heyetini teşkil eden 
mitli san'atkirlarımızın yo· 
rulmak bilmiyen çalışmaları 
ve yüksek zevkleri sayesinde 
hazıriadıkları Beyaz gece, 

lımirin nezih ve yüksek duy· 
gulu halkı için unutulmaz bir 
gece olacakbr. Beyaz gecenin 
fevkalade mükemmel ve eğ· 
lenceli olması ıçın hiçbir 
fedakarlıktan çekinilmemiştir. 
Beyaz gece, nurdan bir 'ge
cedir ve sürprizlerle doludur. 

'---------------~--./ 

maddedeki (hükumet) tabiri törlii değirmen açılması içirı 
ile icra Vekilleri Heyetinin vakubulacak taleblcr hakkında 
istihdaf olunduğu tasrihan te· yapılacak tedkikatın esaslı ve 
yid edilmiştir. noksansız olarak yapılması 

Binaenaleyh, imdiye kadar suretile köylü ve fakir halkın 
oldu" u gibi bundan sonra da ihtiyacından ziyade kaçakçılık 
yeniden valssiz, eleksiz değir· maksadile değirmen açılması-
men açılmasına müsaade ta· na mahal ve meydan bırakıl· 
lebini tazammun eden müra· maması ve müsaadenin verilip 
caatler, Vekiller heyetine bil· verilmiycceği hakkındaki ka· 
dirilecektir. 2430 sayılı kanu· rara mesned olacak olan bu 
nun ikincı maddesinin K fık· tedkikat ve tahkikat evrakının 
rasında yapılan tadilatla şim· noksansız gönderilmesı bildi· 
diye kadar muamele vergisi· rilmiştir. 
ne tabi tutulmuş olan motör· 
lü un değirmenlerinden, mün· 
hasıran muhitlerindeki çiftlik· 
lerin kendi ihtiyaçlan içın ge· 
tirdikleri hububatı üğüten vals· 
siz, eleksiz ve muharrik kuv· 
veti on beygiri geçmiyen n'ıo· 

törlü depmenJer bu defa 

Varşovada 
50 Komünist yakalandı 
Varşova, 16 (Radyo) -

Varşovada 50 Komünist ya· 
kalanmııtır. Bunlar, muhtelif 
suçlardan dolayt eskidenberi 
arınmakta idiler. 
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Borsa secim 
' 

Yeri idare heyet 
inli hap edilecek 
lzmir borsa idare heyeti 

nizami müddeti 1 Ağusto 
olacağı için yeni idare hey 
intihabı hazırlıklarına başl 
mıştır. Borsa komiseri B. Ş 
kinin riyasetinde teşkil olu 
cak borsa seçim encümen 
borsa idare heyeti nam 
B. Hıfzı Menemenli seçilmiş 
Ticaret odası azası da se 
dikten sonra seçim encüm 
toplanacak ve seçim gün· 
kararlaştıracaktır. 1 Ağust 
tan itibaren yeni idare he 
vazifeye başlıyacaktır. 

Dahiliye Vehô:le 
Gıda maddelerinin yUk 

fiatle salllmasma m 
saade etmiyecek .• 

- Başı 1 inci sahifede 
Hayatı ucuzlatacak ana t 

birler üzerindeki çalişm 

ilerlemektedir. Tedkikler 
hassa memleketin türlü ye 
rinde yetişen muhtelif m 
delerin bir çok mütevassı 

elinden geçerek istihlak 
zarlarında, istihsal fiatle 
kıyaslanmıyacak farklarla 
tılmasının önlenmesi üzeri 
olmaktadır. 

Bunun için belediyeler 
di mıntakaları dahilinde 
tişen mahsullerin nevile 
nıikdarlarını, maliyet 
larmı, satış şekillerini, 

gi yollarla nerelere gö 
rildiğini, bu gönderilen 
lerde herhangi satış tarzı · 
rinde muamele gördüğünü 
bütün bu istihaleleri geç" 
ken fiatin nasıl bir ar 
seyri takib ettiğini tesbit 
ceklerdir. 

Belediyelerin bu mevzu 
rindeki çalışmalarında b ·· 
devlet teşkilatı kendile 
yardım edecektir. Bunun 
merkezden hu işin nasıl 
pılacağı bak ·mda geniş 

rektifler verilecektir. 
Bu malümat toplandı 

sonra memleket içi müba 
eşyasının fiat artışı üzeri 
müessir olan amiller taa 
etmiş olacak ve bunların 
fiyesi cihetine gidilecektir. 
de mevcud rakamlara 
memleketin bazı istihsal 
kezlerilc, istihlak merke 
araSlndaki tiat farkı beş 
lini aşmakta ve mutassıt 
yısı 7-8 aşmaktadır. 

Devlet vergileri ve o 
için harcanan paradan 
ziyade olarak teşkilatsızlık 
zünden bu kadar yüksek 
farkları arzedtn yiyece 
içecek maddelerile küçük 
düstriye ait malumatın no 
fiat farklarile satılabilmesi 
çok cezri tedbirler almaca 

Bu arada büyük ehirler 
zin istihlak ettikleri nıa 

lerın tafsilatlarının lüzu 
temevvüçlcri önlenecek, 
meddenin nerede kaça 51 

bileceği hesaplanacaktır. 
Ucuz satılması halk.n 

hatile yakından alakalı • 
maddeler üzerinde hususıd 
birler ulınacaktır . Bu ara 
ve ekmek başta gclmekt 

Muı; tahvildt 
Kahire. 16 (A.A.) -

de 3 faizli ve ikramiyeli 
kredi fonsiye tahvillerinin 
kü çekilişinde 1903 se 
tahvillerinden 771865 nll 

50 bin 1911 senesı tab 
rınden 10531 numara 1 
frank ikramiye kazanınlf 
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Milisler Madrid civarında 
yeniden hücuma geçtiler 

----
Satander cephesinde cumhuriyetçiler tarafından 

kuvvetli bir miidaf aa hattı tesis edildi 
Salamapka, 16 (Radyo) - ateşi teati edilmiştir. smda altı düşman tayyaresi 

diişürülmüştür. Madrid afakmda birçok hava Leoı~ cebhesinde Pena Sal· 
müsademeleri olmuştur. Asiler 
bu müsademelerden birinde 
6 Mılis tayyare iskat etmiş· 
lerdir. 

Madridin civarında şiddetli 
harbler devam etmektedir. 
Milisler yeni kuvvetlerle hü· 
cuma geçmişlerdir. Milisler 
cenahları kurtarmak iı;in bir 
mikdar daha ilerlemek mec· 
buriyetindedirler. 
Kompani cebheleri gezdi 

Barselon, 16 ( Radyo ) -
Barbastrodan bildiriliyor: 

Katalonya cenaralitesi ·reisi 
B. Kompani cepheyi ziyaret 
etmiştir. B. Kompani Katalan 
kuvvetleri kumandanı miralay 
Morales tarafından karşılan· 

goda mmtakasmda ve Tage 
cebhesinde Guadaloupe mın· 
takasında cumhuriyetçilerin 
yaptıkları hücumlar muvaffa· 
kıyetsizlikle neticelenmiştir. 

Bir hava muharebesi esna· 

lstanbul, 16 (Hususi) -
Bugün, ispanya harbinin bi
rinci yıldönümüdür. Bu mü· 
nasebctle cebhelerde askeri 
harekat bir kaç saat için le· 
vakkuf etmiştir. 

Kemaliye kazaşında çok 
feci bir cinayet oldu 

~----·~--·----~----Bir çılgın, zavallı annesini bal
ta ile parçalamıştır 

lstanbul, 16 (Hususi) - Kemaliye kazasında, gayet feci 
bir cinayet olmuştur. Çıldıran bir adam, annesini balta ile 
parçalamıştır. Çılgın, derhal zabıtaca yakalanmış ve müşahede 
altına alınmıştır. 

:::,;,~i~;,ıikte cepheleri gez- Irak, Filistinin taksimini 
Cumhuriyetçiler müdafaa 

hattı tesis ettiler protesto etti 
Burgoz, 16 (Radyo) - Asi -----

tayyareler, hükumet kat'alarının p A b k • • d 8 
Satander etrafında yeni ve an- Ta omıfesı azasın an . 
b:tonarme .bi~ mü.d~faa ~attı A bdü[hadi Bag., dacJ<ı gitti 
vucude getırdıklerım tesbıt et· .. . . 
mistlerdir. Hükümetçiler bunun Kudus, 16 (Radyo) - Fılıs-
içi~ binlerce sivil halkı çalış- tin hükumeti, Filistinin sima! 
hrmaktadırlar. kısmını ayırmıştır. Bundan 

Amerikalı tayyareci maksat, asayişin koleylaştırıl· 
esir edildi.. masadır. 

1 yare ile Filistine dönecektir. 
Avam kamarasmda mü· 

nakaşalar olacak 
Londra, 16 ( Radyo ) -

Çarşamba günü Avam kama· 
rasında Filistinin taksimi me-Avilla, 16 (Radyo) - Ame· Bağdattan alınan bir habere 

rikalı tayyareci Gülit, hükii· göre Irak hükumeti, Filistinin selesi üzerine münakaşalar 
mele mensub bir tayyareyle taksim planını lngiltere hükfı- cereyan edecektir. 
düşmüş ve Naval Karnero meti nezdinde protesto etmiş- Mısır kadınları taksim 
cr.phesinde esir edilmiştir. tir. Irak Başvekili bu müna· aleyhinde 

Amerikalı tayyareci bitaraf sebetle gazetecilere beyanatta Kahire, 16 (Radyo) - Mısır 
olduğunu ve maaşla çalıştığını bulunmuş ve: kadınlarının yaptıkları bir iç· 
söylemiştir. - Bugün Haydarhan cami· timada Filistinin taksimi pro-
Belçika ve Çekoslot1akga inde büyük bir protesto mı jesi aleyhine kararlar verilmiş 

Cumhuriyetçilere gardım tingi yapılacaktır. ve bu kararların birer sureti 
edecekler Demiştir. Londrayn gönderilmiştir. 

Belçika ve Çekoslovakyada Arab komitesi erkanından Kahire, 16 (Radyo) - Mısır 
ispanya hükumetine yardım Abdülhadi dün tayyare ile Başvekili Nahas Paşa, Filistin 
cereyanı kuvvetlenmiş ve bu Bağdada gelmiş ve Başvekil meselesi hakkında lngiliz fev-
yüzden bir çok hadiseler çık· tarafından kabul edilmiştir. kalade komiserile uzun uza· 
mıştır. Abdülhadi, Pan·Arab pro· dıya görüşmüştür. Mısır millet 

Çekoslovakyada kanlı mu· pagandası için Irakta teşkilat meclisinde Filistin meselesi 
sademeler de olmuştur. vücude getirecektir. hakkında istizahda bulunul· 

Salamanka, 16 (Radyo) - Abdülhadi Pazar günü tay· muştur. 
Almanya ile General Franko 
arasında ticari müzakereler 
bir uzlaşma ile neticelenmiştir. 

Resmi teblil 
Salamanka, 16 (A.A.) -

Resmi tebliğ: 

Biskay, Santander, Asturie 
ve Endülüs cebhelerinde tüfek 

ı ..................... , .. 
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Günlük siyasal gazete 
Sahip ve hnşynzganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umomf nCiriynt \C y r.ı işleri 

Bir heyetimiz 
Beynelmilel ceza kongre· 

sine iştirak için Avru
paya gitti .. 

lstanbul, 16 (Hususi) -·- Mü
derris B. Tahirin riyaseti al
tında teşekkül eden bir heyr· 
timiz, Avrupaya hareket et
miştir. Bu heyet. beynelmilel 
ceza kongresine iştirak ede
cektir. 

1 B. Faik 

müdürü : Ha~ üzhct Çnnçar l 
İtlarehane!i : ı 

İzmir İkinci 8 yler eukağı 

İzmir seferberlik dairesi 
mUdUrU oldu 

C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ADOLU 

1 lefon : 2776 •· Poııta kutos1J 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yılh~ı 1200, olu aylığı 700, fiı; 

ylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için sendik 

abone ucreti 27 liradır 
Heı yerde S kuru~tur -Günü geçmi~ nüshalar 25 kuru§tur. 

ANADOLU MA TBAASJNDA 
BASILMIŞTIR 

lstanbul, 16 (Hususi) -
Eski mülkiye müfottişlerinden 
B. Faik, lzmir seferberlik dai· 
resi müdürliiğıine tayin edil· 
miştir. 

İstanbul Belediyesi 
Başıboş kedileri topluyor 

lstanbul, 16 ( Hususi ) -
lstanbul Belediyesi, başıboş 
kedileri toplamağa karar ver· 
miş ve bunun için f;rnli 1ete 
bRşfamıştır. 

Dünya 
Bisiklet şampiyonasına 

iştirak edeceğiz 
istanbul, 16 (Hususi) -

Danimarkada yapılacak olan 
dünya bisiklet ,şampiyonasına 
iştirakimiz takarrür eylemiştir. 

ihtiyar bir aşık 
Metresini bıçakla yaraladı 

İstanbul, 16 (Hususi) - 70 
yaşlarında ihtiyar bir aşık, 
bugün trende genç metresini 
bıçakla yaralamıştır. 

Roma sergisinde 
Latin medeni .. 

yeti müzesi 
Roma, 16 (Radyo) - 19111 

Roma sergisi faaliyeti başla· 
mıştır. 

1400 amele sahanın temiz· 
lenmesine başlanmıştır. 

Serginin merkezinde büyük 
bir aray İnşa edilecek ve bu
rada Latin medeniydi müzesi 
kurulacakbr. Sergiden sonra ela 
bu muze bakı kalacaktır. 

-~- Japonya, üç milyon as-
-~Wr/;;h,~. ke.ri silah alt.na çağırdı 
lktısadi sistemimiz 

Türkiye, bütün realitesi, 
toprağı. suyu. işlenmemiş ser· 
vetleri, küçük sermayesinin 
azlığı ve ferdi teşebbüsünün 
kifayesizliki itibaril~. kendi· 
liğinden, yani doğuş ve olu· 
şundan iktısadi vechesini yap
mış ve bulmuştur. Bu oluş, 
devletçilikle kooperatifçilik üze· 
rinde temerküz ediyor. 

Tfük milleti, herşeyi dev-
letten bekler. Mektebi dev· 
Jetten, suyu, limanı, yolcıı 
tayyaresini, vapuru, şimf"ndi· 
feri hep devletten bekler. Başı 
ağrıyınca devlet kapısına ko· 
şar. Bunu uzun uzadıya ara· 
mağa ne imkan vardır, ne de 
ihtiyaç .. 

Bu halk, devletçidir. Onu 
daima devlet, elinden tutup 
rrıektebe götürmüştür. Onun 
karnını devlet dovurmuştur. 

Ona işi bulan devlettir. Bu· 
sriin, gert>k başarılacak işlerin 
biiyüklüğüne ve cihan iktısadi 

hareketlerinin arzettiği hassa· 
siyete, gerekse muasır cemi· 
yetlere yetişmek için elimizde 
bulunan zamanın darlığına 
bakarsak, bu zaviyeden de, 
devletçiliğin ısmarlama ve 
mükemmel bir kaftan gibi 
sırtımıza rahat rahat geldiğini 
görürüz. Bu, bir sistemdir. 
Cemiyeti, bir kül halinde kur· 
tarmak ve daha şümullü bir 
ifade ile sanayii, ticareti, şi· 
mendiferi, köprüyü ve herşeyi, 
yani tarih boyunca bizi ihata 
eden bi.itün gerilikleri, bütün 
açık pazar ve yarı mi.istemle· 
ke müesseselerin yıkıp siyasi 
istiklalini kazanmış bir dev· 
letin iktısadi istiklalini de 
kurmak için, sahasına göre, 
devletçilik, sahasına göre de 
kooperatifçilik yapmak lazımdı 
ve lazımdır. Hiçbir zaman 
tedrici bir tekamülle garb 
memleketlerinin şimdiye kadar 
takib etmiş oldukları iktısadi 
inkişaf yolunu tutamayız. An· 
cak yalnız, "hep birden ve 
bir anda" İş görmek için (en 
kuvvetli) ve (en sermayeli) 
olan devletle (en kuvvetliler) 
ve (en sermayeliler) birliğini 
yaratabilen kooperatifçiliğe 

gitmek mecburiyetindeyiz. Bu 
mecburiyeti de hissettik. Libe
ral sistem, bütün istismarcı· 

lığı ve yalnız kuvvetliyi bes
liyen, yalnız mütekamile hak 
veren tek taraflı hodkamlığı 

ile bağıra dursun .. 
Orhan Rahmi Gökçe 

--- ------
Yunanistan da 

Zelzele oldu 
Atina. 16 (Radyo) - Yu

nanistanın birçok yerlerinde 
şiddetli zelzeleler olmuştur. 

Halk heyecan içinde kalmış 
ve bazı yerlerde kırlarda ça· 
dırlar kurulmuştur. Maamafih 
hareketiarz yüzünden hiçbir 
yerde bir kimseye zarar gel· 
memiştir. 

Otel ve lokanta 
Müstahdemini arbede 

çıkardılar 
Paris, 16 (Rad ·o) - Dün 

akşam, bulvar vr: caddelerde 
otel ve lokanta garsonları la· 
rafından hadiseler çıkarıl· 

mıştır. 

Grevciler gazino ve tokan· 
talara hücum etmişler bir çok 
maddi zararlar yapmışlardır. 

Zabıta bir çok kimseleri 
tevkif etmışlir. Bunlar çalışma 
serb.cstisine müdahale suçılc> 
mahk mP.ye verilmişlf'rdir. 

- Başı 1 inci sahifede -
Landa, 16 (A.A.) - lngil

tere ile Amerikanın sulhun 
idamesi ve Çin-Japon ihtila· 
fının dostane bir şekilde hal· 
ledilmesi için Tokyo nn.dinde 
ayrı ayrı teşebbüslerde bulun· 
dukları öğrenilmiştir. 

lngiltere ile Fransa Çinin 
talebi üzerine lngiltere, Fransa 
ve Amerika tarafından müşte
rek bir teşebbüste bulunul· 
ması için Amerikanın kendi· 
lerine iltihak etmesini istemek 
arzusunda bulunmuşlardır. Fa· 
kat bu teklifi herhangi bir 
diplomasi cephesine iştirak 
etmek istemiyen Amerika ar· 
zuya şayan görmemiştir. 

iyi bir menbadan öğrenil· 
diğine göre Fransa da lngil· 
tere ve Amerikanın teşebbüs· 
!erinin ayni bir teşebbüste 
bulunacaktır. 

Sovatt Rusyanın bu babda· 
ki niyet ve tasavvurlarının ne 
olduğu henüz malüm değildir. 

Uzak ~arktaki vaziyetin İn· 
kişafları Londrada büyük bir 
endişe ile takib edilmektedir. 
Çünkü Nankinin şimali Çinin 
ilhakı için Japonya tarafından 
yapılacak her türlli teşebbüse 
silahla karşı koymağa azmet
miş olduğu mütale&sı serde· 
dilmektedir. 

Ônümiizdeki 48 saat zar· 
fm 1a vaziyetin ne suretle in
kişaf edeceğinin tamamile an-
laşılacağı tahmin edilmektedir. 

Tokyo, 16 (A.A.)- Domei 
Ajansı bildiriyor: 

Evelki akşam F ental yaki
n inde Çin kıtaatı ile yapılan 

bir müsademede bir Japon 
neferi maktul düşmiiş bir ne· 
fer de yaralanmıştır. 

Japon hükumet memurları 
Çinlilerin bu havalide bulun· 
makta olan bir Japon müfre· 
zesine sebebsiz olarak taarruz 
etmiş olduklarını beyan etmek· 
tedirler. 

Çidlilerin zayiatının ne ol· 
duğu bildirilmemiştir. 

Londra, 16 (A.A.)- Avam 
kamarasında sorulan bir suale 
cevaben Cramborne Çin sefi· 
riyle daimi temas halinde bu
lunduğunu ve kendisinin Çinin 
şimalinde Çinlilerle Japonlar 
arasında vuk ubulan hadisele
rin sulhan halli için ingiltere 
hükümetinin her fırsattan isti
fade edeceğini söylediğini be
yan etmiştir . 

Belgrad, 16 (Radyo) - Pa· 
risten alınan haberlere göre, 
Çin·Japon ihtilafı, gittikçe bii· 
yümekte Vt' tehlikeli bir vazi· 
yet almaktadır. 

Burada çıkan Pravcia gaze
tesine göre, Çin· Japon ihtilafı, 
bütün Avrupayı düşündürmek
tedir. 

(Dey)i Telgraf} gazetesi, bir 
Çin-Japon harbinde Rusyanın 
bitaraf kalmıyacağını yazıyor. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Domei 
Ajansı, Japon Sumende heye· 
tinin Nankin hükumetinin harb 
hazırlıkları yapmış olduğunu 

gösteren bir takını kafi delfö· 
le malik btJ lunduğunu bildir· 
mektedir. 

Mezklıt Ajans, Kanton ve 
Taiyun Foudaki Japonların 
Çinli halkın hasnıanc hattı 
hareketleri sebebile bu şehir· 
lei terkctmekte olduklarım ha
ber vermektedir. 

Gazeteler şimali Çin mese· 
lesinı kat'i surette halletme· 
ıni hükumetten ist,.mekte müt· 

tefiktirler. 

Tokto, 16 (A.A.)- Feııgtai 
yakınindc Çin · Japon kıtaab 
arasında vukua gelen yeni 
müsademe dolayısile hariciy<" 
nezaretinde vaziyet çok vahim 
telakki edilmektedir. Maamafih 
şimali Çindeki Japon garni
zonlarının mümessilleri ile Ho .. 
pei ve Chachar eyaletleri mec· 
lisi mümessilleri arasındaki 
müzakerelere d~vnm edilmek· 
tedir. 

------
İngiltere 

Maden almak ic. ·n .. 
Franko ile anlaşıyor 

Berlin, 16 ( Radyo ) - ls

panyol madenleri hakkındaki 

bir istatistiğe göre lngiltere 

hükumeti geçen sene ispanya· 
dan 1, 120,000 ton mad<"n ccv· 
heri çekmiştir. 

Halen lngiltere Bilbao ma
denlerinden daha fazla istifad<' 
için General Franko ile uzlaş· 
maktadır. lspanyol ma<lenlerı 
diğer memleket madenlerinden 
yüzde 30 dapa ucuzdur. 

Asilerin Biskayı işgali üze· 
rine lngiltere, İsveçten maden 
almak istemişse de Almanya 
1938 senesine kadar isveç 

madenlerinin yüzde yetmiş 

beşini angaje etmiş ve ltalya 
da her ay 75 bin ton maden 

alniağa başlamış olduğundan 
bu arzusuna muvaffak olama
mıştır. 

Rus tayyarecileri 
B. Ruzvelt tarafmdan 

kabul edilecekler 
Vaşington, 16 (Radyo) -

Önümüzdeki haftanın b'dayc-

tinde Rus tayyareleri Sandıye· 
godan döndükleri vakit Bay 
Ruzvelt tayyarecileri kabul 

edecektir. 
Paris, 16 (Radyo) - Hava 

Nazırı B. Piyerkot Moskovaya 
bir telgraf çekf'rek Rus tay
yarecilerinin mesafe rekorunu 
tebrik etmiştir. Bu tebrik 

' Fransız milleti ve hükumetı 
ve Fransız tayyar"ciliği namı
na yapılmıştır. 

Hicaz Veliahdı 
Parise vardı 

Paris, 16 (Radyo) - Hica 
Veliahdı Emir Suud karde 

ile birlikte Londradan Paris 
gelmiştir. 

Avusturya nasyon 
listler f ef i 

Hapse mahk8m oldu 

Viyana, 16 (Radyo) - Na 
yonalistlcrin şefi 1 4 ay hap 
cezasına mahkum edilmiştir. 

Grev 
Tetrua, 16 (Rodyo) - E 

bin otomobil ve tramvay m 
muru grev ilan etmiştir. B 
Jar yevmiyelerinin arttınlm 
sını istemektedirler. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi-13 
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Cumartes· 
Evkat Ezan Yasat Evkat Ezan 
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öğle 5,53 12,l O yatııı 1,50 
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1 MEMLETTE 
Denizli haberleri 

inci ipınarda bir 
sun'i göl yapıldı. ·-·-Gölde sandallarla geziliyor. Çınarlı mey. 

dana bir saat kondu .. 
... » derhal mübayaata gırışmiş ve 

kendi hesabına 25 kuruştan 
et sattırmıştır. Bu vaziyet kar
şısında kasaplar narkı kabule 
mecbur kalmışlardır. 

Denizlide __ _. .. .._ __ 

ANADOLU 17 Temmuz 937 

San' at okulunda 
Bir tehdid vak'ası 

Karantinada San'at okulun· 
da Kazım oğlu Ekrem, sınıfta 
kalmasından müteessiren öğ

retmen B. Hanshidi tahkir ve 
tehdid ettiğinden zabıtaca tu· 
tnlmuştur . 

KamgfJn kazası 

Tepecikte Kağıthane cad· 
desinde Emin oğlu Hüseyin, 
idaresindeki 48 numaralı kam
yonu Demir oğlu 13 yaşında 
Recebe çarptırarak sol aya
ğından yaraladığından tutul· 
muştur . 

Bugunkü program 
lstanbul radyosu 

Maznun Şükrii.den mahkemeye Gündüz: Saat 12,30 - 14 

k 
Halk türküleri, havadisler, ha· 

gelen şayanı dikkat bir me tub fjf musiki. 

MAHKEMELERDE 

Bakkal Sıtkı ve metresi 
Sabihanın katili 

Alsancakta bakkal Sıtlcı ile C •d' J 1 .ı_," . Akşam: 18,30 Dans musi-
metresi Sabihayı öldüren ma· l ae l nUseyın kisi, 19,30 Konferans (Mev im 
kinist Şükrünün muhakemesine h d sim hastalıkları). 
dün ehrimiz Ağır ceza mah- gene SQ ne e • • 20 (B. Cemal Kamil ve ar· 
kemesinde devam edilmiştir. .... ~· •---- kada ları tarafından) Türk mu-

Bundan evel maznun Şükrü Türklüğü ve hükU- ıikisi ve halk türkiileri, 20,30 
deli olduğunu iddia etmiş ve metin manevi şahsi- ( B. Ömer Rıza tarafından) 
cezai ehliyeti haiz olmadığım arapca söylev. 
söylemişti. Mahkemece birkaç yetini tahkir etmiş 20,45 (Bn. Selma 've arka· 
defa müşahede altına aldınlan Türklüğü, hükumetin mane- daşları tarafından) Türk mu· 
Şükrünün, şuurunda halel bu- vi şahsiyetini ve zabıta me- sikisi ve saat ayarı. 

b:ç 

Vesaiti nakliye üc. 
retleri fazladır 

lunmadığı bildirilmiş, fakat murlanm tahkir etmekle maı.· 21, 15 Stüdyo orkestrası, 
gerek maznun ve gerek vekili nun mt'şhur CiddeJi Hüseyinin 22, 15 Ajans ve borsa haber-Denize düşmek 

an: 

Bu 
l.i 

ud 
el 

ın 

teh 

Bu 
ova 
toy 

Denizlide hükumet caddesi 
Denizli, (Hususi) - Deniz· 

linin yegane mesire yeri olan 
ufncilipınar "' her gün biraz 
daha güzelleşmektedir. Bun
dan bir kaç sene evel burada 
b:r } üzme havuzu yapılmış ve 
mevcud su kaynaklarından is· 
tifade edilerek bir de kanal 
açılmıştı. 

Belediye, bu yı1, buraya 
daha fazla ehemmiyet vererek 
etrafındaki tarlaları istimlak 
etmiş ve bir kaç kanal daha 
açtırdıktan sonra mevcud yüz· 
me havuzunu genişletmiş ve 
derinleştirmiştir. Havuza bir 
kaç da sandal atılmıştır. 

Geçen hafta inşaat sona 
erdiğinden buranın açılma tö· 
reni yapılmış ve bütün Denizli 
halkı merasime iştirak ederek 
geç vakte kadar yüzmüş, san· 
dala binmiş ve eğlenmiştir. 

Meydan saati 
Belediye, şehrin ihtiyaçla· 

rından ~irine cevap verilmek 
için büyük bir meydan saati 
getirtmiştir. Saatin kaidesi 

ted hazırlanmıştır. Bir kaç güne 
Mu kadar Çınar meydanına ko

nacaktır. :ı,are 

ala 
işle 

Et buhram 
alın Denizlide etin kilosu daima 

Ko 30 kuruştan satılmakta idi. 
ere Belediye, bu miktarı fazla gör

irr düğünden, yaptırdığı tedkikat 
kle neticesinde kuzu ve koyun eti
aplr nin kilosuna 25 kuruştan nark 
c koymuştur. Fakat kasaplar bu· 

101 nu kabul etmemişler ve et 
tlerkesmemişlerdir. Belediye, hal· 

Denizli, (Hususi) - Bir 
ha/tadanberi Denizlide ben· 
zinin tenekesi 312,5 kuru
şa satılmaktadır. Eskiden 
benzinin tenekesi 450 ku
ruştu. Fakat arada bu mik
tar bügük bi,. /ark olduğa 
halde vesaiti nakliye üc
retlerinde hiçbir tenzilat 
yapılmamıştır. Denizli ile 
Tavas arasındaki 30 kilo
metrelik bir gol için adam 
başına 7 5 kuruş otomobil 
ücreti alınmaktadır. Bele· 
diyenin bu vaziyet: nazarı 
dikkate alması lazımdır. 

Kemalpaşada 
bir cinayet 

Bir taşla ölen adam 
Kemalpaşa kazasında vuku

bulan küçük bir kavga cina
yetle neticelenmiştir. Ahmed 
adında biri, kavga sonunda 
taş atmak suretile Mehmed 
Aliyi başından yaralamıştır. 
Vaziyeti ağır olduğu için ya· 
ralı, lzmir memleket hastane· 
sine getirilmiş, fakat nezfi di
magiden ölmüştür. Katil Ah
med tutulmuştur. 

Tavas kaymakamı 

Birincikordonda Sümer 
gazinosu önünden geçen Ya· 
kub oğlu 54 yaşlarında Ab
dülkerim, ayağı kayarak denize 
düşmüş ve boğulmak üzere 
iken yetişilerek kurtarılmıştır. 

Çuval hll'sızlığı 

Yeni Manifaturacılar çarşı· 
şında Emin oğlu 14 yaşında 
Mustafa, beş boş çuval çal
dığı için tutulmuş, adliyeye 
verilmiştir. 

Para çalmış 
lkiçe~melikte Yüzbaşı Ha· 

san ağa sokağında Mehmed 
oğlu Kemal, misafir bulundu· 
ğu Veli kızı Şazimendin evin· 
den 10 lira para .çaldığı şika
yet edildiğinden yakalanmıştır. 

Metresini dövmüş 
lkiçeşmelikte Medine yoku· 

şunda lbrahim oğlu Abdül
kadir, metresi Fransova kızı 
Kabre)i dövdüğünden tutul· 
muştur. 

onu vaktile muayene ve teda- muhakemesine dün şehrimiz )eri, 22,30 Seçilmiş opera ve 
vi eden Dr. Bay Mazhar Os- Ağırceza mahkemesinde de· operet parçaları. 
mana tekrar muayene ettirmek vam edilmiştir. Bundan evel Belgrad radyosu 
ve onun müşahedesi altında bazı suçlardan muhtelif mah· Saat: 21,45 te Türkçe neş· 
bulundurmak lüzumunda ısrar kemelerde muhakeme edilen riyat. 
etmişler, mahkeme heyeti de maznun Hüseyi'n hakkında 
netice itibarile bu dileği ka- Asliyeceza mahkemesinde bir Sosyalist Nazırlar 
bul etmişti. rapor vardı. Ağırceza mahkc· lngiliz politikastna 

Maznun Şükrü, fstanbulda mesi kararile, Asliycceza m&h· muarızmışlar 
Bakırköy tedavi }Urdunda kemesindeki dava dosyasında Paris, 16 (Radyo)- iyi ha· 
müşahede altında bulundu- bulunan bu doktor raporu her al6.n mehafile göre Şotan 
rulmaktadır. getirilmiş, dünkü celsetle okun· kabinesindeki Sosyalist Nazır· 

Dün maznundan mahkeme muştur. Hüseyfoin müşahede lar, Fransa, İngiliz politikasını 
altında tutuldu"'-una dair olan kabul ettiği takdirde istifa reisliğine gelmiş olan bir • 
bu raporda maznunun asabı· edeceklerini bildirmişlerdir. mektub okunmuştur. Maznun 

Şükrünün bu mektubu çok nın bozuk olduiu ve cezasının Paris borsasında vaziyet 
akıllıca yazdığı anlaşılıyor. yarı yarıya indirılmesi caiz Paris 16 (Radyo) - Fransız 
Çünkü maznun, mektubunda, bulunduğu bildiriliyordu. Mah· piyasa mda 35 maddenin iiat· 
lstanbula götürülünce doktor kemece rapor okunduktan leri geçen seneye nisbetle 
Bay Mazhar Osmanm Avru· sonra malumat edinilmiş ve yüzde 22 tereflu etmiştir. 
pada seyahate çıktığını ve bazı şahidlere mahkemeye Borsada henüz abit bir v~
kendisini muayene ve tedavi gelmeleri iç.in yazılan celb ziyet yoktur. Borsanın uğrıya· 
edemediğini, onun yerine ve- tezkerelerinin tebliğ edilmedi· cağı şekillere bitmiş nazarile 
kilinin baktığını, vekil olan ği anlaşıldığından tekrar celb bakılamaz. Borsadaki vaziyetfn 
doktorun ise fazla işi bulun- tezkeresi yazılmasına karar düzelmesi vadeli mevduatı IS· 

duğundan kendisini layıkıle verilmiş, muhakeme, başka bir lah edecektir. 

Hakaret bakamadığını herhalde Bay güne bırakılmıştır. l•------~---·-
lkiçeşmelikte hastane soka· Mazhar Osman tarafından Maznun Ciddeli Hüseyin, miş, müdafaa hakkına temas 

ğında Abbas oğlu aşçı Ka- müşahede altında tutulması muhakeme esnasında gene asa· itibarile mahkemece, doktorun 
zım, bir alacak meselesinden lazım geldiğini bildirmekte ve: bi haller göstermiş ve vücudü bir defa da şahid sıfatile din· 
Cemal oğlu Naciye hakaret zangır zangır titremiştir. lenmesine karar verilmiş ve 

- Bu defa da beni kur· 
etmic ve yakalanarak adliyeye Bir delilik iddiası daha muhakeme, başka bir güne " taracak rapor verilmiyecek.. b 
verilmiştir. Keçecilerde arkadaşı Turanı ırakılmıştır. Fakat Mazhar Osman bekle· 

Yangın başlangıcı d b • b' sarhoşluk yüzünden öldürmek- Müddeiumumi mahkO· nir e enı ızzat muayene 
. Sineklide Aziziye mahalle- ve tedavi tderse beni kurta· le maznun Hasan oğlu Ham· miyet istedi 

Tavas, (Hususi) - Üç se· sinde 47 sayılı evde oturan racak raporu 0 verecektir. dullahın muhakemesine dün lkiçeş'llelikte Hüsnüyü öl-

takdir edildi 

nedenberi gerek yol işlerinde tütün amelesinden Ramazan Demektedir. Mektub, dünkü şehrimiz Ağırceza mahkeme- dürmekle maznun marangoz 
ve gerekse ilçe merkezinde kızı 24 yaşında Fatma ve ko- muhakeme celsesinde okun- sinde devam edilmi tir. Geçen Salihin mahkemesine devam 
büyük faaliyetle vücude getir- cası Mustafa ı'şlerine gitmiş- celsede maznunun deli olduğu edilmiştir. Maznun hakkında, 

1 1 d duktan sorıra müddeiumumi· J dd diği eserlerle ça ışma arın a )erdi. Odada yanık bıraktık· iddia edildiğinden müşahedeye eve ce mü eiumumi muavini 
ff k .. T nin de mütaleası alınmış ve l k ı l M" B ş k" S "dd' muva a ıyet gosteren avas ları petrol la"mbası harlıyarak a ınması arar aştırı mıştı. uşa- . ev ı uner ı ıasını ser-

f G k evelce mahkemece verilen d · b h kaymakamı B. azı) ö su yangın çıkmışsa da itfaiye tara· hede neticesine dair gelen rapor etmış ve on eş sene apse 
Denl·zıı· valı"sı·nce takdı"rname karar, maznun Şükrünün, za· d'" k.. 1 d k t hk" d·ı · · · t · t" fından söndürülmüştür. Yan- un u ce se e o unmuş ur. ma um e ı ınesmı ıs emış ı. 
·ı t lt"f d"I · t· ten doktor Bay Mazhar Oı· B d H d il ht S h"d" · d k 'f ı e a ı e ı mış ır. gında dikkatsizlikleri görülen un a, maznun am u a a onra a ıse yenn e eşı 

Pariste hava maznunlar hakkında tahkikata man tarafından muayenesi delilik eseri görülemediği bil· yapılmış ve bazı şahitler din· 
başlanmıştır. hakkında karar verildiği için dirilmekteydi. Bunun üıı:erine lenmişti. Mahkemece dünkü 

1
-----... --.. --• bayramı.. ---- kendisi Avrupadan döndükten maznunun vekili bir mütalea celsede tekrar müddeiumu-kiın Diş Tabibi S h · J 

indıkın et ihtiyacını temin için 

k Pari.s, 16 (Radyo) - 18 en ne rınue sonra maznunun müşahede dermeyan etmiş, do1'torun, miye söz verilmiş ve müddei· 
dt~ Cevad Dağlı Temmuz, Pazar günü Villa Münakalat tekrar başladı altına alınması hakkında Is- maznuna aid dava dosyasını umumi, eski iddiasında ısrar 
rku ikinci Beyler sokak No. 65 KubJede hava bayramı yapı· Paris, 16 (Radyo) -- Sen tanbul adli tıb işleri meclisine tamamen gözden geçirmeden ederek kanaatinin değişme· 

Hergün sabahtan akşama lacak ve bu merasime her nehri nakliye vasıtaları grevi tebligatta bulunulmasına karar ve kendiıil müdaveleiefkarda diğini söylemiştir. Maznunun 
kadar hastalarını kabul nevi tayyareler iştirak ede- bitmiş ve münakalat yeniden verilmiş, muhakeme başka bir bulunmadan hakkında rapor müdafaası için muhakeme 6 

;~=ed:e:r:·===T:e:le:·:3:0:5:5==~c~e~k~ti~r~. _________ .;.~b;a:şl;a~m~ı~şt~ır~.------ güne bırakılaııştır. vermesi doğru olmadığını söy· Ağustosa bırakılmıştır. .• ••11111 ....................... _ .. _ ....... - ......... _ .......... _____ _ 

nde 
ece 
Ya Ciizli Cihangir 
itli 

hl 22- Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

~i g General Mars, çok mütees
tı ır olduğu halde, hiçbir söz 

l c~öylemeden bu sözleri dinledi 
8 'h 
1 e nı ayet: 
nR 

rası - Bu hususta hiçbir şey 
.. yliye<:?ek vaziyette değilimi 

ti aamafih yalnız size, büyük 
yn fimiz olmak dolayısile size 
~in u hususta ÖaZl itirafatta bu-

stÇ.nabilirim ve b~nları 
edb~çbi! kimseye söylemiyece· 

niniie dair sizden teminat 
u r-. • 
iler terım. 
eğin Dedi. 
t 1 Başvekil arkadaşlarına: 
ğrrl - Baylar, dedi, sizden bizi 

bir an için yalnız bırakmanızı 
rica ederim. 

Başvekil ile general Mars 
salonda yalnız kaldılar. Mars, 
babasına kusurunu itiraf eden 
bir çocuk hal ve ıstırabile 
başvekile bugün nerelere uğ

radığını, kimlerle görüştüğünü, 
neler üzerine söz söylediğini 
anlattı. 

Başvekil bu macerayı hay· 
ret ve biraz da ıshrabla din
ledikten sonra, başını salladı: 

- Eyvah, dedi, bu yeşil 
gözlü kadını ben nedense hiç 
hoş görmemiştim. Yeşil göz· 

leri bana karşımda bir yılan vetli bir radyo merkezine ma-
bulunduğu hissini vermiştir. lik olmaları güç birşey de· 
Bu kadın bana çok bayağı ğildir. 
görünmüştür. Şimdi, bu hadi· - Pekala ... Fakat ben te· 
se bana gösteriyor ki, bu şebbüsümüzden hemen hemen 
kadın muzır bir mahluktur ve hiç bahsetmedim. 
bu hissim yanlış değildir, mu- _ Evet, ben de bunun 
hakkak odur. böyle olduğunu kabul ediyo-

Mar hayreti büsbütün art· rum, fakat... Haritayı masa 
mış bır halde: üzerinde bırakmadın mı?. Bu 

- Şu balde, o olduğuna harita bu şeytan kadına kafi 
emin bulunuyorsunuz? derecede bir kanaat vere-

DedL mez mi? 
- Evet... Bu kadın yaban- Başvekil çok asabi ve he-

cı bir casus teşkilatının vasıta yecanh idi. Hem söz söylüyor, 
ve aletidir. Bu kadın bizim hem de salonda iri adımlarla 
teşebbüslerimizi tamamen öğ· bir aşağı, bir yukarı dolaşı· 
renecek mevkidedir ve öğ- yordu. Bütün kudret ve ze· 
renmiştir de.. Bahriye nazırı kasını bu muammanın h iline 
da bu kadının bir aletidir. hasretmiş, mütemadiyen dü

- Esrarengiz radyo mer· şünüyordu. 
kezi nedir? Başvekil, pek derin bir dii· 

- ~asuslann gizli ve kuv· şüncc ve tahminden ıonra, 

birdenbire durdu, gözlerini 
duvara dikti, sanki orada bir 
şeyler okuyordu. Ve birden
bire: 

- Bu kadını ne pahaya 
olursa olsun söyletmek la
zımdır. 

Dedi. General Mars ihtiyar· 
ıız bir şekilde: 

- Fakat hiçbir şey söyle
miyecektir. 

Dedi. 
- Buna ben de emınım. 

Fakat mutlaka söylemesi la
zımdır! 

Başvekil Marsa dikkatle ba
karak ilave etti: 

- Bunu sen yapacaksın. 
Evet bu işi yapabilecek tek 
adam sensin.. Sana ben zemin 
hazırlıyacağım. Yarın bahriye 
nazırı uzun bir seyahate çıka· 
cak ve müstemlekelerden bi· 

ririnc gidecektir. Bu sayede 
sen Lidya ile görüşmele için 
istediğinden fazla vakit bula
caksın. Bundan onra, bu ka
dını söyletmek için hertürlü 
salahiyeti sana veriyorum .. 

Mars, başvekile daJgın dal· 
gın bakıyordu; başvekil: 

- Ne o, dedi, uyukluyor 
musun? 

- Hayır, ne mevkide ol· 
duğumu anlamış bulunuyo· 
rum. 

Başvekil iki adım attı ve 
Marsın yanına geldi, gözlerinin 
içine dikkatle baktı ve: 

- Mars, dedi, bütün Ar· 
denyada bu kadından güzel 
tek kadın yoktur. Fakat va· 
tana karşı muhabbetten büyük 
sevgi de arz üzerinde yoktur. 
Bunu unutma!. Haydi, güzel 

- Sonıı var -
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A 
~mumi harbin gizli ka':'Ş bf saf:d' lh Nazilli fabrikası 25 ilkte 

vus uryanın mun erı su . d I k 
teklifi nasıl yapılmıştı? rın e açı aca tır 

~~~--~-----~~~ 

Loid Corc, Avusturya imparatorunun mektubunu 
görünce: Sulh, sulh, diye bağırmış, Triyesteye mu
kabil İtalyaya İzmiri vermeği düşünmüştü.Fakat ... 

Umumi harbin en 
şiddetli bir zamanın· 
da Avusturya impara
torluğunun itilaf dev
letlerine münferid 
sulh teklif ettiği hak
kında birçok rivayet
ler vardır; bu teklifin 
hakiki mahiyetini bi-

lenler, yakın zaman
lara kadar yoktu. Bay 
Pol Allar umumi har
bin bu gizli ve müb· 
hem kalmış hadisesini 
son bir eserile tenvir 
etmiştir. 

Bu münferıd sulh 
teklifi Prens Sikst dö 
Burbon vasıtasile ya-
pılmıştır: Prens Sikst 
ölümünden evci bu 
maceranın tafsilatını Pol Allara 
vermiştir. 

1917 senesi Mayısının 20 inci 
günü, Fransanın saray proto· 
kol direktörü Bay Vilyam Mar· 
ten, henüz 30 yaşlarında bu
lunan esrarengiz bir gencin 
ziyaretini kabul etmiş ve kısa 
bir muhavereden sonra bu 
genci Cumhur riyaseti daire· 
sine geçirmiştir. 

Fransanm o zamanki Cum
hur reisi olan Bay Puankare, 
soğuk bir tavırla elini bu gen· 
ce uzatmış ve gencin verdiği 
kifi derecede fersude bir ka
ğıdı almıştır. Puankare, daha 
s<>tulc bir tavırla: 

- Bu kağıt neden kurşun 
~alemle yazılmıştır? 

Diye bir sual sormuştur. 
Meçhııl genç bu suale: 
- Eniştem bu mektubu 

yazmazdan evel attan düştü; 
eli biraz incinmiştir: daha ko
lay yazıldığı için, mektubunu 
kurşun kalemi ile yazdı! Ce
vabını vermiştir. 

Bu fersude kağıd harb 
cebhesinin öte tarafından gel· 
miş bir sulh teklifi idi! Yüz. 
binlerce insanın hayat ve isti
rahati bu mektubdaki teklif· 
lerin samimiliğine bağh de· 
mekti! 

Bu mektubu getiren kimdi?. 
Fransayı asırlarca idare etmiş 
olanların ahfadından birisi! 
Yani... Burbon hanedanının 
Prensi Sikst ismindeki evladı 
ve Veliahdı; Avusturya impa
ratoru Şarlın zevcesi Zitanın 
kardeşi, dördüncü Hanri ve 
14 üncü Lüinin torunu idil 

Evet, o gün, 20 Mayıs 1917 
de sulh, muhariblerin başı 
uçlarından geçmiş idi. 

Prens Sikst, Afrikada öl
dükten sonra bu esrarengiz 
vazifenin bütün safhaları mey
dana çıkmıştır.~ 

1916 senesi Kanunuevclinin 
24 üncü gecesi, prens Sikst 
ve kardeşi prens Ksavye ku
zenleri Belçika krala Albert 
ve zevcesi Eelizabetin nezdin
de bulunuyorlardı. 

iki kardeş, Sikst ve Ksavye 
düşünceli ve fazla meyus idi
ler. Anneleri prenses Mari 
Antonya, Avusturya ve Ma· 
caristan imparatoru Şarl ile 
levcesi ·kız kardeşleri· Zita 
harbe nihayet vermek arzu· 
sıuada olduklarını bildirmişti. 

Loid Corç 
Avusturya, ,-\lmanyanın rıza· 
sını almadan itilaf devletlerile 
münferid sulh akdini istiyor· 
du. Sikst hemşiresi Zitadan 
da şöyle bir mektub almıştı: 

"Hergiln yüzlerce kişinin 

ölmekte olduğu siperlerde hü· 
küm süren cehennemi hayatı 

ve ıstırapları bir kere düşün!.. 
Hemen gell" 

Belçika ordusunda birer mü
lazim olan prens Sikst ve 
Ksavye, Belçika kraliç.esinin 
tavassutu sayesinde izin almış
lar ve diplomatik birer pasa· 
portla fakat çok gizli olarak 
seyahate çıkmıştılar. 

Düşman, enişteleri ve hem
şireleriydi. Ve harbin ilanın

dan sonra, biribirlerini birinci 
defa olarak görüyorlardı. 

Şarl ve Zita büyük bir sa· 
mimiyet ile: 

- Sulh istiyoruz. Biz artık 
Almanyanın esiri dağilizl De
miş idiler. 

İki prens hemen Parise 
dönmüşler ve Poankare ilk 
anda çok uysal görünmüştür. 
Faka! başvekil ile görüşmeden 
iş yapmak istememiş ve prens 
Sikst Başvekil Briyana gön· 
dermiştir. 

Briyan ise: 
- Müttefiklerimizle görüş· 

meden, hiçbir iş göremeyiz. 
IJemiştir. 

işin resmi müzakere ve mu· 
bereye düştüğü bir sırada, 

ltalyanın da Alman bankerle· 
rinden birisinin dul karısı olan 
Bayan Grebner vasıtasile ve 
Avusturya ile sulh müzakere
lerine giriştiği ve general Kad
ronanın - Kralın malumatı ol· 
madan - bazı esaslarda muta· 
bık kaldığı haber alınmıştır. 

Loid Corç, Avusturya im
paratoru Şarlın mektubunu 
görünce, muvaffakıyetten do
ğan bir sevinçle: 

- Sulh, sulh! Diye bağır· 
mış fak at bu neşesini birden· 
bire kaybederek: 

- Ben İtalya Başvekilini, 
haris Soninoyu çok iyi bili
rim. İtalyanın Triyesteyi al· 
masında ısrar edecektir. Maa
mafib Triyesteye mukabil ltal
yaya lzmiri veririz, iş olur, 
biter!. Demiştir. 

Ve, Sf!n Jan Morycn müla
katında Soninoya lzmiri teklif 
etmişlerdir. 

Souino Triyestedc ısrar et· 

miş ve müzakere çok müşkül 
bir safhaya girmiştir. Bununla 
beraber Prens Sikst meyus 
o~mamış ve Puankareden yeni 
bir mülakat elde etmiştir. 

Puankare, Kambron ve prens 
Sikst uzun uzadıya müzakere· 
ye girişmişlerdir. Puankare bu 
vaziyet karşısında hayretle ve 
fazla bir ciddiyetle: 

- Bu da ne demek?. ftalya 
sulh için tavassut istedi; fakat 
Slavlara ait yerlerle Adriya· 
tiğin bütün sahillerini almak 
istiyor. 

İtalyanın siyaseti nasıl si· 
yaset anlıyamıyorum. Demiştir. 

Prens Sikst, Bayan Grebner 
ile general Kadrona müzake
relerini de anlatmıştır. 

Puankare ve Loid Corç ni
hayet Avusturya ile müzake
reye Kont Armanı tayin et· 
miş fakat bu müzakereler 
müsbet netice vermemiştir. 

Prens Sikst daima: 

- 1917 de sulh imza edil
miş olsaydı ne ala olacaktı. 
Fransa ve bütün Avrupa en 
büyük ve en güzel bir fırsatı 
kaybetmiştir. 1917 de sulh 
yapmalı idik ve yapabilecek 
vaziyette bulunuyorduk. 20 
Mayıs 1917 den sonra ölen 

on milyon Avrupalının hiç 
olmazsa üçte biri kurtulmuş 

olacaktı. Rusyadaki 1917 ihti
lali çıkmıyacak, Rusya inhilal 
etmiyecekti. 

Ve... Fransa 100 milyar 
daha sarfından kurtulmuş 

olacaktı. Avusturyayı Türkiye, 
Türkiyeyi Bulgaristan takib 
edecek ve Almanya yapayal
nız kalacaktı. Fransa da, bir 
Amerikan sulhu değil hakiki 
bir Fransız sulhu imzasına 
muvaffak olacaktı! Deyip dur-
muştur. F. Ş. B. -Müdhiş bir infilak 

Nevyork, 16 (Radyo) -
Sulivan maden kömürü hav· 
zasında bir infilak ·ıuk·Jagel· 
miş 4 kişi ölmüş, 70 kişi ya· 
ralanmıştır. Kesif bir duman 
kaza mahallini ihata ettiğinden 
yardım imkanı bulunamamış
tır. Maden ocakları önünde 
binlerce kadın ve çocuk ocak
ta kalan erkekleri hakkında 
malumat beklemektedirler. 

/ngilterede fırtına 
Londra, 16 ( Radyo ) -

Çok şiddetli bir fırtına lngil· 
terenin cenub ve garbında 
büyük tahribat yapmıştır. Sa· 
hil şehirleri su altında kal· 
mıştır. Fırtınadan kaçamayan 
bir tayyare düşmüştür. Fırtına 
Londra havalisine kadar tesir 
yapmıştır. Zarar pek çoktur. 

Had ise kapandı .. 
Varşova, 16 (Radyo) - Ka· 

r:ikovi başpapazı, cumhurreisi 
B. Mucickiye bir mektup gön· 
dererek, Pilsudeskinin tabutu· 
nun nakli meselesini izah et
miş ve bu hareketin Pilsudes
kiye karşı hürmetsizlik olma
dığını bildirmiştir. 

Cumhurreisi bu mektupla 
hadisenin kapanmış olduğunu 
bildirmiştir. 

- Başı 1 nci sahifede -
Her istasyonda bir k:ılabal ık 

geliyor, \'ekili ıe.laıulıyor, derdini ı-
11öyliiyor, dileAini anlatıyor. Ve kil 
onlarla konuşuyor, onlan diul iyor 
ve otokarımız istasyonları birer 
fırlatıh atarak bizi, öglcye doğru 

l'azitliye 11h) Or . A)dın v:ıli i tle 

AydındJ Lizc iltihak elli. 
Bütün l\tcııdere& O\'&s:ı , Türk 

çiftçisinin sarı yc:il ve çe~id çe~id 

eervcıini bağrındı.ı yük clıcrek içe 
zevk \'eren biı· \'Üsatl : omuzlarını , 

ta karşı dağlara daya mış. 

Otokar, Nazilli istasyo nun· 
dan fabrika yerine uzanan 
hususi bir hatta geçiyor ve 
biraz sonra, hepimiz hayretle, 
bir alemden bir aleme düşü-
yoruz. 

Çocukluğumun birkaç yılını 
taşıyan o toprak üstünde, hatta 
rüya dahi olsa, bir gün Türk 
sanayi kalkınmasını bertarafa 
ilan eden böyle bir eserin 
başkaldıracağını hatırıma ge· 
tirmemiştim. Ovanın bağrında, 
tekniğin, ihtisasın, yeni Türk 

Bay Celtil Bayar makineleri tetkik ediyor 
kilo pamuk işliyecektir. Bu· - Fabrikanın kuruluşu, es 
günkü işçi sayısı 1500, yarın sen tasarrufa müsteniddir. 
iş başlayınc; esas kadro 3000 işçi ile çok iş çıkaracağız 
olacak, yani asgari had 3000 ucuzluğu temin edeceğiz. 
fakat bunların aile efradını Dedi. Vekil cevab verdi: 
da hesaplarsamz bizim yarı _ Zaten dava da budu 
şehir olacak fabrikayı kavrar-
sınız. 

bunu başarmak lazım. 
Fabrika müdürünün kana 

tine göre, diğer fabrikalarda 
daha ucuz satış yapılması mu 
hakkaktır. Nitekim 6,800, 
metre kumaş sipariş edilmişti 
ve fiatler diğerlerine nisbetl 
dört kuruş eksiktir. Teşrini 
evelde • parti parti kumaşla 
rın teslimine başlanacaktır. 
manlar da sipariş vermişler 

fakat imkansızlık karşısınd 
is'af edilememiştir. 

Fabrikadaki tetkiklerden diğer bir intiba 

Bugün basmalar 4 renklidir 
Nazilli fabrikası 10 renk üze 
rinden çıkarabilecek ve b 
suretle kumaş piyasasına, Tür 
modasını ve Türk zevkini ka
tabilecektir. Fakat biraz zama 
geçmesi lazım. davasının ve enerjisinin bütün 

kuvvet ve belagatile, bir fab· 
rika yükselmiştir. Bu fabrika, 
bir dokuma fabrikasıdır amma, 
cemiyetin dünkü ve bugünkü 
hali içinde müsbet ve teknik 
keyfiyetinden ayrı bir mana da 
taşıyor. Bunu, düşünen bilir 
ve bulur. 

lktısad Vekilimiz, temelatma 
merasiminde bulunmuş, sonra 
gelememiş. Derhal: 

- Gezelim -dedi- gezelim! 
Fakat, sa~tlere sığmıyac:ık 

bir iş karşısındayız. Çünkü 
burada, küçük bir sanayi şehri 
vardır; 

Muhtelif tesisatı, memur, 
amele evleri, lokantası, has
tanesi vesairesi ile küçük bir 
şehir.. Sütunlarıma sığmıya· 
cağını bildiğim müşahedele· 
rimi, azami daraltıyorum: 

Bu fabrika 8 - 10 milyon 
liraya mal olacaktır. Yılda 18 
milyon metre ince basma çıka
racaktır. Fakat kaba işlerse 

20 · 22 milyon metreyi de tu
tabilecek. iğ adedi 28,000 
İlk kumaşı Eylülde göreceğiz. 
Belki de, fuara yetişecek. Fa
kat bir şartla: 

Almanların, taahhüt ettik
leri iki parçayı yetiştirirlerse. 

Çünkü bu iki makine parçası 
çok mühim görülüyör. Beri 
taraftan ise, Almanlar taeh· 
hütlerini ifada sık sık taallül 
göstermişler. Hatta, bina in· 
şaatında ayni teahhurlar vaki 
olmuştur. 

Vekilimiz ayrı ayrı ve bü
yük büyük binaları dolduran 
her kısım hakkında, müdür B. 
Fazlıdan izahat alıyordu. B. 
Fazlı, mesleğini ve mevzuu 
kavramış, değerli bir Türk 
gencidir. 

Fabrika, senede 2 milyon 

Montaj Nisanda başlamış, 

fakat Eylülde bitecek. Bunu, 
montajı yapan Rus mütehas
sısları ve bilhassa B. Komzim 
söylüyor. 

1 Ağustosta, fabrika varlığının 
°O 90 kuvveti ve 750 dokuma 
nıakinesi ile işe başhyacak. 
Hem iplik, hem dokuma, hem 
basma çıkaracak .. 

iki fabrika vardır: 
Biri iplik ve dokuma, di· 

ğeri basma ve terbiye fabri
kası. Fakat fabrikaların esas 
bünyesi, icabında, yani ihti
yaç karşısında iki misli tevsi 
edilmek üzere tesbit olunmuş. 
Bu suretle icabında, hariçten 
ham kumaş alarak işl iyecek
tir. 34-38 numaraya kadar in· 
ce iplik çıkaracaktır ki, çok 
enteresan bir muvaffakıyettir. 

San'at mektebi mezunlarından 
90 genç burada stajdadır. 35 
yerli kız da şimdiden işe baş· 
lamış çalışıyorlar. 

lktısad Vekilimiz, onları 
yanlarına çağırdı , onlarla ko
nuştu ve: 

- Çalışın kızlarım, çalışın .. 
Dokuma ve basmalarmızı hep 
giyeceğiz. 

Dedi. Bug ün 35 kız, yarın 
350.. Nazilli, bu suretle bir 
refaha , bir iş sahasına kavu· 
şuyor .. Nazilli, milli mücade· 
ledeki döktüğü alınterinin , 

şimdi kendi toprağında hşkırl· 
tığı bir nimetle parlak b ir 
atiye doğru giôiyor. Bu fab
rika, Kayseri fabrikasından 
biraz daha küçük, fakat kuru· 
luşu itibarile, daha mükemmel.. 

Basmalar, iki çeşit ol~cak: 
Şehirliler için, köylüler için. 
Vekilimiz, bu cihete bilhassa 

ehemmiyet verdi. Halkın zev· 
kine ve fiat ucuzluğuna işaret 
etti . Bay Fazh: 

Rus mütehassısları ve 51 
mor.tör, durmadan montaj işini 
bitirmek istemektedirler. Mü· 
tehassıslar Vekille konuştular: 

- Mesaimizi nasıl buluyor· 
sunuz, fabrikadan memnun 
kaldınız mı? 
-işin tekniği üzerinde bir şe 

diyemem. Fakat umumi intibaı 
çok kuvvetlidir. Salahiyettar· 
)ar bana, memnuniyetlerini bil· 
dirdiler. Teşekkür ederim. 

- Emin olunuz! Bu maki· 
neler, Türkiyeye gelen maki
nelerin en iyisidir.. Onları, 
aldığımız bir emirle hususi 
bir itina ile hazırladık. 

Hep beraber, gene gezin· 
tiye başladık. Rus montaj mü· 
tehassısları , aynı zamanda 
Türk teknisyenlere, makineye 
hakim olmak san 'at ve kud· 
retini vermeğe çalışıyorlar. 
Moskovada, silindir üzerine 
bir basma için çiçek işlemek 
san'atı ihtisası yapan 13 gen-
cin de yakında gelmesi bek· 
leniyor. 

Beri taraha fabrika, bütün 
d emir, dökme, kaynatma ta
miratını kendi içinde yapacak 
bir hale gelmiştir. Aynı za
manda hariçten de iş kabul 
edecek.. Mükemmel bir kim· 
yahane kurulması da mu· 
karrer. 

Fabrika, Limit madenini de 
bizzat işletiyor ve imtiyazını 
almış bulunuyor. 
Şunu ilave edeyim ki, f ab

rika, ipek ve yünlü işliyebilir. 
24 makineyi bir işçi idare 
edecektir ki, mühim bir ta
sarruf tutar. Bu mıntakanın 
dokuma sanayii malumdur. 
Ara sıra, iplik buhranı da 
geçirir. Fabrika, bu ihtiyaca 
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t\de~i mü~a~~ıe k ... omi- Hatay anaya 
tesınde ıngılız planı - Başı 1 inci salıt/edP. - • bitarafane olarak icra edeceği 

ası 

------------Başı 1 inci sahifede 
bu\ etmektedir. Yalnız, bu 
planın tatbik kabiliyeti etra
fında tedkikat yapmaktayız. 

Bitaraflığı kurtarmak mak· 
sadile yapılan bu planın mü· 
zı:ıkeresi komit«>ye mevdudur. 
Ümid ederiz ki, müteakib mÜ· 
teakih müzakerelerde muvaf· 
fakıyet hasıl olacak ve tehli· 
keyt· düşmiiş olan bıtaraflık, 
iyi bir şekilde sıyanet edi
lecektir. 

Von Riht>ntropıan sonra, 
ltalya sefiri B. Grandi söz 
almış ve şunları söy'emiştir: 

- Bu planla anlıyoruz, ki 
lngıltere . eski yolu ter ketmiş 
ve ltalya·Almanya nazctr nok
tasına yaklaşınağa bt1şlamıştır. 

ltafy:ı, yeni p l anı müznhre 
ve tekike esas olacak şekıl<le 

kabul ediyor. Aziz başkan 
Lordu P:umut, planın müz tke· 
resini tacil ederlerse isabet 
etmiş olurlar. 

lıaıya, bu hususta vukuhu· 
lac ik müzakereleri tAkibe ama· 
dedir." 

ltalya sefirinden sonra, Po· 
lonya murahhası ı-Öz almış ve 
Polonyanın, yalnız, göııüllüle· 
rin geri çekilmesi meselesinde 
muarız olduğunu, planı, Psas 
itibarile kabul ettiğini söyle· 
miştir. 

Bundan sonra, Belçika, Hol· 
landa ve diğer murahhaslar 
da söz almışlar ve planı ka
bul ettiklerini beyan eylemiş· 
lerdir. Yalnız, Fransız sefiri 
B. Korben, hükumetinden he
nüz talimat almadığını söy
lemiştir. 

Komite reisi Lord Pilmut, 
Fransız sefirinin sozu uzerıne 
öğleden sonra saat 16 bu· 
çukta celseyi tatil e\ lem iştir. 

Londra, 16 ( Radyo ) -
Ademi müdahale komitesi, 
öğleden sonra saat 16,30 da 
Lord Plimutun riyasetinde top· 
lanmıştır. Evvela Fransız se· 
firi söz almıJ ve demiştir ki: 

- Fransa, İspanya işlerinde 
takip olunan bitaraflığı kur· 
tarmak lüzumuna kanidir. An· 
cak, yeni planda, cumhuriyetçi 
ispanya ile ihtilalci İspanyaya 
muharip hakk1 · verilmesi hu· -karşılık her sene 300·400 bin 
kilo iplik verecektir. 

Fabrikayı gezerken hepimiz, 
müstakbel basmanın nefase· 
tini düşünüyorduk. Fakat yu· 
karıda da yazdığ1m gibi, Al
manların, beklenen parçaları 
biran evel göndermesi şart .. 

Rus mütehassıslar, Türk 
gençlerinin bir kısmını, dö· 
kümcülük ve kaynakçılıkta da 
yetiştiriyorlar. Bunlar bilahare 
Karabüke gönderileceklerdir. 

Rus mütehassıslaı andan B. 
Komzim diyor ki: 

- Montajdaki muvaffakı
yetimizin sırrı, Türk işçisinin 
canlı, çalışkan ve verimli ol· 
masındadır. Kayseri fabrika· 
sını da biz kurduk. Fakat bu 
fabrika daha moderndir. Ey· 
lül sonuna kadar montajı bi· 
tirmek azmindeyiz. 

Fabrikayı gezdikten sonra 
lokantanın {leniş balkonunda 
büyük bir aile sofrası halinde 
toplandık. Burada, bir yığın 
münevver genç te iş almış bu· 
lunuyor. Hayatın yüzü ve sesi 
değişmiştir. Nazilli ovasında 
yeni alem doğuyor. 

Cumhuriyet ve yeni Türk 
devası, kat'i bir realitedir ki, 
1 -.J· • L -.J .J. 

susunda muarızdır. 
Bundan başka gönüllülerin 

geri çağrılması ve kontrolun 
şekli, noktainazarımıza uygun 
görülmemektedir. Maamafih, 
ümid ederiz ki, bu hususta 
teferruata girişildikten sonra 
bir tarzı hal bulunacaktır. Zira 
F ran!la, bu mt>selelerin, esaslı 
surette tf'm · zlenmesini arzu 
etmrktfdir. Şunu da arzetme· 
liyim ki, alınacak kararlarda 
Fransa, daima serbestisini mu· 
hafazn etmek şartile f ngiliz 
planını kabul t-der." 

B. Knrhf'nrlen sonra Rus 
sefiri B. M.iyiski söz alınış 

ve uzun beyanatta bulunduk· 
tan sonr~. Rusyanın, lngilter 
planına şiddetle itiraz etmiştir. 

Bundan sonra, Türkiye, Yu· 
nanistan. Yugoslavya, Roman· 
ya, Skandinavya devletleri 
murahhasları söz söylt-nıişler 
ve yeni planı kabul ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Bunu müteakib Lord Pilimut, 
Salı günü toplanmak üzere 
celseyi tatil eylemiştir. 

Moskova 
seyahatı 

Başı 1 inci sahifede -
Tilrk Vekilleri şPrefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette B. Vorooilof, 
Kagoııoviç. Mikoyan, Yaleri, MPj· 
lauk:, Suıf iio, 1 ott:nıkin, Stomonia· 
kof, Budyenni ve dij'.ter eahAiyet· 
lt>rdeo ha;ka Türk \',.kiJlninc re· 
fakuı eı1en ze\·at hıtzır bulunmu~tur. 

Yemf'kte B. Molotof ve Aras 
nutuk söylemişlerdir. 

Müıeııkıben büyük Kremlin 
sarapnda bir re!!ep-iyoo yapılmı~ 
ve bu re epQiyona hükumet aza~ı. 
Sovyet ıııüe-sesatı zimamdarlan, 
Sovyct teşekkülleri ile ilim, sao'at 
\•e matbuat mümessilleri davetli 
bulunmuşlardır. 

~loakova, 16 (A.A.) - Tas 
Ajtın•ı bildiriyor: 

Dün B. Zekôi Apaydın B. 

Rü.dü Aras \'C Şükrü Kaya oeref· 
)erine bir akşam ziyafeti vermiotir. 
Ziyafette B. ,\tolotof~ Mikoyan, 
Ejof, Litvioof, Iejlauk, Sodiio, 
Bud}enui, Stomoniak.of, Velillere 
refokııt etmekte olan zevut n! Tür· 
kiye elçili~i f'rUuı hazır hulun• 
nıu~lardır. 

Ziyafetten sonra yapılan ka· 
bu resminde kordiplomatik, 
hükumet azası, Sovyet mües· 
sesatı zimamdarları, an•at ve 
matbuat mümessilleri lıeı.ır bu
lunmuşlardır. 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

155 Esnaf Ban. 12 
22 M. J. Tara. 14 75 

177 Yekun 
449990,S Eski satış 
450167,5 U. satış 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi S. K. 

1595 Buğday 5 75 
65 Ton Buğ. 5 75 
12 B. Pamuk 45 

K. S. 
21 
17 

K. S. 
6 625 
6 625 
45 -----------

lzmir Belediyesinden: 
Nümunesi veçhile beheri 

beş yüz seksen kuruştan üç 
yüz otuz a1tı lira kırk kuruş 
bedeli muhammenle yaptınla· 
cak olan elli sekiz aded yaz· 
lık ceketin açık eksiltme ile 
ihalesi 23 Temmuz 937 Cuma 
gününe temdid edilmiştir. Nu· 
mune ve şartnamesini görmek 
üzere Başkitipliğe iştirak için
de yirmi beş buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
il söylenen gün ve saatte 

-·=---- .... ı:-:. 

Adana, 16 (A.A.) - 14 teminatı kendilerine getiri· 
Temmuzda resmen ifan edi1en 
Hatay rejimi münasebetile 13 
Temmuzda Antakyayı ziyaret 
eden Surive ali komiseri Mar· 
tel beledive binasında söy1e
di~i nutukta dPmİştir ki: 

•Sancak ha1kın11 mıamlıake· 

tinizin kanunu esasisi hakkın· 
da hevnelmilel mühim müza· 
kert-lf'nni cıarevan etti~i df'vre 
2''"Çtiktf'n sonra bir sulh ve 
miisal~met muhiti içinde is· 
tikhale do~ru han~i bir ruh 
içinde tPvPccüh f'tmf'k mu· 
vafık olaca~ını tayin etmf'k 
icin sizlerin aranıza ~,.Jm,.yi 

lüzumlu 2'Ördiim. S:.ncakta 
v.-sıvan halkın mP7hf'hin ilıti· 

lafı konuşulan dilinin ta~<fli· 

dii CPnPVl'"' m,.cliı;incf' 29 Ma· 
vıs tarihin<ft> kahul t>dilen me· 
tininin ihtiv:\ ettiği ahkamın 

mülhem olduğu prensibleri 
ittihaz ettirdi. 

Hay;1tı umumiyf'nin muhte· 
)if tezahiiratında işbu yeni va· 
ziyf'tin kuvveden fiile çıkarıl· 
masına aht-nktar tPşriki mt>sai 
etmf'k için Sancak halkını teş· 
kil f'dt>n anasırı mnhte1ifenin 
yt>kdiğerinden münfail görün· 
düklerine ra~men siyaset ale
minde kafi derecede kemale 

yorum. 
Her yanda sükunun idamesi 

ile herkesin kendi mesaisini 
kemali rahatla takib etmesi 
ıçın umumun yardımına gü· 
venmekte esasen Fransa hak· 
lıdır. Mukadderatına müşterek 
kaldığı Suriye ile komşu Tiır· 
kiye arasında Sancak bir ih· 
tilaf sebebi dt>ğil bilakis Su· 
riye ve Türkiye milletlerine 
dostluklarını takviye edecek 
vesaiti tf'shile mahsus bir un· 
sur olmalıdır. iki komşu dev· 
let arasında miinasebatı dos· 
tanenin t«>e~siisünü temenni 
ctmPkte, Türkiye için hiçbir 
st>heb kalmadığı temiMtını 

kat'i taahhüdatla mÜf'yvet bir 
surett~ Türk ricali dPv1etin· 
den istihsal etmekle Fransa 
mt>s'uttur. 

işbu itilaf ve sulhperverane 
sivasette ayni hedefi alabdar 
oldukları hususatta hukuku 
mütekabillerini hürmeten takip 
etmelerini bütün Sancak aha· 
lisinin idrakinden b"eklerim. 

Komiser beyar.atına şunu 

•lave f'tmiştir: 
"S;1ncağın y\·ni statusunu 

harfiyen tatbikten daha iyi 
birşey yapamam ... 

Bu nutuk şiddetle alkışlan· 

el'miş oldn~unu isbat etmek mıştır. 
sizlere aiddir. O gün 14 Temmuz Fransız 

Ben bilhassa vaziyeti içtima- milli bayramı münascbetile 
iyeleri veya nüfuzu şahsiyeleri Beyruttaki resmi kabulde hu-
dolayısile vatandaşlarının tabii lunmak üzere Antakyadan ay. 
rehberi olan zevata hitab edi· rılan ali komiserin infikakin· 
yorum. Asayişin temini mesu· den bir gün sonra Hatayın 
Jiyeti kendisine teveccüh ettiği yeni rejimi Türkçe·Arapça ol· 
müddetçe Fransanın memuri· mak Üzere iki dilde resmen 
yeti mahsusasını bila taksir ve ilan edilmiştir. 

-ızmiriskan müdürlüğ_ü_ildeÖ: 
1 - Yapılacak iş: Mııhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan 

göçmenler için yaptırılacak evlere ait ilandır. 
A. - Menemen kazasının maltepe köyünde 91 kargir köy 

tipi tek evin muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 
B. - Bergama kazasının kınık nahiye merkezinde 20 kar· 

gir köy tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 ku· 
ruştur. 

C. - Dikili kazası merkezinde 31 kargir şehir tipi tek ve 
çandarlı nahiyesi merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kar· 
gir evin muhammen kıymeti 46939 lira 14 kuruştur. 

D - Foça kazasımn bağ arası mevkiinde 17 kargir tek ve 
1 O kargir köy tipi kargir çift evin muhammen kıymeti 6557 
lira 64 kuruştur. 

E - Kemalpaşa kazasının yukarı kızılca ve parsa köyle· 
rinda 21 tek kargir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 
lira 82 kuruştur. 

F - Torbalı kazasının kayas köyünde 32 tek kargir ah· 
medli 156 tek 32 çift kargir havuz başı mevkiinde 54 tek 
kargir taş kesiğin de l 45 tek 16 çift kargir köy tipi evlerin 
muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının kalambaki çiftliğinde 29 tek kar· 
gir köy tipi evin muhammen klymeti 5522 lira 18 kuruştur. 

2 - inşa c.dilecek göçmen evlerine aid . ~ereste iskan dai· 
resince inşaat mahallerinde aynen müteahhıdınc teslim edile· 
ceğine göre evlerin keşifleri mucibince muhammen kıymetten 
kereste tutarı tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen kıy· 
metle kereste kıymetleri hariç tutulmak suretile hesap edil· . ' mıştır. 

3 - işbu inşaat anahtarı teslimi suretile 13/7 /937 tarihin· 
den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhale 2817 /937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
14 t~ isk~n miidürlüğün<:le müteşekkil komisyonunda ihale edi· 
lecektir. 

4 - ihale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından teklif 
zarflarının bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeğe iştirak etmek istiyenler ihale saatinden 
evci 2490 sayılı kanunda tasrih edilen şekilde ~o 7 buçuk 
muvakkat teminatlarını tediye ettiklerine dair makbuz veya 
banka mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeğe iştirak etmek i tiyenler fenni şartname ve 
planlarfnın ve mukavele suretlerini öğrenmek üzere vilayette 
iskan müdüriüğünden kazalarda iskan memurlarına müracaat 
etmelidirler. 13 17 21 25 2333 

-lzmir . inhisarlar başmüdürlü
ğünden 

Alsancakta bakım evlerimizde mevcud 55 adet müstamel 
tonga makinası 17-7 ·37 den itibaren bir ay zarfında miitt•ferrik 
surette pazarlıkla satılacaktır. Bunlar üç kısımdan ibaret olup 
beherinin muhammen fial 10, 15, 20 liradır. Makinalar depo· 
larımııda görülebilir. isteklilerin bu miiddet içinde her giin 
....... 1 ~ ,1,. hac:miiriiırlnl7iimii7rlPlci komisvona ge}melerı. 

17 emmuz 9?7 

Devlet 
Umum 

emryollar lş)t~tme 

üdürlüğünden: 
1 - Devlet Demiryolları istasyon ve katar işlerinde çalış· 

mak üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş 

olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yu. ırı olmamak; 
D) Bu sene için askere çağınlmamış olmak; 
E) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhht 

muayene neticesinde faal servisde çalışmağa mani bir giina 
arıza ve hastalığı olmamak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur 
namzedi olarak alınırlar. 

2 - Müsabakada kazananlara muvaffakıyet derecesine göre 
61, 57, 46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler 
verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarihinde saat 
14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma· 
latya, Adana, Afyon, lzmir, Erzurum, Mudanya işletme mer· 
kezlerinde yapılacaktır. 

4 - En müracaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma günüdür. 
5 - Daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin işletme müdür· 

lüklerine ve amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat 
etmeleri lazımdır. 17 22 27 2416 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

Şehitler caddesinde 81 sayılı arsa tahrir komisyonunca Rük· 
nettin namına yazılmış ve 800 lira kıymet konmuştur. ihbar· 
namesi tebliğ edilemiyen sahibinin tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında itiraz etmesi ilan olunur. 2404 

Menemen urbaylığından 
1 - Belediyeye aid sebze hali arkasındaki saha üzerinde 

inşaşı mukarrer 1578 lira 26 kuruş keşifli hangar in· 
şası 15. 1:937 tarihinden itibaren on beş gün müddet· 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

2 Eksiltme işi: 30·7-937 cuma günü saat 15 de beledi· 
ye dairesinde icra kılınacaktı;. Bu işe aid mali ve 
fenni şartname bedelsiz olarak uray muhasebesinden 
alınabilir. Taliplerin tayin edilen gün ve saatte bele· 
diyeye müracaat eylemeleri ilan olunur. 2399 

Eşrefpaşa hastanesi sertaba
betinden: 

Hastanemizin 937 senesi ihtiyacı için yaptırılacak olan 400 
lira muhammen kıymetli 65 kalem muhtelif cinste evrakı mat· 
bua 17·7-937 günlemecinden itibaren on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin nÜ[J\uneleri görmek ve şe
raiti anlamak üzere her gün hastane heyeti idaresine müra· 
caatları ve eksiltme günü olan 2-8·937 pazartesi günü saat 
dokuzdan on ikiye. kadar vilayet encümenine müracaatları 
ilan olunur. 2421 17 21 25 29 

il daimi encümeninden: 
E.k8iltmeğe konulan iş 

Açın tutarı 
Bu işe ait evrak ve şart 
lar aşağıda yazılı el ır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saRtı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

İzmir ·· Urla ·• Çeşme yolunun 
40 + 000-42 + 800 kilometre· 
leri arasındaki şosenın esaslı 
onarılma ı 
(4164) Jirn (72) kurıı:;; 

A) Eksiltme projesi 
B) Sözhağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı 

D) Açın ve proje 
Bu evrakları Bayındlrlık direktör
lüğünde görüp inceleyebılirler 

29/Temmuz/937 perşembe.! gunu 
saat 11 de il daimi encümeninde 

937 takvim yılı müteahhitlik v~ 
ticaret odası belgeleri 
(313) lira. 2361 

ikkat 
c··r azarı 

lbrahim Kar aş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek gr.ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

nakletti~imi muht~rem müşterilerime arzederim. 

Seh;u Muhtarll
ğından: 
Selçuk köyünde (4000) Metre murabbaa yol ve pazat yeri· 

nin taşla döşenmesi münakasaya konulmuş ve münakasa ınüd 
deti de 12-7-937 tarihinden 27·7·9'{7 tarihine kadar 15 ~üo 
olarak kabul edilmiştir, 

fstiyenlerin şartı ôğrenm,.k "" pey ürmek U7Prf' Selçuk 
koy odasına müracaatları. 17 20 2403 

• 
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7 Temmuz 931 ANADOLU tl&yfa l 

. Y2.,an: M. Ayhan T. C. Ziraat Bankası lzmir şubesinden: 
ihbar ilanı 

Borçlu adı ve bahasını adı İkametgah Senet 
No. 

Borcu Borcur mahiyeti 
Lira K. 
17268 47 Tanmsal 

86 02 Orta uzun 

nanlı prenses, kendi·emelinin ta
kkuku için planlar hazırlıyordu 

Süleyman O. Ahmet 
Mestan O. Osman 
Ahmet O. Mustafa 
Hafız Mehmet O. Hüseyin 
Hasip. 
Mülazim Ahmet kızı Mihriye 
İbrahim O. Bilal 

Bulgurca 
ÇiA'li 
Balçova 
Dedebaşı Abdülkadir so. No. 340 

Bozyaka 
Balçova 
Doğancılar 3·5 

372 
385 
4ı8 

145 

377 
275 
388 
394 
378 

ısı 48 .. ,, 
468 17 Kısa vadeli 

553 72 Tarım al 
623 55 Prenses, pence· 

n onun defalarca gelip 
esini görecek, yahut ta 
ları ona haber verecek
·. Bu suretle, Prensesin 
sına ilk tohumu atacaktı. 

İ Dük dö Françesko, he· 
Plı bir avcı gibi hareket 
ordu. Ve neticeden de 

görünüyordu. Bir miid
sonra, sarayın dibindeki 
ntdan bir kayı~ın hare
i görmüştü. içinde bir 

rı vardı. Kendi kendine 
''hal: 

Bu, olsa olsa, İrinidir ve 
aka bir macerası var. Bel· 
.e aşıkının yanma gide
ır. Demek oluyor ki, bir 
le karşılaşmaldığım da 
tcıneldir. 
tıniş, gondolcusuna: 
Şu kayığı uzaktan ta· 

etı 

tini vermişti. irini de 
tanımış ve: 
. Ne istiyor acaba? 
're söylenmişti. Onun ruhi 
•rıc bir daha inanmamıştı. 
• bu adam, Kiyara gibi 
•sil bir kıza layık değildi. 
ığı Dük unvanına rağ· 

' o,hakikatte bayağı, küs-
serseri ve zelil bir herifti. 
ı asaletten mahrumdu .. 
aralık kayıkçının sesini 

U: 

Hata peşimizi bırakmadı 
erem Prensesim .. 
Zarar yok, yolumuzda 

ltı edeceğiz. 
bi, nihayet bir insan ola· 
atı hislere malik olabi· 
\'e ona karşı duyduğu 
ti yüzüne vurmaktan da 
l'rıezdi. Fakat o, ayni za· 
• siyasi bir takım entiri· 
Peşinde idi. Mevki sa

kuvvetli şahsiyetleri ken· 
e çekmek te istiyordu. 
rı da şartı, kendisini hiç 
inan onlara teslim etme · 
·.Yalnız güzelliği, .zekası 
tıbesi ile onları sürükle· 

tolunu biliyordu. Bir an 
11şündü ve kararını verdi: 
8u herifi de onlarm ka· 
ı,..~okmalıyım. Bu suretle 
C\ıyaradan da büsbütün 

ırmış ve Doğanın ma· 
rıı kolayla tırm1ş olurum. 
ildi kendine Doğanın 
lllırıldanırken, kalbinde 
Çer yarasının sızladığını 

11
• İçini çekti. Onu sevi· 

eder misiniz?. 
-. Söyle!.. 
- Çıkmayıb geri dönseniz 

çok iyi olur. 
- Hayır, kat'iyyen.. Beni 

yolumdan hiç bir kuvvet geri 
çeviremf"Z .. 

- Fakat tenha yerlerden 
Q't'Cecf"ksiniz. Yapayalnızsınız. 
Sokaklarda her türlü serseri· 
1er var .. 

irini S?iildü, omuzlarını silkti: 
- Zararı yok, bana kimse 

dokunamaz .. 
Bövle söylerken, aynı za· 

manda: 
- Bakalım Dük bana yak

)aşacak mı?. . Ve 
ne söyliyecek? 

yaklaşırsa 

Diye düşünüyordu. 
irini gondolu, gidecekleri 

yere varmadan çok eve), ten· 
ha bir köşede durdurdu .. 

Ve kayıkçıya hafifçe ses· 
lendi: 

- Sen beni orada bekle!. 
Gondolcu birşeyln kekeli· 

yecek oldu, fakat irini dinle· 
rnedi, karanlığa daldı .. Baştan 
aşağı simsiyahtı. Maske de 
yüzünü iyice örtüyordu. Biraz 
ötede başını geri çevirdiği 
vakit hafifçe gülmekten ken· 
dini alamadı: 

- Kiyaranın nişanlısı da 
geliyordu .. 

- Dur bakalım ·diye mı· 

rıldandı- sarkın tılık nasıl baş· 
lıyacakl.. 

Sahili takiben yürüyordu. 
Sular iyice durgundu. Gök 
yüzünde yıldızlar, sönük ışık· 
lar)a hafif hafif parlıyorlardı .. 
Bu akşam, Venedik bir çöl 
kasabası gibi sıcak ve rüz
garsızdı. 

İrini ileriye bakınca. iki üç 
gölge gördü. Bunlar her hal· 
de sarhoş insanlar olmalıydı. 
Yolun ortasından, sendeliye 
sendeliye geliyorlardı. 

irini, duvar dibinden yürü· 
meğe başladı . Maamafih, ge· 
ne korkmuyordu. Tam onların 
yanından geçerken, içlerinden 
birisi: 

- Muhterem ve aziz dil
beriml Size kul, u ak olabilir 
miyim? 

Diyerek bir söz 
irini, sert sert: 

- Hayır, • dedi · 
fazla uşağım ve 
var ki .. .. 

Dığerleri , birer 
attılar: 

fırlattı. 

o kadar 
eşeğim 

kahkaha 

- Yahu, bak, sana eşek, 
lldolcu seslendi: dedi .. 
~uhterem Prensesim, bir Öbürü pişkin pişkin, ~ura· 
80Ylemekliğime müsaad tını yayarak: 
·ı----~;;...--~=--------~..;..--..,,...--:~-----------• sar la r Çamaltı tuzlası mü-
liiğünden: 

idaremiz malı 4 baş beygirin müzayr.dc uretilc a· 
-..... hlmasına karar verilmiştir. 

Müzayede 28 Temmuz 937 Çar amba günli saat 16 
da yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 15 liradır. 
isteklilerin tayin olunan günde ~maltı tuzlasına mü· 
racaatları. 17 20 23 2410 

1~hli urayından: i~hli ~hrinin inkişaf sahasının 100 hektar miktarındaki 
t. ~alı hazır harıya~ını almak işi açık eksiltmeye konul· 

~ h:ktarının bedeli mllhammeni be~ liradır . İhale 29-7-
·11 rıu aat 11 de belediye encümeninde yapılacaktır. Ta· 

craiti o~renmek üzere belediyemize müracaatları ilan 
J 7 2.0 22 24 2415 

- Eşek dediği kendi uşak· 
ları .. Benden bahsetmiyor. 

Cevab verdikten sonra, ge· 
ne lriniye doğru yaklaştı: 

- Çok uzaklara mı gidi· 
yorsun?. 

Ve bunu söyler söylemez, 
irininin önüne geçti.. irini, 
durdu: 

- Seni alakadar etmezi 
Diye bağırdı. Sarhoş, kız· 

mıştı : 

Ali O. Ali 
Mustafa kızı Fatma 
Çıftçi Ahmet Hamdi 
Koca Mahmut O. Mabm ut 
Filibeli Mustafa O. lsmail 
Çakır O. Ziya 
Mustafa O. Ş. Mehmet 
Denizli oğullarından Mustafa 
O. Mahmut. 
Zekeriya O. Hacı Hasan 
Somaka muhacirlerinden 
man oğlu Mehmet. 
M. Necati 
Ahmet Çavus 
Hasan O. Kadir 

Os· 

IJ 

Kızılçullu 
fmariye 

ı• 

Havuzbaşı 
Çiğlı 

" 
Arapdernsi 
Çiğli 
lsmetpaşa 
sokak No. 
Şemikler 

" 

mahallesi 
8 

395 
182 

.5858 
206 
231 

421 
207 

Bardakçı ı 51 

" 
1288 38 ,. 
1217 95 

" 716 43 " 
47 77 Orta-uzun 
29 60 ,. 

171 81 Eski ipotekli 
101 48 Orta-uzun 
56 91 

50 76 
40 93 

" 

" 

" 555 19 Tarımsal 

171 618 37 " 
" 171 618 37 ,, 

- Bana bak kiiçük hanım; 
sen çok oluyorsun.. Bu saatte 
fıkır fıkır, tıkır tıkır yürümek 
için seni serbest bırakmazlar. 
Şu masktyi çıkar da görelim 
yüzünü.. Şüpheli pazar, mi
deyi bozar .. 

Yukarıda isim ve borçları miktarı yazılı Bankamıza ipotekli ikrazattan borçlu ölülerin b~rç· 
larınm vadesinin geçmiş olması ve borçluların ölümleri dolayısile borçların muacceliyet kes· 
betmiş bulunmasından varislerinin ihbarname mahiyetinde olan isbu ilanımız tarihinden 30 
gün içinde Bankamıza borcu ödemedikleri takdirde borçlulaıın menkul ve gayri menkul mal· 
!arının Bankamız kanunlarının bu işlere mütedair olan maddesine tevfikan sablacağı ilim 

- Devam edecek - olunur. 2408 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 Çanakkale: Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf ile (62,500) 

kilo sığır eti alınacaktır. 
2 

3 

4 
5 

Sığır etinin beher kilosu (30) kuruştan ( 18750 ) on 
sekiz bin yedi yüz elli lira biçilmiştir. 
ihale günü 2/8/937 Pazartesi günü saat 16 da Çanak
kale Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı olan (1406) lira 25 kuruştur. 
isteklilerin teminat mektup veya makbuzu ve ihale 
kanununun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatından en az 
bir saat eve) komisyona müracaatları. 

13 17 22 27 2340 

lzmir Mst. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisada askeri hastane ihtiyacı için (12000) on iki 

2 

3 

bin kilo koyun eti münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Himen satın 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 
Münakasası 30/Tem./937 Cuma günü saat onda Ma· 
nisada tümen satın alma komisyonunda y~pılacaktır. 

4 - Eksiltmesi açık eksiltme usuliledir. 
5 - (12000) kilo koyun etinin beher kilosunun muhammen 

fiyati (40) kuruş ve teminat muvakkatesi (360) liradır. 
istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve teminatlarile birlikte belli gün 

6 

] 

2 

3 
4 
5 

saatte komisyona müracaat etmeleri. 
13. IT 22 27 2345 

f zmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 
(728, 700) kilo kuru ot satın alınacaktır . 
Kuru otun beher kilosu (3) kuruştan (21861) lira bi· 
çilmiştir. 

ihalesi 2/8/937 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı ( 1639) lira 57 kuruştur . 
lstekliferin teminat mektup veya makbuıu ve ihale 
kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona müracaatları . 

13 17 22 27 2341 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Mani~a ın ... rkezindeki kıtaatın ihtiyacı ic.ın 65000 altmış 

beş bin kilo sığır eti münakasaya konulmuştur. 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen şatın 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 
Münakasası 30 Temmu7. 937 cuma günii saat 16 da 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır . 

Eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. 
65000 kilo ~ ığır etinin beher kilosunun muhammen 
fiati 25 kuruş ve muvakkat teminat: 1218 lira 75 
kuruştur. 

istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika s;röstereceklerdir. 
Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
ları münakasanın yapılacağı belli saattan en az bir 
..,aat evv 1 Tiimen satın alma komisyonuna vermeleri. 

1 -

2 

3 
4 

5 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
174688 Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira 
4 dört kuruş keşif bedelli Eskişehirde yaptırılacak yol 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konu lmuştur. 
Eksiltmesi 19 / Temmuz I 937 Pazartesi günü saat 
15 dedir. 
İlk teminat 9984 lira 40 kuruştur. _ 
Şartnamesi 874 kuruşa M. M. Ve. satın alma komis· 
yonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamede yazılı vesikalarile birlikte teklif mek· 
tupları ihale saatından behemehal bir saat eve) M. 
M. Ve. satın alma komisyonuna vermeleri. 

2 8 12 17 2181 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankarada kışla y~pısı kapalı zarf ile eksiltmeye kon

2 

3 

4 

5 

muştur. 

Keşif tutarı (690507) altıyüz doksan bin beşyüz yedi 
lira 76 kuruştur. 
Keşif proje ve şartnameleri 34 lira 53 kuruş muka· 
bilinde inşaat subesinden verilecektir. 
ihalesi 6 181 937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
İlk teminatı (31370) lira 31 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler den ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve tekliflerini havi zarflar ihale saa· 
tinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 17 22 27 l (2418) 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs . den: 
1 lzmir Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf usulile (\ 28000) 

kilo Un alınacaktır. 
2 

4 

5 

Şartnamesi hu gün kombyonda görülebilir. 
ihalesi 5 I Ağustos/ 937 perşembe günü saat l '7 clt' 
kışlada satır. alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli (16000) lira olup ilk temmatı 
(1200) liradır. 

isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunnıalan şart 
olmakla beraber 2490 :;ayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbut 
veya banka mektubu ve teklif mcktuplarile ihale sa· 
atinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri 
ilan olunur. 17 22 27 1 2419 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakasında bulunan kı· 

taat ihtiyacı için kapalı zarf usulile (42000) kilo sığır 
di alınacaktır . 

2 

n _., 

ihalesi 3 I Ağustos/ 937 .salı günü saat 16,30 da lzmir· 
de sat. al. ko. da yapılacaktır. 
Tahmin edilen bedeli (10080) lira olup ilk teminatı 
7 56 liradır. Şart namesi her giin komisyonda görüle· 
bilir. 

4 -- isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmalan şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 va 3 üncü 
ınaddeJerinde yazılı vesikaları ve teminat makbu~ v~ 
teklif mektuplarını ihale aatinden enez bir saat evvel 
komisyona vermiş bulunmaları. l 7 22 27 1 (2420) 

--------
13

-
1
-
1

-
22

-
2
-
1
---

23
-
44-Tire Ticaret odasın lan: lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dnn: 

İstanbul komutanlığı birlikleri hayvatı için 280000 iki yüz 
seksen bin kilo yulaf kapalı zarfla satın alınacaktır. ihalesi 
21 Temmuz 937 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
hammen tutan 16800 liradır. Şartnamesi heı gün öğleden eve! 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 1260 l iralık teminat mak· 
buz veya mektuplarite 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerindc yazılı vesikalarla birlikte ihale saatmdan en az bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını f stanbuJ komutanlığı 
&Atın alma komisyonuna ermelerı. 2 7 11 17 2179 

Tirede Mehmet ağa hamamı cadddinde 18 rıumuıda (Yeni 
hamam lsmail Mumcu) nun sicilli ticaretin 169 

Tirede karanlık çarşıda 14 numarada (Manifaturacı Mansur 
Köni) nin sicilli ticaretin 170 

Tirede Belediye hanı caddesinde 57 numarada (Sevim hanı 
müsteciri Nuri Sandık oğlu) nun sicilli ticaretin 171 numara ına. 

Yulrarıda unvanı ticarileri yazılı tacirlerın ticaret kanununun 
42 inci maddesi mucibince yazılan ıicil numaralerile sieillı 
ticarete kayt ''e tesçil edildikleri ilan olunur. 
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Sayfa e ANADOLU 17 Temmu 93'1 

F r at elli s p ere o ~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11~11111111~111~111111111111111111111~11111111111111~1111111111111~ 

Vapur Acentası Ucuz, taze ve temız ılaç çeşıdlen ;; 
ZEGLUGA POLSKA A. B. - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = 

KUMPANYASI - _ 

.,LECHlSTAN,, motörü21 - H~m~oa Nnanes;J~/8't r~n==\\ra~ -
Temmuzda beklenmekte olup - \9J \YI ~ ~ U U \S" V9J U U 'Y U 
ANVERS, GDYNIA ve DAN- __ = 
ZIG limanları için yük ala· =s hh E h . = 

caktı~ER~~u~t:JTIM = ı at eza anesı= 
··SUÇEAVA., vapuru 14 -

Temmuzda MALTA, CENO- -
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

---~--1----·ı Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees bjnası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LİNES LTD. 

" POLO ,. vapuru 1 O 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 ANVERSten gelip 
yük çıkarecaktır. 
• Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u· 
Jiyet kabul etmez. 

............. l[lllmlllll .... 

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

AMERiKAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EX CHANGE,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BALTIMOR liman
ları için yük kabul eder. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
" EXCHORDA " vapuru 

16 Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için hare· 

ket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN. BlJCAREST 

.. DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 18 

Temmuzda LIVERPOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman· 
)arına yük alacaktır. 

DEN NORSKE. MIDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,. motörii 23 

Temmuzda bekleniyor. PİRE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
etmez • 

HAYR61TiH 
çlzı11 

........................................ mi!' .. ~ ........... 
"UMDAL,, Umu- lil daimi encümeninden: 
mi Deniz Acenta- -EksiTtm~ğe konulan iş - Ödemişte Emmi oğlu okulunun 

L d · ikmali inşaatı 
lığı t • Açın tutarı (7705) lira (55) kuruş 

Hellenic Lines Bu işe ait evrak ve şart· 
lar aşağıda yazılıdır. 

Limited 
PHELPS LlNE 

11 UTSİRE,, vapuru 20 Tem-

A) Eksiltme projesi . 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D) Açın ve proje 

İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şe6 
ikinci Beyler sokağında f nhisarlar tütün satış deposu k,r 
şısmda 65 No. h muayenehanesinde hastalarını kabule bd 
lamıştır. Telefon, 3956 

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

Askeri Lise orta mekteple 
ücretle öğretmen aranıyor 

1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa ask 
lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede as 
san'at Is: edebiyat, coğrafya, rıyaziye. Erzincan a 
orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, fransızca, m 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarin gur~ 
Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, 
ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. 

2 - isteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehfiyt 
haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu ol 
üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür 
kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmak 
ibarettir. . . 

3 - fstanbul, Bursa san'at Jisel~rine birinci maddede r
1 dersler için 108: 126 orta ve gedikli orta mektep 

ait dersler için 98: 108: liraya kadar iicret v 
cektir. 

4 - istekli olanlar dileçclerinc aşağıda sıra ile yazıl 
evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa veki 
askeri liseler müfettişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş .J 
2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası. 
6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat . 

durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar 
necektir. 

1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak 
raporu. 

2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi (Ô' 
müfettişlikten verilecektir. ~ 

6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Ausl05 

gününe kadar müracaat etmelidirler. ef 
7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edel11 .,O, 

7 1 o 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 22 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karakoc; ıllcalatı 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tıtl 

mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi sıJ'J 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları ti 
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifas~ 
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler BirioCI 
donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine miir' 

Telefon : 2361 D. 15 

limanı için yük alacaktır. Muha~ebe memuru aranı.,~ 
"TÜRKIA,, vapuru 26 tem· ihalenin yapılacağı a::J J ,.., 

muz beklenilmekte ROTTER· yer, tarih, gün ve saatı 29/Temmuz1937 perşembe gür.Ü Muhasebe işlerinde çalıştırılmak üzere bir memur 

muz beklenilmekte NEVYORK İstekliler Bu evrakları Bayındırlık Direk· 
törlüğünde göriip inceleyebilirler 

DAM, HAMBURG ve AN- saat 11 de il daimi encümeninde caktır. 
VERS limanları için yük ala· Eksiltmeğe girebilmek Aramlan vasıflar ve şartlar şunlardır: 
caktır. için gereken belgeler 937 takvim yılı müteahhitlik ve ı - En az orta tahsilini bitirmiş, 

ticaret odası belgeleri 2 _ Askerlik hizmetini yapmış, . ııl 
"BELGION,, vapuru lO Muvakkat teminat (573) lira. 2360 3 - Ticari ve mali müesseselerde en az iki sene çl 

ağustost beklenilmekte ROT- k llll I I lllll • ibraz edilecek evrak şunlardır: 
TERDAM, HAMBURG ve ım lllllllllllllllllllllllllllhı . Do tor .. ır 1111111111111111 I= a - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
~~~~~~limanları için yük ;;;; A. Kemal Tonay ~ b - Askerlik terhis vesikası, 

- _ c - Mektep şahadetnamesi, 
Birinci kordonda "UMDAL,, - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın• hastalıkları _ d - Çalıştığı müessese bonservis kağıdı, 

UMUMi DENiZ ACENTA- = Birinci Sınıf Mutahassısı = e - Sıhhat raporu, 
LiGi LTD. vapuru acentalı- - f - Hüsnü hal şahadetnamesi. ile 

·· t d.l · · = C Verem ve saire) ; lsteklı·ıerı·n en geç 21-7 1937 saat 12 ye kadar yaı• ğına muracaa e 1 mesı rıca = Basmahane iı;tasyonu karşısındaki Dibek sokak baoında 30 sayılı § 
olunur. i§ ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akoam saat 6 ya :: kete müracaat etmeleri ilan olunur. • 

Riz binasında No. 166 S kadar hastalannı kabul eder ;:= ~ l ~ ~ •rkeft 
~elef~n : 3171 ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~lil~llll~~~el~~~o~~:~~~l~~l~lll~lll~ll~~~~~~~~~e~e~~~~~~~~~~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
rekleri rahatsı~ olanlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederler. Piirjen Şahap 


