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Çarşamba 

11 
- Aöustos 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Atatiirk 
Belediye reisimizi kabul 

buyuracaklar 

inliler, Japonyayı Terl~ediyorlar 
Bay Hirota, müzakerelerden bir netice çıkmıyacağını söylüyor 

Çin ordusu, ·Sinang cephesinde 
Japonları geri püskürttü ___________ ..__ .. _______ _ 

Çinliler, Japon topraklarını terkediyorlar. Tokyodan iki bin 
pasaportlarını alarak Çine hareket etmişlerdir 

talebe 

Tokyo, 10 (Radyo)-japon zırhlıs1, Şanghay limanına ge-
kurnandanlarmın idaresi altın- lerek demir atmıştır. 
daki Mongol kuvvetleri, (Sa- Vaşington, 10 (A.A.) 
har) hudutlarında tahaşşüt ey- Bahriye Nezareti halen Sintas 
leınektedir. ve Cheffode bulunan kruva-

Tokyo, 10 (Radyo) - Ja-
konya Hariciye Nazırı B. Hi
rota; Şı:ınghayda bulunmakata 
olan Japon sefirinin, yakında .....__. ---~~~~~-

8. Mussolini 
Palermoda mühim 
bir söyleo verece

ğini bildirdi 

B. Mussulini 
b Mesina. 10 (Uadyo) - İtalya 
b •şvekili B. Mussolini, bu sabah 
lıray .. gelmit ve binlerce halk ta• 

tar 11ldao karıılanmıştıt. 

'- ~· l\tussolini, halya-Hab~ı.istan 
1 thınde maktul dü~en Sıcılyalı 

1
111Y•nlar için dikilen abideye çe· :"k koymuo ve müteakıben bir 
Ylev vermiıtir. 

lıt ltalya Baıbakaoı, Sicilya ma
d 'tılaıı bittikten tıonra, Palermo• 
t 

1 
trlfibim ve siyasi bir siiylev ve· 

te<',~ini ve bu eöylevin, ııullıpcrve-
•tı, 1 1 . • o acağını beyan ey emıştır. 

t Roma, 10 (Radyo) - Manev
•lıırda hazır bulunmak üıere Si· 

tıı 
\f >'•ya giden hal ya .Haşvekili B. 
~ 11'8olinioio, manenalardan sonra 
l bavalide .kuin Lütün şehir ve 

ı:~haları gezerek teftişlerde bu· 
11•rag1 lıildiriliyor. 

liıı" Roma, 10 (A.A.) - B. l\lusso-
6, 

1 Ô~ledt'n sonra Sicilyaya gitmek 
~re Gacteden hareket etmiştir. 

ııı,. Üuçf', ağu to uıı 12 sinden 18 

11 kadar devam edecek olan ma
"' r 1 tl,f 11 ar eı;nusıoda burasını ziyaret 
"~kt" ır. 

~, 20 ağustosta Cacatofimde 159 
lı-. 

\ ••nde Garibaldi taraf tarlan ile 
''il()}' ~ 

'ul 1 Kralının kıt'alanl arasında 
~li~~hulan urnharebenin cereyan 
rıı 1 

1 811İlada bil.) ük bir geçit res-
Y:pılacak ve rapor okunacaktır. 

t•k · Musaolini 13 şelıirıle dura· 
~Utuk_lar aöyliye<·ektir. 

1 ııııır eıını geçid ve büyük manev

•ııhı~tı ıo~un~~ Duçenin ıöylemeği 
l~lı edındığı nutuk alaka ile 
...._ ' 111nektedir. 

Sonu 3 ncii sahifede -

Pekine giren Japon motörlü kıt'aları 
Nankine giderek Çin hüku- devletler, Çin ordularına erzak 

:metile bir uzlaşma için mü- ve mühimmat göndermekte-
zakereye girişeceğini ve fakat dirler. 
bu müzakerelerden )>ir netice Şanghay, 10 (Radyo}- An-
çıkmıyacağını beyan eyle- keo civarında Japon ordularile 
miştir. ' ..;. ~n. f.'-" Çin kuvvetleri arasında kanlı 

Tokyo, 10 (Radyo)- Asahi muharebeler devam ediyor. 
gazetesine göre, meçhul bazı Son haberlere göre, 12 Japon 

Hatay intihabatı 

Türkler 8, Aleviler 6 me
bus çıkaracaklar 

Arablarla Ermeniler ikişer ve Or
todokslar da bir mebus sececekler • 

Antakgadan 
Antakya, - Gerek Antakya 

ve gerekse f skenderunı.Ja anasır 
ar&sında fo~at çıkarmak istiyenler 
tahrik faaliyetine devam etmekte· 
dirler. 

Sancakta seçim nasıl olacak? 
Sancak meclisi azanın intihabı 

iki dereceli seçim usulile yapıla

cııktır. Hukuku medeniye11ine aabip 
bulunan ,.e yirmi yaşını a~mış hu· 
lunan Sancaklı her erkek birinci 
derece müntehiptir. ikinci derece 
müntebip seçilmek için okuyup 
yazmak ıarttır. Mebus olmak için 
de yukarıki eartlan haiz olmak ve 
yirmi be~ ya~ıoda bulunmak lfizım
dır. 

29 ikinci tt:ırin 193 'i ile 15 
Nisan 193 7 tarihleri arasımJaki za
man içinde yapılmıtsı me~rut olan 
ilk intihabat işleri Milletler Cemi· 
yeti meclisi tarafından tıı yin olu
nacak olan azalardan ıııüt«.>şt-kkil 

bir komi!lyon tarafından tanzim ve 
mürakabe edilerektir. 

Bu komiayoo, Türkiye ve Fran• 
sa bııriç olmak üzere, l\Jilletler ce· 

. miyeti aı~dan olan devletler ta• 

bir görünüş 
baasıodan müteşekkil olacak ve 
bunlara Türk, Alevi, Arap, Ermeni, 
Ortodok Grek cemaatlarının mü· 
messilleri katılacaktır. 

Birinci derece müntebipler (ya· 
ni yirmi yaıındaki Sancak vatan· 
daşı erkekler) .kendilerini, intiba
bauan önce, bu komisyonun dele· 
gcsi karşııunda Türk, Alevi, Arup, 
Ermeni, Ortodoks (.;rek cemaatla
rından birine mensup olduklarıoı 

alenen beyan ederek o cemaat si· 
ciline kaydettireceklerdir. [Bu ioin 
naul yapılacagı hakkında fazla taf· 
silat yok.tur. Falı.-.at bizce, Milletler 
Ceıniyeti komisyonu Sancağa gel· 
dikten sonra balkın kendini nasıl 

kaydettireceğini ve kaydolunabil
mek için naeıl ve ne yolda hare· 
ket etmek lazım geldiğini hir tali
matname ile bildirilecektir. Bu. 
nunla beraber yukanki cümle iyice 
tetkik olunursa, görülecektir ki 
Yurttaolar, mensup olacakları ce
maatı beyan etmekte tamamen &er· 
hest bırakılmı~lardır.) 

Ayni cemaata menıı;ıp olarak 

b7dedilmif oWı mWıtebipleriıı 

zörle dört torpido muhribinin 
Japonyaya yapacakları neza
ket ziyaretini gayri muayyen 
bir zamana tehir etmeğe ka
rar vermiştir. 

Yarı resmi mahfiller bu 
gemilerin her ihtimale karşı 
Çin sularında bulunmalarını 
lüzumlu addetmekte ve bun
ların hinihacette Amerikan 
tebaasının tahliyesini temin 
edeceklrrini söylemektedirler. 

Şanghay, 10 (A.A.) - Çin
liler dün tayyare limanı med
halinde maktul düşmüş olan 
- Sonu 4 ncü salı.iJede -
r 
Trakya 
manevraları 
Tayyare filolarımız dün 

lstanbuldan geçtiler 
lstanbul, 10 ( Hasusi)

Trakga manevraları ıçın 
başlı_qan hazırlıklar bit
mek üzeredir. 

Bugün, manevralara iş
tirak edecek olan tayyare 
filolarımız buradan geçe
rek Trakgaga gittiler. 
~~~-~~~~~~-..) 

İngiliz pehlivan 
f Katır gibi tekme 
attığını söylüyor! 

ftanbul, 10 [Husu i mubalıiri
miıdeo] - Türkiye ı-erbe8t güreş 

şampiyonu Tekirdağlı Hüseyin, ilk 
güreşte berabere kaldığı İngiliz 
peblh anile tekrar güreşmek için 
teklifte bulunmuştur. İngiliz pel.ıli· 

van, serbest oyunlara müsaııde 

edilmesi ıartile güreşmek iste
mekte ve: 

- Benim meşhur kadr tek· 
melt-riru vardır. Bu tekmelere kim· 
Be dayanamaz, onlara mü~aade 

ederlerse tekrar güre9irim. De-
mektedir. 
~~~------~----~ 
adedi Sancağın heyeti mecmuası 
için bu cemaatın malik olacağı 
mebus adedi ile ikinci derece mün
tehiplerinin adedini niebetlere göre 
tayin edecektir. 

Şu kadar ki bu muamelenin 
neticeıi ne oluraa olsun her cema
ata aeağıda yazılı a11gari ınebua 

miktarı temin edilmirtir. 
Türk cemaati 8, Alevi cemaatı 

f 

6, Arap cemaati 2, Ermı~ui cemaatı 
2, Ortodoks cemaatı 1. 

Kayıd nıuamcleeinin neticesin· 
de çıkacak kati adetler t'sas olup 
bu adetler her cemaat için daha 
fazla ise asgariler o adede isal olu
nur. Daha noksan ise aynen kalır, 
tenzil edilmez. Bu yüzden mebus 
adedinin tecavüz etmesi de caizdir. 

ller yüz birinci müntchip için 
bir ikinci müntehip olaCHktır. Mec• 
lis azası ikinci müntebipler tara· 

fıudan intihap olunacaktır. 

r 
Nafıa Vekilimiz avdet etti 

B. Ali Çetinkayanın ga
zetecilere beyanatı -------------

Nafıa Vekilimiz her yerde cumhuriyet 
hükumetinin şeref ve itibarına layık 

bir kabul görmüştür 
İstanbul, 10 (Hususi) - İsveç hükumetinin dnveti fizerine Stok

holme ve oradan Almanyaya giden Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetiokaya, 
bugün İstanbula dönınü~ ve ku~ılanmı~tıt'. 

B. Ali Çetinkaya, gazetecilere beyanatta bulunmuş '\°e; 
- Memleketime çok iyi intibalarla dönilyorum. Alman milleti, 

hakkımda çok sempati gösterdi. lsveçle de çok ikram gördük. Bizi 
alakadar eden bütün müesse clcti gezdik. Ucr yeri bize açık bu· 
lun<lurdular. 

Her yerde cumhuriyet hükumetinin teref ,.e itihanna layık bir 
kabul gördük. lsveç Kralile B. Hitlcr tarafından kabul t•dildioı ,.e 
iltifat gördüm. Kendilerinden Atatürk.e selam \le halisaue tcmenni
yat gt'lirdim. 

Demiştir. 

İstanbul, 10 [A.A.J - Nafıa \'ek.ili B. Ali Çcıinkaya bu sabahki 
ekspresle Almanya ve İsveçte yaptıgı tetkik seyahatinden şehrimize 
avdet etmiştir. 

Bayan Çetinkaya ve kızı da beraber gclmi~lerdir. 

\'ekil, ietaııyouda vali vekili, vali mua,·ioi, Alman ve fsveç elçi
leri ve kousoloslan ile refikaları ,.e birçok zevat tarafından kar
şılanmıotır. 

~-------·--------------------------' lstanbula vardılar 

Atatürk, belediye reisi
mizi kabul edecekler ·-. .__ 

B. Behçet Uz, dün Başvekilimizi ziyaret 
etmiş ve fuar hakkında izahat vermiştir 

İstanbul, 10 (Ilususf] - Adliye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu ile 
belediye reisiuiz B. Behçet Uz, Lugün fzmir vapuru ile geldiler. 

Belediye reisioiz, Başvekilimi.ı İsmet lnönünü ziyaret ederek bey• 
oelmilel İzmir fuarı hakkında kt'ndilerine izahat \·erdi. B. Behçet Ua, 
Atatürk tarafından kabul edilecektir. 

Irak mehaf ili 
Bir Arab kongresi

nin toplanmasını 
düşünüyor 

Ba~dad, 10 [Rad}o) - Irak 
mehafili, !iyoni~ııcrin kongresine 
mukabil bir de Pan Arab kongresi 
toplanmasını ta~a\'Vur ediyorlar. 

Irak wdıafili, diğer Arab nıil· 

etlerinin bu huıoııstoki fikrini so· 
racaklardır. 

İktısad Vekilimiz 
Fethiyeye vardı ve krom 

madenlerini tetkik etti 

Bag Celal Bayar 
Muğla, 10 [Hususi] - İktuıaıl 

Vekili B. Cellil Bayar, bugün Fet· 
biye gelmiş ve krom madenlerini 
tetkik etmiştir. 

Türkiye-Polonya 
Ticaret anlaşması .. 
İstanbul, 10 (Hususi muha

birimizden) - Türkiye-Polonya 
Ticaret anlaşması tasdik edil
miştir. 

İşaretler: 

Garip bir 
haciz işi 

Hadi~e, Kemeraltıntla tanıomı~ 
\'e iswi lıizce mahfuz bir müesse
sede gcçi}or. Maliye clain•sinin iki 
icra weuıuru içeriye giriyor \e mü~· 

tubdrmiııe patronu soruyorlar. Onlar 
da patronun Lir i~ için lstanbulıı 

giımi: Luluuduğuau, maamafih Ve· 

kilinin iki anut sonra geleceğiııi 
eü~ lüyorlar. l\lemurların gelişlerinin 
eebelıi şudur: 

Müessese gfıya kar.anç vergisi· 
nin ilk taLitini Yermemi~ ve bina
enaleyh mağazadaki eşya lı:ıczedile

cek, hem de hiç talik edilmeksizin. 
lki saat sonra tekrar geliyor

lar • .Müstahdemin, mcnıurlann hiç
bir şey dinlemeden, mC\'Cud ha • 
killdeu i,e başlamak üzere lıulun

duklarını görünce, gidip patronun 
vekilini buluyor, getiriyorlar. \'e
kil meseleyi soruyor. l\lemurlann 
verıliklcri ce\'8b şudur: 

- Bayım iki defa tebliğat 
yapıldı, duvara da asıldı. Para ya• 
tırılmaılı. Biz de timdi eşyayı hac
zedeceğiz. 

Vekil; aınl müessese sahibinin 
böyle bir hataya düşmesi imkilnıoı 
kabul edemediği ve ceasen İstan· 
bula hareketinde kendisine böyle 
bir. meseleyi açmamıı bulunduğu 
için, vaziyeti tetkike zaman ve 
fırsııt hulwak üzere: 

- Peki -diyor· ııaat heote pa• 
ra hazır .. 

İstenen para da 180 küsur 
lira. Cezası ile beraber 205 lira .. 

Ve memurlar bunu kabul ede· 
rek çıkınca, vekil bir taraftan 
bizzat müeseeseniu çekmece ve 
kat1a11ını araştırmağa başlıyor, diğer 
taraf tan müstabd~minden birini de 
maliye · tahsil oubesıne gönderiyor. 

- Sonu 3 nci salıi/ede -



Sayfa 2 

tltKtQ 
Biz insanlara dair 

Hadi elerin ra öelc yaratıh şekil verdi~i vr: ortaya attıAı insanla, 
ağır, hazmedilmiş. hnznlıklı vr. etraflı Jhir tckıimülüıı yaratıp kendini 
kabul ettirdi~i in!an ara!ında ne bfiyük farklar vardır? 

Bunlardan birincisi, vaziyete göre ve ek~uiya biidiselerin peeinden 
takla atarak, zekfuırnın ve şarlatanlığıoJD imkôw ni.,betinde numara ya• 
parak görünür. 

ikincisi ise, ya biuli eyi ônürıo katar \ 'C ona i tedigi istikameti ve 
şekli verir } ohud da, bizzat kendi olgunluk, keradi zeki \ 'C en'-rjiııi için· 
de hadiseler yaratarak yürür. Bu ayrı ayrı hııreketlcrdir ki, bize asıl 
iosıın kıymetlerini göste riyor. 

Buulardan birincisi, peşinden koştuğu hadiselerin bir çiftesi ile 
kırılıp ezilirken, ikincisi yarattığı mahluktan korkmıyan ilahlar gibi 
dniwa ebedi, daima hfikim, daimu var oluyor ve kalıyor. 

• •• 
Yarı· eAki olan hemşirem, daha küçüklüğünde bile annemize karşı 

çocukça denebilecek, fakat büyük insan duygulanna namzed bir istihza 
ile bakardı. Çünkil annem, tam bir eski idi. Kızının da gözlerinde 
anasına kar,ı, yeninin eskiyi istihfaf ve inkar eden bııkışlan var. Fakat 
o bilmiyor .ki, yarın benim torunum ve onun klzının gözlerinıle de 

i~tibz ... red ve inktir, belki daha vanh olarak kendisine karşı görüne• 
cek, arka ını d önerken küçük bir çocuk dili halinde bir ağızdan 
çıkacaktır. 

Ya~amanın kıınıınıı hu! .. Tekilmill mü derler ona; bilmem.. Fakat 
hn yt-ni ile •' ki arasındal..i tarihi ,.e ebedi mücadele, bazau hakikaten 
bir zarurt"t, hazan da muvazenesizlik ve nankörlük halinde devam edib 
gıdiyor. 

• • • 
Ne kadar idf'aliıl olureak olalım, mutlak bir nraset halinde bizi 

ııi1rfikliyt>o bir ferdi f'goizmin zelıunuyuz. Gizli veya açık dileklerimizde 
hu hakim kanunun hüıüo tezahüratı vardır. Baıı ideali tler, kendilerin· 
den evel. büyük yı~10ları ve insanlığı diioündüklerini söylüyorlar. Kendi 
aaarfet ve huzuı lanoı, o yıj?ıınn içinde aradıklarını ve hunun aksi ola· 
rak yalnız k .. nılilerine inbiııar etmiş bir saadet ve refahıo dü~manı bu· 
lundııklarırıı ~öyliiyorlar .. Bu bir yalandır. 

G.-ne bazıları, kendi ferdi soodet ve rafablarıoın tedrici bir surette 
lıüıün iııııaıılı~ . ı 'amil olacıığım, ferdin gf'lişib olmaeı ile yığının maddi 
ve 01anevi büııyc•İnin doğacağını söylüyorlar .• 

Bu da bir yalandır. Ya doğrusu nedir; bilmem!. 

Hayreti 
Fransada birçok kaplıca şe· 

birleri vardır. Buralardaki ga· 
zinolar, 1936 senesinde 135 
milyon 854,100 frank varidat 
yapmışlardır ki, bir sene evel· 
kine nisbetle 1,500,000 frank 
daha fazladır. 

Nisteki gazinoların en kuv· 
vetli ve çok müşterileri lngİ· 
)izlerdir. De Tuke gazinosu 
1936 da 14,500,000 frank iş 
görmüştür. 

16,000 metre yOkseklikl 
lngiliz hava kuvvetlerine 

mensub yüzbaşı Ceymis Adam 
tayyaresile yükseklik rekorunu 
kırmıştır. 

Bu yüzbaşı 16,000 metre 
yükselmiştir. 2000 metreden 
beri yükselmek rekorunu Fran· 
sız havacılarına ait idi. 

Oarip bir nikahı 
Milanoda bir kilisede mu

tantan bir nikah m'!rasimi, 
birdenbire komiko trajik şe· 
kil almıştır. 

Papazın son sözleri biter· 
ken birisi dört, diğeri beş ya· 
şında iki güzel kız çocuğu el· 
)erinde birer bükct olduğu 
halde damada yaklaşmışlar ve: 

- Sizin gibi bir babaya 
malik olmak bizim için şeref· 
tir, saadetler temenni ederiz. 

Demişlerdir. 

Kafatası rekorut 
Bu sütunlarda nice garip 

rekorlardan bahsettik. Fakat 
şimdiye kadar kafatası rekoru 
yazmamıştık. 

Bu rekor, meşhur Rus ro· 
mancısı Turgenyefe aittir. Çün· 
kü bu muharririn kafatası 2,030 
santimetre mikabdır. 

İkinci dereceyi 1,950 santi· 
metrt mikapla Lafonten kaza· 
nır; 1,750 santimetre mikapla 
Betoven, 1,695 santimetre mi· 
kipla Bismark daha sonrakı 
dereceleri kuanırlar. 

Saime Sadi 

Bir köpek kayboldu! 
Poşey·La·La kayboldu. 
Kimdir bu?. Diye merak 

etmeyiniz. Aslen Pekinli, Los 
Anjelosun en lüks bir köpe
~idir. Ve kıymeti bir milyon 
300 bin franktır! 

Köpeğin kaybolması haberi 
büyük bir telaş ve heyecana 
sebek olmuş, polis hertarafa 
telefonla köpeğin eşkalini bil· 
dirmiş, müteaddid taharri me· 
murlan Los Anjelosun dört 
tarafına saldırılmıştır. 

Dahası var; birkaç kilisede, 
büyük mumlar yakılmış, birkaç 

papaz diz çökerek Poşey·La-1..a· 
nm bulunması için ·bittabi 
bol paralar mukabilinde· dua 
etmişlerdir! 

Köpeği satan tüccar da or· 
tahğı büsbütün karıştırmıştır; 
bu adam da, Mısırın para ile 
ölü ağlayıcıları gibi dövünerek: 

- Bulan bari Poşey-La·Laya 
piliç göğsü ve Vişi maden 
suyu vermesini bilse.. Zavallı 
mahIOk koyun etine ve bayağı 
suya hiç tahammül edemez! 

Demiştir. 

Köpek henüz bulunmamış· 
tır. Korkarız ki, bir akşam 
radyoda, ademimüdahale ko
mitesi haberleri yamsıra bu 
köpeğin bulunduğu veya öl
düğü haberini de alacatızl 

Şerife 
Yeni elblsalerlle ortadan 

kayboldu 
Değirmendere nahiyesinin 

Yeni köyünde Abdullah oğlu 
Ha sanın 14 yaşındaki kızı Şe· 
rife, iki gün evel yeni elbise· 
]erini alarak ortadan kaybol· 
muştur. Kızın babası, jantlar· 
ma karakoluna müracaat ede
rek kızını her tarafta aradığı 
halde bulamadığını ve Musa 
ile Halil adında iki delikan· 
lır.lan şüphe ettiğini söyle· 
miştir. Şerife il~ Muaa ve 

Halil abıtaca aramyor. 

._ .~ ' • '· ,.. 
; 

•' .... . 
ANADOLU'" 

1000 altınlık 
bir define 
---···---

Bucada bir evde 
gömülü imiş 

Buca nahiyesinde yukarı 
mahallede Zihniye sokağında 
Selanikli Yusuf oğ\u Mehmed 
Dayının 6 numaralı evinde 
vaktile Rum\ar tarafından 800 
veya 1000 altın lira gömüldüğü 
ve bir sene evel ev sahibi ta· 
r.:ıfından bu paralardan bir 
kısmmın çıkarıldığı, diğer kıs· 
mının da damadı Hüseyin oğ· 
lu Osman ile birlikte çıkarıl· 
mak üzere olduğu hakkında 
Buca jandarma komutanlığına 
ihbarda bulunulmuştur. Bu ih
bar üzerine Buca jandarma 
komutanlığı, evde hafriyat ya· 
pılması na mani olacak terti
batı almış ve Milli Emlak mü· 
dürlüğü, vak'adan haberdar 
edilmiştir. Milli Emlak müdür· 
lüğü tarafından evde gömülü 
olduğu iddia edilen define 
araştırılacaktır. 

Vali B. Fazlı Güleç 
DUn Ödemişe gitti .. 

Vali Bay Fazlı Güleç, dün 
refakatinde Vilayet Daimi En· 
cümeni azasından avukat Bay 
Ekrem Oran olduğu halde 
Ödemişe gitmiştir. Orada tet
kikler yapacak ve derhal f z· 
mire dönecektir. 

iki otomobil kazası 
Urla belediyesinde yazılı 7 

numaralı otobüs şoförü Nazmi 
oğlu Sami, idaresindeki oto· 
büsü, içme yolunda Mehmed 
oğlu Urlalı Ahmede çarptır
mış ve ayağından yaralanma· 
sına sebebiyet vermiştir. 

Çeşme belediyesine kayıdlı 
bir numaralı kamyon da Ur· 
lalı Hasan oğlu şoför Reccb 
idaresinde Urlada Said oğlu 
Muzaffere çarpmış ve ayağın· 
dan yaralamıştır. Heriki ya
ralı hastaneye kaldırılmış ve 
şoförler tutularak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Sonbahar atya
rışları üç haf ta 

sürecektir 
12 Eyliilde başlıyacak olan 

sonbahar atyarışları için ha· 

zırlıklara şimdiden başlanmış· 
tır. Yarışların çok alakalı ola· 

cağı tahmin ediliyor. Üç haf
ta sürecek olan bu koşular· 

dan birincisi ve ikincisi, yarı· 
rış ve ıslah encümenindir. 

Üçüncü koşu , lzmir muhase· 
bei husuıiyenindir. 

Dün toplanan koşu heyeti, 
uçuncü koşuya aid programı 
hazırlamıştır. Zengin bir ,şe· 
kilde hazırlanan bu program, 
tetkik ve tasdik edihııelc üzere 
Ankarada Yarış ve ıslah en· 
cümenine gönderilecektir. 

Fuar komitesi 
Fuar komitesi, bugün bele· 

diyede toplanacak ve fuar 
hazırlıkları hakkında ınüzake· 
rede bulunacakbr. 
Polis merkezlerini teftiş 

Vilayet Emniyet Direktörü 
B. Selaheddin Aslan Korkud 
evelki gece lzmirin muhtelif 
polis merkezlerini leftic: et· 
miştir . Teftiş. ~abah" krcdar 
sürmuştin . 

Bayraklı civarındaki de
poda çıkan yangın 

Müddeiumumilikçe yapılmakta 
olan tahkikat sona erdi --Bayraklı civarında Saidku· nunlarına aykırı olarak ecnebi 

yusu mevkiinde Anadolu Türk ve küçük yaştaki çocukları 
petrol limited şirketinin de· depoda çalıştırmak suçların-
posunda çıkan ve 17 kişinin dan yapılmakta olan takibat, 
ölmesi, bir kişinin de yara· bu zatın da vefatı sebebile 
lanmasile neticelenen büyük sukut ettiğinden, yangın mü· 
yangın hakkında adliyece ya· nasebetile başkaca hiç kimse 
pılmakta olan tahkikat sona hakkında takibat yapılama· 
ermiştir. maktadır. 

Yapılan tahkikata göre, yan· Müddeiumumilik makamı, 

gına tenekeci B. Hasan sebe· bugün yangın hakkındaki son 
biyel vermiş ve kendisi de kararını verecek ve tahkikat 
yaralanarak ölmüştür. dosyasını hıfzedecektir. 

Yangına sebebiyet vermek Yangında zarara uğrıyan ve 
suçundan tenekeci B. Hasan çocuklarını veya kocalarile 
hakkında yapılan takibat bn k11rdeşlerini kaybedenler, uğ· 
.sureti sukut etmiştir. Miiddei- radıkları zararın tazmini için 
umumilik, müessesenin mes'ul ancak hukuk mahkemesine 
müdürü B. Ali Meftun Aksu· miiracaat edebileceklerdir. Dü· 
ner hakkında da gerek yan· ne kadar tazminat için şirket 
gına sebebiyet vermek, gerek· aleyhine dava açan olma· 
se küçük san'atlar ve iş ka· mıştır. 

Kızılçulludaki eski Ame
rikan kolleji binası --·--

Yatılı ilkokul olacak ve fakir köy
lü cocukları burada okutulacak 

t 

KızılçulJuda Kültür Bakan· 
lığı tarafından mekteb olarak 
kullanılmak üzere satın alınan 
eski Amerikan kotleji bina· 
sının, Ôğretm~n okulu ittihaz 
edileceğini ve bu seneden iti· 
baren öğretmen yetişmek üzere 
bu binada birçok talebenin 
derslere başhyacağını yaz· 
mıştık. 

Haber aldığımıza göre Kül· 
tür Bakanlığınca, Kızılçullu· 
daki eski Amerikan kolleji 
binasının, bu sene Öğretmen 
okulu halinde açılmas1 için 
Jazımgelen hazırlıklar tamam· 

lanamadığından, bu seneye mah · 

.. &;.JI ............... .. 

Pamuk tarla
larında 

Haşerat görülürse 
imha edilecek. 

Pamuklara bazı haşereler 

arız olduğu takdirde kullanıl
mak üzere Ziraat Vekaleti 
tarafından İzmire gönderiıen 
30,000 kilo zehirli toz, şehri· 

mize getirilmiştir. Bunun on 
tonu İ zmir için alıkonulacak, 
yirmi tonu Aydına gönderile· 
cektir. 

sus olmak Üzere binanın, ya· Bu zehirlı toz, pamuk yap· 
tılı ilkokul olarak açılması rakları ile kozalarına arız olan 
ve köylerinde mekteb bulun· 
mıyan çocukların, bu okulda 
okutturulmaları muvafık gö· 
rülmüştür. 

Vilayetimizin bazı köylerinde 
ilkokul binası yoktur. Bu köy 
)erdeki çocuklardan babaları 
varlıklı olanlar, çocuklarını 
mektebi olan köylere veya 
şehre göndermektedir. Fakat 

haşereler üzerine makinelerle 
atılınca sekiz saat zarfında 

haşerat tamamen mahvolmak· 
tadır. 

Şimdilik hiçbir pamuk tar· 
tasında haşere görülmemiştir. 
Fakat her ihtimale karşı Zi· 
raat Vekaleti, lazımgelen ted· 
birleri almıştır. 

fakir köylüler, çocuklarını kül- Arabalara 
tür nimetinden müstefid ede- yol 

Bu meseleye ehem
miyet vermek lazım 

memektedirler. Onun için Kı
zılçullu Amerikan kollejinde 
açılacak yatılı okulda bu gibi 
köylü çocukları ve şehirlerde 
bulunan fokır halktan çocukla· 
rını okutamıyacak vaziyette 
olanların yavruları okutula· 
caktır . 

Yugoslav yadaki 
Türk kardeşlerimiz 
BugUn 210 göçmen geliyor 

Yugoslavyadaki Türklf'rden 
210 kişilik bir göçmen kafilesi , 
Selanikten İngiliz bandıralı 
Braso vapurile lzmire hareket 
etmiştir. Göçmenler, bugün 
Urla tahaffuzhanesine gelecek 
ve sağlık muayenelerile resmi 
muameleleri ikmal edildikten 
sonra istedikleri yerlere sev· 
kolımacaklardır. Bu göçmen· 
ter serbest iskan muamelesi 
görec.-k1er ve hükumetten hiç· 
bir yardım ıstcmiyeceklerdır. 

Ege mahsullerinin satış ve 
ihraç zamanı gelmiştir. Gene 

istasyonlarla ticarethaneler ara· 
ısında mahsul taşıyan arabalar 
faaliyete geçmek Üzere bulu· 
nuyor. Fakat yük arabaları 

İçın ticarethaneler!., ıstasyon· 

)ar arasında iyi bir yol bu· 
lunmamasından iktısadiyalımız 
mühim zararlar görmektedir. 
Alakadarların söylediklerine 
göre, bu yüzden çuval başına 
mahsule heş kuruş fazla fiat 
yüklenmektedir. iyi bir yol 
olsa arabacılar, nakliyatı çok 
ucuza yapacaklardır. Bir mü
esseseye ait bir malın nakli 
için arabacılar 25 lira ıstemiş· 
ler, arabaların Birincikordon: 
dan geçmesıne. müsaade edil· 
dizı takdirde aynı malı on 
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MAHKEMELERDJı 

Kumtepe 
• • 

cınayetı. 

Hadise lyerinde ke
şif yapılacak 

Menemen kazasının Kurn· 
tepe~mevkiinde Mehmet Eıninİ 
öldüren Bela Mustafa ile suç 
ortaklarının Ağırcezadaki mu· 
hakemelerinde, hadise yerinde 
keşif yapılmasına karar veril· 
mişti. Mahkemece naib tayin 
edilen hakim Bn. Zübeyde, 
ayın 14 ünde hadise yerine 
giderek keşif yapacak ve keşif 
raporunu mahkeme reisliğine 

verecektir. 

İhtilas davası 
Zabıt varakası tahril 

mi edilmiş? 
ihtilas suretile köy sandı· 

ğından zimmetine 200 lira ge" 
çirmekle maznun Meneme11 
kazasının Tuzculu köyü mub' 
tan Ahmed oğlu B. Tahsinİll 
muhakemesine dün şehrimi• 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Bu celsede 
şahit ve ala!:r.ıdar sıfatile R•· 
mazan Kahya admda biri dil1' 
lenmiştir. Ramazan KahY'' 
köy merasında otlıyan haf 
vanları için köy sandığın• 
vereceği parayı tesbitJ içirı 
muhtar ve heyet azasınd•11 

birkaç kişi ile köy katibinirı 
gelerek koyunlarını saydıkl•rı· 
nı, hayvanlarının mikdarııı1 

fazla tesbit ettiklerini, bun~ 
üzerine köy odasına gidere 
kendisinden istenen paranı~ 
fazla olduğunu haber verdik'' 
ni, ikinci defa hayvanları fi' 
ytldıktan sonra hakiki mik~•· 
rın tesbit edildiğini ve k0~ 

•• 1 
sandığına 303 lira verdığ111 

söylemiş: . 
-Hayvanların sayıldığına dlf' 
zabıt varakasına imza atııl'· 
dığım halde benim irJJı'dl 
atılmış, mühürüm basıllllat 
Zabıttaki imza ve mühür bl' 
nim değildir. 

Demiştir. Diğer şahid i~1;..1ı Dursun v~ azadan Abdu .,... 
da dinlenmişler ve Rarıı,, 
Kahyanın hayvanlarını aafd.! 
lannı, itiraz vukubuldut~JI 
ikinci sayımda tesbit edı 
miktarın, birinci sayımda t1 
lan zabıt varakasındaki rlJ 

darlar çizilerek Üzerlerine ~ 
zıldığını, başkaca işlenmi~ .Jtt 
olmadığını ve bu harel'jı 
muhtarın hiçbir fena ~. 
bulunmadığını söylemişle'. ,_ 

Şahitlerden köy katib~~ 
Hüseyin Of kazasına t ,e
için ifadesinin, istinabe ;;,.f 
tile alınması kararlaştı· 1; 
ve muhakeme, başka bir r 
bırakılmıştır. 

Kız kaçırnı' ,t1· 
Arzuyu kaçıranlar (ti 

kOm oldular .. .,e1ırıi" 
Değirmendere nah•ı ıııd• 

Çile köyünde kuyu blf ~r· 
.su dolduran Himmet 1cııı ,e~ 

te.,, 
zuyu, zorla kaçırmai• .rk' 
büs eden Salih ile s~~ Ar' 
daşı Osmanın şebrifll1ı; ey-' 

hk . d cer ceza ma emesın e . 
5
0tt' 

etmekte olan muhakedlesı t•f" 
ermiştir. Salibin altı ay bb~ 
edilen cezası, suçun te:e1111,t

1 

mahiyetinde ve noks•." .
1 
a ;ş "' 

sebebile bir aya indırı rn rn.•~· 
Osman da 15 gün hapse 

kiim edilmiştir. ~ıdif' 
------ - . i bı •. 

liraya nakledeceklerın , ıl• 
mişlerdir. lktısadiyat~ırııt r11t$' 

.. hı111 ,ı 
kadar eden bu rnu ıvn"'" 
eleye a~ele bir ç•re btJ 

liıımoır. 
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A ·ı M d •d h • d Diliyara-SI er, a rı cep esın e tan kimdir? 

bu .. yu·· k hazırlık yapıyor ar dil~~,~·~.t:::~~~~·~~~~~~~ 
ancak yazan, yıgmlarla konu· 
şanlar tarafından yaratılıp ya-------- şatıldığını şöylemiştim. 

Cumhuriyetçiler, Madrid kiliselerinden topladıkla- Dün geleu Cumhuriyette, 

rı kıymetli şamdanları Pariste sattılar 
değerli meslektaşımız Peyami 
Safa, .. selam .. için kullandı~ı· 

Paris, 10 (Radyo) - Kar
tajenden alınan son haberlere 
göre, orada anarşistlerle zabıta 
arasında çarpı~malar olmuştur. 

Valansiya hükümeti, yerli 
zabıtaya yardım için iki tabur 
asker sevkeylemiştir. 

Salamanka, 10 (Radyo) -
ihtilalcilerin neşrettikleri res· 
tni bir tebliğe göre; Franko 
orduları, Üniversal dağının 
cenubunda ilerlemekte ve gayrı 
tnuntazam bir surette ric'at 
eden cumhuriyetçileri takib 
eylemektedirler. 

Paris, 16 (Radyo) - Cum· 
huriyetçilerin Madrid kilise· 
lerinden topladıkları altın ve 
gümüş şamdanlar, burada bir 
buçuk milyon peçetaya satıl· 
nııştar. 

Paris, 10 ( Radyo) - lhti· 
lalcilerin, Madridin cenubun
da büyük hazırlıklara başla· 
dıkları, mühimmat ve asker 

Londrada büyük hava manevraları 

Halk, büyük bir heyecan 
içinde bulunuyor 

mız kelimelere aid bir yazı· 
sında, "dili cemiyet yapar,, 
mütaleasını yürüttüğü için, ayni 
mevzua dönmeği faydalı bulu· 
yorum. Fikrimi tekrar edece-
ğim: 

Dili, muharrirler, edipler, 
şairler, müellifler, hatipler ya· 

mu. parlar .. Cemiyetin bu işte hiç· 
bir rolü yoktur. Cemiyet, sa· 
dece, bu dediğimiz fikir ve 
san'at unsurularınm kendi kafa
larında bulup yarattıkları veya 
işleyip düzelttikleri kelimeleri 
kabul ederler. 

Cemiyetin, kendiliğinden dil 
yaratmasını beklemek, her te· 
kamülde olduğu gibi, dili de, 
kağnı arabasına bile taş çıkar
tan bir ağırlığa tabi tutmak 
demektir. Fikrimce, muharrir· 
ler, edipler, san'atkir ve fikir 
adamları yaratır, yaşatır, cemi· 
yet de kabul eder. Çünkü ce
miyetin bir kül halinde bir 

tahşit eyledikleri bildirilmek- Cin mılrahhası 
tedir. Bu cephede, kanlı mu· ' 

İstanbul ikinci 
dil üzerinde etüd yapması, 
uğraşması esasen imkansızdır. 
Kaldı ki, cemiyetlerin seviye 
ve meşgaleleri de buna ma· 

harebeler olacağı tahmin edi-
liyor. 

Paris, 10 (Radyo) - Elce· 
zire lngiliz konsolosu; petrol 

Yüklü lngiliz vapurunun, ihti· 
ti\a\ci tayyareler tarafından 
bombalandığına dair rapor 
Vermediğini ve Fransız gaze
telerinfo bu husustaki iddia· 
larının yalan olduğunu söyle
miştir. 

Valansiya, 10 (A.A.) - ls
Pan}'ol başvekili Valansiyaya 
dönmüştür. Bir kaç gün Bar
selonda kaldıktan sonra avdet 
etrniş olan başvekilin berabe· 
tinde dahiliye ve adliye na
Zırlan bulunmakta idi, 

Başvekil seyahatmdan ve 
Katalanyanın içtimai vaziyeti
nin pek mükemmel olduğunu 
&Örmekten mütevellid memnu· 
niyetini izhar tmiştir. 

Saint Sebastien, 10 (A.A.) -
liavas Ajansı muhabirinden: 

Biskaye cephesinde yaralan
mış ve nekahat devresini Penp
lı.ıncde geçirmiş olan prens 

Caetan De Bourbon De Rome 
dün Saint Sebastien valisini 
ziyaret r.tmiştir. 

Prens hemen Fransaya ha· 
;;,ket edecektir. 

ANAJ?OLU-, 
~ünlük siyasal gazete 

Sahip ve haoyozganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
~ ~nıurui neşriyat ve yazı ioleri 
li.idünı : Hamdi Nüzhet Çançar 

idarehanesi : -

1%nıir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partiıi binası içinde 

'tl'clgraf: İzmir - Aı'°ADOLU 
clefon: 2776 •. Posta kutusu 405 

"\' ABONE ŞERAiTi 
1llığı 1200, oltı aylığı 700, üç 

\' ylığı 500 kuru~tur. 
alıancı memleketler için 8cnelik 

abone :ücreti 27 liradır 
,, Ueı yerde 5 kunıotur 
~G.nu -
~çmi§ nilshalor 25 kuru:tm 

ANADOLU MATBAASI~DA 
BASILMIŞTIR 

diyor ki 
Çinin Türkiyeyi ta

kib etmesi şarttır 
Adana, 10 (A.A.) - Mil· 

!etler cemiyeti sıhhat işleri 

nezdinde Çinin mümessiii olan 
Doktor profesör C. Pen ya· 
nında eşi ve Sıhhat Vekale· 
timizden kendisine mihmandar 
olarak verilen kıymetli dok
torlarımızdan B. Remzi olduğu 
halde bugün şehrimize gel· 
mişlerdir. 

Doktor C. Pen hükumeti
mizin misafiri olarak Cemiyeti 
Avam namına ve Çinin talebi 
üzerine memleketimizde sıhhi 
ve sosyal teşkilatı etüd etmek· 
tedir. 

Profesör C. Pen ezcümle 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Tüıkiye hakkında büyük 
malümatım yoktu. Bütün ma-
h1matım gazete ve mecmua
larda okuduklarımdan ibarettir. 
Çinin kendisini kurtarması için 
kurtuluş davasında bütün mil
let ve kuvvet membalarını bir· 
leştirmiş bir şefin arkasında 
yürümüş olan ve sonra mede
niyet ve nur yolunda ayni şefi 
takib etmiş bulunan Türkiyeyi 
taklid etmesi şarttır. 

Türkiycde gördüklerimi mem· 
leketime ve milletime anlata
rak tatbika çalışacağım. Japon· 
ya ile bugünkü hesabı ne şe
kilde olursa olsun tasfiye ede-
bilirsek terakki yolunda bizim 
bizim için mani kalmıyacağına 
eminim. 

Türkiyenin en büyük bahtı 
memleki yabancl istilasından 
kurtarma yolundaki mücade
lede şef olduktan sonra me· 
deni ve sosyal inkılabında da 
Şef olan büyük bir Lidere 
sahib olmasıdır. Bizim şefimiz 
maalesef askeri işlerini henüz 
bitirmemiştir. Türkiye Çin için 
tek bir örnektir. 

Gardiyan ilk 
Umumi hapishaneye ikisi 

erkek ve biri kadın olmak 
üzere üç gardiyan alınacaktır. 

Noteri 
Bazı evrakı tahrif ettiğin

den tevkif edildi. 
İstanbul, 10 (Hususi muha· 

birimizden) - lstanbul ikinci 
Noteri, bazı evrakı tahrif et
mek suçundan tevkif edil· 
miştir. Hakkında tahkikata 
devam olunuyor. 

Tütün rekoltemiz 
Bu sene 38 milyon kilodur 

Ankara, 1 O (Hususi)- Ege
nin bu seneki tütün mahsulü, 
inhisar Vekaletince 38 milyon 
kiloya tahmin edilmektedir. 

Siyonist le. 
rin kongresi 
Manda altanda müs
takil bir Yahudi dev
leti teşekkül edemez. 

Zürih, 10 (Radyo) - Siyo
nistler kongresi, bugün de de
vam etmiştir. Söz söyliyen 
muhtelif hatipler, Filistinin tak· 
simi hakkındaki plan etrafında 
fikirlerini söylemışlerdir. 
Kongrenin büyük bir ekseriye
ti, herhangi bir manda altında 
Fılistinde müstakil bir Yahudi 
devleti teşekkül edemıyeceği 
kanaatindedir. 

Motörlü tayyare 
mektebi 

Yeni uçuş meydam 
modern olacak 

Ankara, 1 O (A.A.) - Türk 
Hava kurumunun mötürlü tay· 
yare mektebi şimdiye kadar 
Etlik Türkkuşu meydanında 
yapmakta olduğu uçuş talim· 
!erine bugün Ergazi meyda
nında devama başlanmıştır. 

Yeni meydan modern tec
hizat ve tesisata malik olacak 
surette hazırlenmaktadır. 

Irak paviyonu açıldı 
Paris, 10 (Radyo) - Paris 

sergisinde inşa olunan Irak 
paviyonu, dün büyük merasim· 
le açılmıştır. Açılma töreninde, 
Irak sefiri, Fransız ricalinden 
birçok zevat ve ~ısır kolonisi 
hazır bulunmuştur. 

nidir. 
Mesela, bizde şehirli halk, 

şöyle böyle 400·500 kelime ile 
konuşur. Köylünün kullandığı 
kelime adedi 400 Ü bulmaz. 
Münevver, muharrir ve emsali 
kültür zümresi, fikrimce 1000-
1400 kelime içinde yaşar. Eğer 
bu halk, okuyan bir yığın ol· 
saydı, simdi en a~ağısı 700 
kelime kullanabilirdi. Halbuki 
okumadığı ve dili yaratanlarla 
olan fikri irtibatı gayet az 
olduğu için, mahdut bir ke-
lime kafilesinin peşisıra, her· 
şeyi ifade etmeğe çalışıyor. 

Çok sayın arkadaşım da 
bilir ki, İngiliz dilinin yaratıcısı, 
hakikatte Şekspirdir. [Bızim 
matbaada maalesef iks harfi 
olmadığından böyle yazdım.] 

Keza, gerek Almanyada, ge
rek Fransada, hatta Yunanis
tanda hala ve hala devam 
eden dil tekamülünü düşünür
sek bunun cemiyete değil, 
doğrudan doğruya muharrir
lere, ediplere, san' atkarlara ve 
ihtisas adamlarına aid oldu· 
ğunu. kabul ederiz. Uzağa git
meğe ne hacet; şu bizim dil 
inkılabında, cemiyetin rolü ne 
olmuştur; hiçi... 

Ben, kendi payıma, 
düşünüyorum. 

böyle 

Gazeteci ve muharrir olma
dan yaptığım ilk şiir düzme· 
!erine bakıyor da, -edebi kıy
met noktasından değil, kullan· 
dığım dil bakımmdan· hayret 
ediyorum. On, on beş sene 
evel, hepimiz Serveti fünun 
mektebinin bir batın sonra 
yetişmiş "tilmizlerinden,. fark
sızdık. Bugün, başka türlü ya
zıyoruz. Uğraşa uğra~a. daha 
yeni, daha zengin, daha ahenkli 
bir dil yaratmak istiyoruz. 

Cemiyet bu dili ancak ka· 
bul etmekle muvazzaftır. Ça
lışmamızda hakikaten muvaf. 
fak oluyorsak, bugün değilse 
yarın, fakat muhakka,c: ki, ce• 

.Neticede anlıyor ki, hakikaten tab. 
min ettiği gibi para verilmiştir \'C 

makbuzu do t;ekwcccde .. 
Saat beşe yakın, memurlar 

geliyorlar , . ., faaliyete geçecekleri 
11rada =.:areılanoa bir makbuz çı· 
kıyor. ") a. ö1le mi,, diyerek çı· 

.k.ıp gidiyorlar. Bu hadise üzerinde 
ne kadar durulaa yeridir. 

Bir kere. "yok iki defa tebJi. 
gat yapıldı, duvarlara a&ıldı,, diye 
diye, borcunu YC?IDİ§ bir mees!~· 
&eyi tetbir tıtmege kimin hakkı 
nrdır?. 

lkiocisi; makbuz boluoruasaydı 
ne olacaktı, para iki defa mı ve· 
rilecekti? 

Üçüncibü; farzedelim ki, mak
bu, o dakika için bulunamadı ve 
derhal ou e yaya, bu eşyaya haciz 
vuedildi, bunun zarar ve ziyanı 

•maddi •e ruant'IVİ· ne ile telafi 
edilecek.lif 

Hele hole, tediyat yapmış bir 
müo&ı1eıeye nasıl olur dıı tekrar 
başvurulur, bu def terlerin, bu he· 
eaplann bir r.aptu raptı. bir İn· 

tiumı yok. mudur~ ** 
B. Mussolini 

Palermoda mühim 
bir söylev verece. 

ğini bildirdi 
Başı 1 inci sahifede -

Mesina, 10 (A.A.) - B. 
Mussolini saat 9 da Mesinada 
karaya çıkmıştır. Duçe, kala
balık bir halk kütlesi tarafın-
dan alkışlanmış, Maliye ve 
Maarif Nazırlarile birçok Ge· 
neraller tarafından karşılan· 
mıştır. 

Bu zevat Sicilyaya yapacağı 
seyahat esnasında B. Musso
liniye refakat edeceklerdir. 

Rom, 10 (A.A.) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Mesinadan bildiriliyor: 
B. Mussolini belediye mey

danında söylediği nutukta Si
cilya seyahatımn müsalemet· 
perverane gayeler isrihdaf 
ett ğini, nutkunun müsalemet
perverane olduğunu ve bunun 
bu seyahat hakkında muhte
mel her türlü dü ünceleri 
bertaraf etmesi icabedeceğini 
bildirmiştir. 

B. Mussolini tahminen bir 
hafta zarfında Palermo ma· 
nevralarının nihayetinde siyasi 
bir nutuk söyleyeceğini haber 
vermiştir. 

Rus tayyarecileri 
Parise vardılar 

Moskova, 10 (Radyo) -
Şımal kutbundan Kaliforniya
ya gitmiş olan Rus tayyareci· 
leri, bugün Parisc varmışlar· 
dır. Tayyareciler, Rus sefıri 
B. Suriç ile dığer birçok ze· 
vat tarafından karşılanmı~tır. 

Romanya kralı 
Macaristana gidecek 

Londra, 10 (Radyo) - Ro· 
mClnya kralı ikinci Karolun, 
yakında Macaristana giderek 
bir müddet orada kalacağı 
söyleniyor. 

Bükreş, 10 (A.A.) - Kral 
Karo!, bir ay gaybubetten 
sonra dün akşam trenle Bük
reşe avdet etmiştir. -----l:lm--lm:lmllliilll miyet onu benimsiyecektir. 

Bu fikir, cemiyetin toplu 
idrak ve şuurunu inkar etmek 
değildir. Bilakis, gene bu şuur 
ve idrakin, yazı ve fikir adam
larının yarattığı dili kabul edip 
yaşatacağım söylemek isti· 
yoruz. 

Bilmeyiz, düşündüklerimiz 
yanlış mıdır? 

Orhan Rahmi Gökçe 

Karşıyaka 

köylerinde 
Dedebaşı İlkokolu 
Karşıyaka nahiye müdürlü· 

ğüne tayin edilen 8. Fikri köy· 
lerin güzelleşmesi ve köy işle· 
rinin intizama sokulması hak· 
kındaki mesaisine devam et
mektedir. Geçen sene Hacıhü· 
seyinler istasyonundan Ahırku· 
yu ve Dedebaşı köylerine gi· 
den yol, kışın çamurdan, ya
zın tozdan geçilmez bir hale 
gelmişti. Şimdi iyi bir hale 
ifrağ edilmiştir. Bu sene de 
köy büdcesinden beşyüz küsur 
lira sarfedilerek köye iyi bir 
varidat temin edecek munta· 
zam kargir bir kıraethane yap
tırılmıştır. Senelerdenberi yal
nız temelleri atılmış bir vazi· 
yette bulunan ve Dedebaşı 
köy mektebinin inşaatı da 
kuvvei karibeye getirilmiştir. 
Cumhuriyet bayramına kadar 
ikmal edilmiş bulunacaktır. 
Karşıyaka köylerinde asayişi 
ziraiye ve inzibat tamamen 
temin edilmiş bir haldedir. 
Bu işlerde gerek Şemik.ler ve 

gerekse Dedebaşı köyleri muh· 
tarları B. Ramazan ve B. Ah· 
medin çalışmaları takdire değer. 

Almanya 
Çini komünizme karşı akd 
olunan misaka davet ediyor. 

Berlin, 9 (A.A.) - Öğre
nildiğine göre, Almanya hü· 
kiimeti Çinin Berlindeki sefi
rine ortada dönen ve bazı 
Japon menabiınden tereşşüh 
eden haberler hilafına olarak 
Almanya'nın Çini komünizme 
karşı Almanya ile Japonya ara
sında münakit misaka davet 
etnıek tasavvurunda olduğunu 
bildirmiştir. 

İngiltere Frankoya 
bir nota verdi .. 

Londra, 10 (A.A.) - İyi 
haber alan mahf eller lngiltere 
hükumetinin Frankoya yeni 
bir nota göndererek Holton 
yük vapurunun serbest bıra· 
kılmasını, zarar ve ziyan veril
mesini i:>tenıiş olduğunu bil· 
mektedırler. 

Moltonun 14 Tem muzda 
İspanya kara sularında San-

tanderde Almiraııte Çnvrra 
kruvazörü t;.raf ıııdan lt:vkif 

edildığı hatırlardadır. Vapurda 
kontrol bürosuna mensub lr· 

landalı bir müşahitle bir dok
tor ve bir hastabakıcı vardı. 

Vc.pur mültecıleri almak 
üzere gitmekte idi. 

Moltonun serbt'st bırakıl
ması için gönderilen ilk no· 

taya Salanıanka makamatı ge
çen Cuma günü cevab ver-

miştir. Notada sadece vapu
run ne suretle müsadere 
edildiği anlatılmakta ve 32 
kişiden ibaret olan mürette
batının kızıllara karşı sempati 
besledıklerinin malüm olduğu 
ilave edilmektedir. 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi -1356 

Temmuz 29 Cem. ahar 3 - -Ağustos 
l 

11 
1 

9 9 
3 3 
7 7 

- Çarşamba 
Evkat Ezon Vasat E'kat Ezan Vnııa 
-~----~---Güne~ 9.25 4.54 akşıım 1 ı 19,28 
Öf;le 4,51 )2,20 )DlSl l ,5 1 21,:!} 
ikindi 8,48 16,1. ıma;ık 1,19 2,48 .. ................... . 



ANADOLU 

u seneki mahsullerimiz ~ 
çok nefistir 1. 

uraklık yüzünden bahçe kuyu
larında sular azaldı 

mahsullerimizin 
"yeti çok memnuniyete de
vaziyettedir. Ege mınta

mm muhtelif yerlerinden 
len haberlere göre, bu: scneki 
tün mahsulü çok nefistir. 

ydında 
öç menlerin 
aziyeti ---··· ... ---ok iyi gidiyor 
Aydın, 7 ( ususi ) - Aydın 

ürk Hava Kurumunun çok 
ydalı ve verimli çalışmalarım 

Clikkate alan, Türk Hava Ku· 
:rumu genel merkezi, Aydan 

besini müdürlüğe çevirmiş 
e Aydına bağlı bütün ilçe 

kamunları da Aydın şube· 
"ne bağlamıştır. Aydm şubesi 
dürlüğüne, şube başkam Ah· 

met Emin Arkayn taym 
yin olunmuştur. 
Yang1n: 
Dün akşam Sökede Kayas 

~rmanlannda büyük bir yan· 
n çıkmış, bir gün bir gece 

devam ettikten sonra halkın 
ve orman memurlarının çabş

alarile söndürülmüştür.Zarar 
iyan henüz belli değildir. 

Göçmenler: 
Geçen hafta Bulgaristandan 

Sökeye gelen 274 ailede 1153 
cöçmen mürettep y\!rlerine 

Yapraklar, dolgun olduğu için 
kiloda ağır basacaktır. Ara· 
sıra tütün mıntakalarma düşen 
hafif yağmurlar, mahsul için 
çok faydalı olmuştur. 

Pamuk : Pamuk mahsulü
nün vaziyeti de iyidir. Akala 
tohumu ekilen yerlerde mah· 
sul, yüz güldürmektedir. Çün
kü, bu pamuk tohumunun, ku
raklığa tahammülü fazladır. 
Fidanlar yüklüdür, döküm vak
ası yoktur, yalnız fidanlar ku· 
raklıktan biraz müteessirdir. 

inci,. : incir mahsulünün 
vaziyeti fevkalade iyidir. Mah

sul, bu sene, geçen senekinden 
aı farklıdır. Ve 35 milyon 
kiloyu bulacağı tahmin edili· 
yor. 

Üzüm: Busencki üzüm re
koltesi, geçen senekinden az• 
dır. Üzüm taneleri, biraz kü· 
çük olmakla beraber etlidir. 

Mısır mahsulü, kuraklıktan 
müteessır olmuştur. • 

Zeytin mahsulü bazı mınta· 
kalarda çok iyidir. 

Sebze bahçelerindeki kuyu· 
larda kuraklık yüzünden bu 
sene sular ke111ilmiştir. Sebze 
bahçeleri sahibleri, sıkıntı

dadır. Birçok bahçelerdeki 
kuyularda borulara yeni boru· 
lar eklendiği halde istenilen 
mikdarda su temin olunama· 
mıştır. 

.ıönderilmek üzere muvakka· l••••••••••••ıl 
ten Sökede mektep ve cami· 
lere yerleştirilmişlerdir. Bu 
röçmenler için yaptırılacak 

evler eksiltmeye konulmuş ve 
diğer malzemeleri hazırlanmış· 
br. Göçmenler, evleri yapıla· 
ııya kadar geçecek zamanı 
boş geçirmek istemediklerin· 
den ellişer kuruş yevmiye ile 
Forbes kumpanyasında iş al· 
mışlardır. 

Gden göçmenlerde çocuk 
kesafeti çoktur. Çocuklann 
hepsi gürbüz, neşeli ve sıhat· 
lidirler. 

llbayımız Ôzdemir Günday 
dün tekrar Sökeye giderek 
göçmer lerin yerleştirildikleri 
yerleri birer birer dolaşmıt ve 
her aile ile ayn ayn temas 
ederek konuşmuş bir ihtiyaç· 
lan olup olmadığını, sıhatle
rini ve iyi bakılıp bakılma· 
dıklannı sormuştur. 

Göçmenler umumiyet itiba
rile: 

- Sıhatimiz yerindedir, 
bütün memurlar ve halk bizimlel 
candan alakadar oluyorlar. En 

büyük sevıncımız, anayurda 
kavuşmamızdır. Çünkü Atatüra 
kün memleketinde insana hiç 

bakılmaz mı? Cevabını verdiler. 

Göçmenlerin umumi duru· 
mundan çok memnun olan 
ilbay alakadar memurlara te· 
şekkür etmiştir. 

Bando aletleri: 
Tamir edilmek üzere lstan· 

bula gönderilen Aydın Halkevi 
bando aletleri gelmiş, bando 
evelce olduğu gibi her akşam 
açık hava konserlerine başla· 
mıştır. 

Zafer bayramı: 
30 Ağustos zafer ve uçak 

bayramının bu yıl her yıld•n 
daha parlak ve ilgili bir su· 
rette kutlulanmaıı için şimdi· 
den hazırlıklara başlanmıştır. 

Aydın spor bölgesi muhtelit 
takimı, fuM açıldıktan sonra 
lzmire giderek lzmir talnmla· 
rile karşılaşacaktır. Bunu temin 
için futbol ajanı Vasfi Çatal 
lzmire giderek ilgililerle te
masta kulunmuştur. 

Ciizli Cihangir 
-30- Nale.leden: F.Şamsaddln Benttopıu 

)lftutlaka ve doğru cevab ve
rir. Bu suretle Lidyaya, bütün 
bildiklerini söyletebileceksiniz. 

Dedi. 
Profesör beriki şişenin muh· 

teviyatını ne 1Uretle kullanı· 
lacağını generale tarif etti. 
General, Şişeleri aldı, tam bu 
arada yerinden fırladı: 

- Kapıda bir otomobil 
6.rdu, herhalde odur. Siz 
.-klanınızl 

Dedi. 
Emniyeti umumiye müdürü 

•e profesör acele ile diter 
odaya geçtiler. 

e bir koltukta 

oturmuş kitab okayormuş gibi 
bir vaziyet aldı. Gelen haki· 
katen Lidya idi. 

General Marsa: 
- Viktor, iyi misin? 
Diye sordu. 
- Çok iyiyim ruhum. 
- Fakat az evci biç te 

iyi değildin. F evkalide bir 
sinir buhranı geçiriyordun. 

- Evet .. Maamafih senden 
af dilerim, Lidya. ' Hakikaten 
biraz evci deli gibi olmuştum. 
Belki dünkü hadiselerin si· 
nirlerime verdili tesirdea o 
hale geldim. 

- imdi iyiaio delil mi? 

Dövmek 
Burnavada lsmail oğlu De· 

mir Ali, geçimsizlik yüzünden 
karısı Emineyi odun parçasile 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

Metres kavgası 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Osman oğlu Tevfik, ötedcn
beri bir arada yaşadığı metresi 
Ahmet kızı Hüsniyeyi dövdü· 
ğünden yakalanmıştır. 

Tehdit va tahkir 
Karşıyakada Alaybeyinde 

kahveci Ahmet oğlu 312 do
ğumlu Hasan, Bekir oğlu 332 
doğumlu Süleymanı tehdit ve 
tahkir ettiğinden yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Başdurakta lbrahim oğlu 

Halil ve Mehmet oğlu Yakup, 
bir alacak meselesinden Ali 
oğlu Hazımm parmağını dişle 
ısırarak yaraladığından yaka-
lanmıştır. 

Dolandırıcıhk 
Kemeraltı caddesinde Hasan 

oğlu lsmail, Durmuş oğlu Ta· 
lip, 2 lira kıymetinde bir saati 
1 S liraya satmak sureti le Meb· 
med oğlu lbrahimi dolandır· 
dıldanndan yakalanmışlardır. 

Alacalc mesele&İ 
Alsancakta Bumava cadde

sinde Hasan otlu Osman ve 
kardeşi lbrabim, bir alacak 
meselesinden lbrahim oğlu 
Şükriye hakaret edip bıçak 

çektiklerinden yakalanmışlardır. 
Eo lcirası güzünden 

lkiçeşmelilc Gündüz soka· 
ğında Ali oğlu Ahmet, sarboş 
olarak ev kirası meselesinden 
Nesim oğlu Yaşuva Gabaym 
evine taarruz edP-rek hakaret 
ettijinden yakalanmıJbr. 

Hakaret 
Sürmeli sokatında Avni kızı 

ikbal, Sabitin metresi Remzi-
yeye hakaret ettitinden yaka· 
lanmıştır. 

Kız meselesi 
Gaziler mahallesinde Hasan 

oğlu Hasan, iki senedenberi 
seviştiği 12 yaşında Musevi 
Sarukan kızı Reçineyi iğfal 
ederek kızlığını kirlettiği şika· 
yet edildiğinden yakalanmıştır. 

il/al etmiş 
Kestelli caddesinde Mehmed 

oğlu Emin Fikri, evlenmek 
vadile Bünyamin kızı 17 ya· 
ımda Esterin kızlığını kirlettiti 
ıikayet edildiğinden yakalan· 
mıştır. 

Beraat 
ihtilas suretile zimmetine 

para geçirmekle maznun Ka • 
raburun tahsildarı B. Halil 
lbrahimin şehrimiz atarceza 
mabkemeainde cereyan etmek· 
te olan muhakemesi neticelen· 
miı ve suça sabit olmadığın· 
dan beraetine karar verilmiştir. 

- Tamamen iyileıtim. Hat
ta her zamandan iyiyim. Hele 
şuraya otur... içtima nasıl 
oldu? 

- Talik edildi. Daha doğ· 
rusu ben talikini istedim. 
Çünkü seni görmek ihtiyacını 
şiddetle hissediyordum. 

- NazlJ' geldi mi? 
- Evet, maamafih ben bir 

bahane icad edebildim. 
Lidya Marsa yeniden ve 

büyük bir dikkatle baktı: 
- Viktor, dedi, sen ben

den birşeyler, hem de mühim 
şeyler girıliyorsun. 

Mars, ibtiyanız olarak ir
kildi, maamafih kendiaioi ça· 
buk topladı, ve: 

- Seni temin ederim ki, 
senden saklamakta olduğum 
birıey yoktur. Hem ıenden 

ne sizli7ebilirim? Bundan 

Nüfus işlerinin 
ıslahı için alı
nan tedbirler •. 

Ankara, - Hükumet; yeni 
hazırlanan nüfus kanunu pro· 
jesi üzerindeki son tetkikleri 
de bitirmiştir. Proje nüfus iş
lerimizi topyckün ıslah edecek 
hükümleri taşımaktadar. Ya
kında Kamutaya verilecektir. 

Birinci maddeye göre her 
Türk Türkiyede devamlı bir 
oturum yeri göstererek ken
dini o yerin nüfus kütüğüne 
yazdırmağa ve bir doğum ka
ğıdı almaya mecburdur. De· 
vamla oturan yerleri şehir, 
kasaba ve köylere bağlı ola
caktır. Şehir, kasaba ve köy 
sınırları dışında kalan oturum 
yerleri en münasib komşu ma
halle veya köye bağlanacaktır. 

Nüfus kütüklerine kayıtla ol· 
mayanlar hemen nüfus kütük
lerine yazdmlacaktır. Mekteb· 
lere, memuriyetlere, askere 
alınmadan, gayri menkullerin 
alım ve satımında, pasaport 
işlerinde, mahkemelere ve res
mi dairelere müracaatlannda 
doğum veya oturum kağıdının 
gösterilmesi mecburiyeti ko
nulmuıtur. 

Nüfus kağıtları kaza esası 
üzerine tutulacaktır. Nüfusu 
on binden fazla olan kazalar 
nüfus kütüiü mu)takalarma 
ayrılacaktır. Nüfusu on binden 
yirmi bine kadar olan kaza
larda bir memur, bir kütükçü; 
nüfusu otuz binden kırk beş 

bine kadar olan kazalarda bir 
memur üç kütükçü, nüfusu 60 
bine kadar olan kazalarda bir 
memur dört kütükçü, ve niha· 
yet nüfusu yüz yirmi bine ka
daı olan kazalaida bir memur 
sekiz kütükçü bulunacaktır. 

Malt lıiJlcmnler: 
Doğum, ölüm, evlenme, göç· 

me vakalanmn başlı ve ana 
kütüklere yazılması soy düzelt
me, doğum kağıdı ve evlen· 
me kağıtları verilmesi biç bir 
resme, pul ve masrafa bağh 
tutulmıyacaktır. Evlat edinme 
veya bunları red Vt'!)'a fesh, 
boşanma kütüklerinin asıl za. 
bıtlarma yarımşar liralık pul 
yapıştırılacaktır. Alikablar ta
rafından istenilen zapt buli
salarına elliter kul'Uf)uk pul 
yapışbnlacakbr. 

Yalnız evlenme ilanları y• 
pılmak üzere çıkanlan kayıd 
ve bnlisalara pul yapıştmlmı· 
yacakbr. 

Ceza lıülcllmleri: 
Kanunla belli edilen mid· 

detlerde doğum, ölüm, göçme 
ve evlenme vakalarını bildir· 
miyenlerden beş liradan yirmi 
beş liraya kadar para cezası 

maksadım ne olabilir? Benim 
senden gizliyecek hiçbir şe· 
yim yoktar, Lidya .. 

Dedi. 

- Vazife dolayısile bir sı
kıntın mı var, yoksa? 

- Hayır.. Seni temin ede· 
rim ki böyle bir sıkıntım 
yoktur. 

- Biliyorsun ki kocam ioi 
olarak müstemlekelerde bir 
vazife takibine memur edildi 
ve gitti. Ne oluyor böyle Al
lah aşkına? 

- Ben de bilmiyorum. Bel· 
ki oralarda bir tehlike, bir 
karıııklık vardır. 

- Birıey bilmedi§ine emin 
misin, Viktor? 

Lidya, bu sözleri söylerken 
güzel, yeıil gözlerini aeneralin 
sözlerine dikti. 

B. Hirota, müzakereler
den bir netics çıkmıya

cağını söylüyor 
- Btlfı 1 inci sahi/etle -
Japon mülizimi ile neferinin 
cesedlerini bu saba erkenden 
iade etmişlerdir. 

Mülizim yol üstünde kendi 
otomobilinin yambaşında yat
makta idi. Bahriye neferinin 
cesedi bir mil uzakta, bir ta
rafta bulunmuştur. Çinliler, 
tayyar1: meydanı yakininde 
bir takım siperler kazmışlar 
ve kum torbalarile barikadlar 
yapmışlardır. 

Beynelmilel imtiyazlı mınta
kadan kütle halinde muhaceret 
yeniden bqlamlfbr. 

Tiençin, 9 ( A.A. ) - Jishi 
Pas gazetesine göre general 
Sung Chen Yuan, Nankm hü· 
kiimetine bir kabrogram gön· 
dererek Çinlilerin şimali Çin· 
deki zayiatının SSOO olduğll· 
nu bildirmiştir. 

Japon erkim baroiye.ine 
göre mevcudu 80,000 olan 
29 uncu ordu zayiat ve firar 
hadiseleri dolayısile şimdi 30 
bin kiıiden ibaret kalmıştır. 

Panonin, 10 (Radyo) -
Çin orduları, son muharebede 
Japon ordulannı püskürterek 
ricate mecbur etmişlerdir. 

Çinliler, Japon topraklanm 
terkediyorlar. 

Tokyoda tahsilde bulunan 
ikibin talebe, Ja1ton) ayı terk· 
etmi,tir. · 

Şanghay, 10 (A.A.) - Çin 
mehafilinde beyan edildiğine 
göre Çinin fazla beklemeğe 
tahammülü yoktur. Ve Japon 
teklifinde müsbet olarak ne 
gibi bir esas mevcut oldafunu 
derhal öğrenmesi lazımdır. 

Mahalli gazeteler Japonya· 
nan •akit kazanmak ve vuku
ahn inkişaflannı beklemek ve 
bu esnada şimali Çindeki va-_, ____ _ 
alınacaktır. Bu müddetler bit
tikten bir ay 10nraya kadar 
bildirmezlerse ceza iki mis&ne 
çıkanlacaktır. Ondan sonra 
haber verirlene para ceza11n
dan başka mahkemelerce bir 
yıla kadar hapis cezan veri· 
lecektir. Soyun dizeltitmesi, 
evlidhk edinme ve evlidlıktan 
çıkarma vakalarını vaktinde 
bildirmiyenlerden on beı li· 
radan yirmi beı liraya kadar 
ve müddeti iki misli geçiren
lerden on liradan · elli liraya 
kadar para cezuı alınacaktır .. 

Proje nüfus memurlarının 
vazife görmelerine aid hü· 
kümlerle, itlerin düzıfim \ile 

gecikmeden görülmesi açın 
müteferrik bükümleri de ibti· 
va etmektedir. 

- Ben baıveülct daire
sinde böyle bir haber duydum, 
fakat sebrbini bilmiyorum, 
(jğre111nck te iatemedim. 

- Ali.. Dün akıamki lai· 
diseye oe dersin?. Bütüa cı· 
hanı ayaklaac:hran radyo ha
beri cidden müthiş.. Vi&k»r, 
bunlara sen diyorsun? 

- Baştan ba1& esrar, an· 
laşılmaz bir hidisel. 

- Pek ili.. Viktor müttefik 
dor.anmalanna yapılacatı rad· 
yo tarafından iddia olunan 
korkunç baskın muhakkak 
mıydı? 

- Yalan, iftira!. Bunlar 
tamamen isnaddır. 

Lidya, ,aözleriAi M•sın göz
lerinden ayırmıyarak çantasını 
açtı, sigara tabakasından bir 
sigara aldı. Mars, Lidyanıo 
ıiıaruanı yakb. 

ziyetini tarsin etmek arzusuna 
kapıldığı takdirde aldanaca· 
ğım çünkü Çin hükumetinin 
böyle bir YUiyetin devamuut 
müsaade etmiyeceğini yazmalc
tadırlar. 

Japonya 8 Temmuz tarihin· 
den sonra Hopei ve Sahar 
eyaletlerinde işgal etmiş oldu
tu yerleri iade etmeği kabul 
ettiğ1 takdirde sulhun akdi 
mümkün olur. Bunlar Çinin 
dermeyan edeceği asgari şart
lardır. 

Çin mehafili ihtilafın mus .. 
libane ve seri bir surette hal 
ve tesviye edilmesine ihtimal 
vermemektedir. Çünkü Japon 
kuvvetleri Chahar, Suiyuan 
eyaletlerini ve mümkün oldu
ğu takdirde şimali Çini isti· 
laya devam etmek istiyecektir. 

Pekin, 9 (A.A.)-Dün öğle 
vakti Pekindeki 5000 kişiden 
mürkkep ve tanklarla ve bir 
çok kamyonlarla müsellib 
olan Japon kıtaatı şehrin baş
lıca sokaklannda bir geçit 
resmi yapmışlar ve sivil ahali 
tarafından alkışlanmışlardır. 

ittihaz edilmiş olan ihtiyat 
tedbirleri Japonların endişe 
içinde olduklarını göıteriyo1. 
Çinli ahali mahsüs bir busu· 
met eseri olarak evlerinde 
kalmışlardır. 

Şanghay, 9 (A.A.) - Yan
gatse vadisinde kiin şehirlerin 
tahliyesi itini ikmal etmek 
üzere bulunan bir çok Japon 
torpito ve ganbotlan Şanıhaya 
gelmiıtir. 

Şanghayda ikinci Japon 
filosu muvakkaten tahaşşud 
etmiş bulunmaktadır. 

Bugiinlıü program 
letanbul radyosu 

Gündüz: Sut 12,30-14 
Şarkılar, havadisler, hafif mu.o 
siki. 
Akşam: 18,30 Dans musi 

kisi, 19,30 konferanı. 
20 Türk musiki heyeti tara· 

fından tarlcılar, 20,30 8. 
Ômer Rıza tarafından arapça. 
söylev. 

20,4S Türk 111usiki heyeti 
tarafından ıarkılar, saat ayaJT, 
21, t S Ol"kestra. 

22,tS Aians •e bon9 lir 
berleri, 22,30 Opera ve 
ret parçaları. 

Belgl'fltl rtlllg•• 
Saat 21,45 te Türkçe 

vadisler. 

Lidya gerinerek: 
- Viktor, 1U1achm.. 

haruetim v•. 
Dedi. 
- Ne içmek istedi"' 

Lidya? 

- Serinletici birıeyl 
General, hemen bitişik ; 

ya geçti. Lidya dalgın dfll" 
ıiaaruına içiyordu. LJlll!.' 
düşündüren, tereddüde jJJlr 
ren biqey vudı. 

Biraz so•ra general, ~,.! 
de iki bardak ıotak fi":-:~ 
bulunan bir tepsi olchllO ._ı 
de içeri girdi: . 

- Bir portakal .-beti·· 
Sana herhalde ,.,. ~ 
-cektir. 

Lidya. bardala Adeta.~ 
bir hamlede ı.rdataD •911 

- s- v.--



Uzak Şark hadiseleri 

inde 
2000 tayyareci var! 

ankovdaki havacılık akade
misi beş sene 

ında 1100 pilot yetiştirdi. 

I . . Çin taggr:eci /eri . 
&t/;_iılızlerin Uzak Şark, Dr. Sun - Yat - Senm oğlu 
~ assa Çin işlerinde ih- Dr. Sun - Fo 1929 senesinde 
~ıqı sahibi muharrirlerin- münakalat nazırı olduğu za
~ birisi olan O. M. man bir Amerikan tayyare 
C ta, Londrada çıkan şirketi ile Şanghay ve Han-
4:Q.t Britain and the East kov arasında yolcu ve posta 
t~ ~•sinde "Çinde tayga- taşımak üzere bir kontrat yap
tQ'•liJc,, başlığı altında bir mıştı. Bu kontrat, Çinlileri 
ı~.' Yazmıştır. Çin-Japon hoşnud edemedi; fakat Ame· 
it 1,1afı birçoklarının göz- rikalı lar bundan oldukça isti· 

01~11~ Uzak Şarka çet1irmiş fade ettiler. Ondan sonra bu 
Oıi; 11fcı için bu makalenin şi rket Çin milli tayyarecilik 
~~im taraflarını dilimize şirketi halini aldı . Bunda his
~ '"'neyi faydalı buluyo- se senedlerinin ekserisi hü-
ı: kiimetin elinde bulunuyor, bu-

14.\i.rıden gelen son gazeteler, nunla beraber pilotların ekse-
bıt llıladan Hongonga büyük risi ile bütün makineler Ame-
~tld·~ıntrikan tayyarecisınin rikalı ve Amerikan malı idi. 
~ ~iınj haber veriyorlar. Ay- Bu şirketin uçuşları geçen yaz-
lt ~ilde Şanghay - Kanton da garbi Çindeki Çedtuya ka-
ııı~llda işliyecek olan Çin dar uzatılmıştir. Bu suretle 
~'fıt,1 tayyare şirketinin ilk bundan yıllarca önce dört haf· 
~i. ~eai de Hangkonga ın- lada yapılmıyan bir seyahat 
'llır B · yedi saate inmiş bnlunuyordu. 
~~ '~retle Hongkong, bir 1931 senesinde ise Alman-
~ı· ınıyet kazanmış oluyor. lar, Eurasia şirketini kurdular. 
1-.d ıı tayyarelerine Çin üze- Bunun maksad ve gayesi Kan· 
"it uçuş yapmak müsaadesi su ve Sinkiang yolu ile Ber-
;. ;enıektedir. Bundan do- lin arasında bir hava hattı 
~ Ortekiz sömürge.si olan yapmaktı. 
~o •. Uzakşark uçuşlarında Fakat hava şartları, yolun 
~ b tnıyetli bir yer alıyor. mnhim bir kısmının ıssız bir 
\at bir de transatlantik halde bulunması, siyasi ihti-
,seferleriyle birleştirilince laflar, hele Rusların Sinkiangı 

~ ~· an yeryüzünde çepçev- işgal etmeleri bu büyük pro-
~r uçuş hattı kurulmuş jeyi yüzüstü bırakh. Bununla 
~r. Bundan dolayı Hon- beraber Eurasia şirketi Şang · 
b n hem denizden, hem hay ile Lançov ve General 

' ;"adan ehemmiyeti bir Çan - Kay • Şekin yakalan-
~ aha artacakbr. ması ile maruf olan Sianfu 
~t Yazık ki, son sekiz sene arasında muntazam seferler 
~~da Büyük Britanya Çinde yapmağa muvaffak oldu. 
~~cilik işini istenildiği Çinin askeri hava kuvveti 
Q ınkişaf ettirememiştir. hakkında sarih ve doğru ra· 

\
11
1ldan on yedi sene önce kamlar elde etmek mümkün 

°'ıt 11ılıı olduğu silah ambar· olamamıştır. Japonlar, Çinli-
'"-c n.gilterenin bu vaziyete lerin elinde 2000 kadar tay-

'rl~~ sıne sebep olmuş ve yare bulunduğunu tahmin et· 
~ daha ziyade Alman ve mektedirler. Resmen söylenen 

\G 'kan mıkineleri rağbet mikdar 450 dir; fakat buna 
lg~ terakki göstermi~lerdir. 800 dersek, hakikate daha 

\ ~ • 30 senelerinde Çin- ziyade yaklaşmış oluruz. Mu-
İl'-.· acılığın ne kadar ileri hakkak olan bir şey varsa 
turı· lU 1 dışardan takdir etmek Çinliler arasında kuvvetli bir 

~fi· 1~13 senesinde reis hava filosu vücude getirmek 
lıl· • Şıh - Kai bir takım hususundaki şevk ve heyecan 
,~;Ve Fransız makineleriyle sonsuzdur. 
b Q lıa11, bir tayyarecilik mek- Çinliler, memleketlerinin Ja-

Çınıştı. Fakat bu mekteb, pon taarruz ve saldırganlığın-
~ l' uçun ha bini müteakıb dan kurtulması için biricik 
~ dan sonra kapanmıştı. çareyi havada kuvvetli olmak· 
~tijllçuryanm meşhur dik- ta bulmaktadır. Geçen sene 
fyat Çan · Tso - Lin 70 sonbaharda baş kumandan 
t lıatden mürekkeb askeri Çan·Kay·Şekin ellinci doğum 
~. l;a filosu vücude getir· gününde Çinliler elli tayyare 
~ltıij 23 senesinde de bütün satın alarak şeflerine hediye 
>~tılld altındaki topraklar etmişlerdir. 

e b· Ö ~ . ar hava postası te- teki memleketlerde oldu-
~11" ~ışti, 1931 sen'esinde gibi, bugünkü Çinde de genç· 

"r\ltıy-
~1-.. 1 zabtettikleri zaman lik havacılığa büyük bir bağ-
~t 1." bu tayyareleride zap· hhk ve alaka göstermektedir. 

tı aö 1 . 

ANADOLU 

Bir çırpıda 
Cumhuriyet yazıyor: 
- Tifoyu yeniyoruz. 
- Meserreti ilanda haklı· 

sınız birader!.. Çünkü kafir 
tifo, lstanbulda birkaç bin ki
şinin sırtını, hem de tuşla 

mindere, yatağa getirdi. 

Cumhuriyette Peyami: 
- Selam tabirleri .. 

- Dosta selam verirken 
nas ıl tabir kullanırsanız kul· 
lanın , hora gid r, düşmana 
selam verirken en ıyısını, en 
güzelini bulsanız yine size 
ters ters bakar. 

Kurun - Halk, radyolu va
pura rağbet gösteriyor. 

- Haklıdır şüphesiz. . Ke
rahet vakti gelip tP. birkaç 
çekiştirdikten sonra vapura 
bindiğinizi tasavvur edin. Rad
yo da açmış ağzını, güzel gü
zel söylüyor .. Fena mıdır bul. 
Amma, bu halkı Ankara ve 
İstanbul radyolarını dinlemek 
mecburiyetinde bırakırsanız, 
eminim ki, töbe edip radyolu 
vapura binmez. 

Kurunda Hakkı Süha ya
zıyor: 

- Umumi barışın kestirme 
yollan ... 

- Meşhur Ayniştayn, "Mü· 
kellefiyeti askeriyenin ilgası,, 
fikrindedir. Bana kalırsa bir 
harb ilan edildiği vakit, bu 
iki tarafın bol bol müshil al
ması takdirinde barış derhal 
tahakkuk eder. En kestirmesi 
budur .. 

Tanda Ahmed Emin yazıyor: 
- Bir haftalık tarih ... 

- Neler de buluyorsun be 
birader? Biz asırlık, hatta de
virlik tarihler aktanyoruz. Haf
talığa kim bakar?. 

Tanda Felek: 
- Mutad hastalık .. 
- Spor hastalığı mı depre-

şiyor yine arkadaş! Malum ya, 
o cihetten damarlarımız pek 
zayıftır da ..... 

Son Postada Selami izzet: 
- Kalbimin mas~lı .. 

-- Kalbimizin masalı deyi-
ver şuna Selami!.. Hem ne 
masallardır, ne masallaı dır? .. 
Dinle dinle de sittin sene 
yaz, dur. 

Son Posta - Şık giyinmek 
için zengin olmak İcab etmez. 

- Nafile, alt tarafını söy
leme, böyle giyinme pek suda 
tirid olur. Şık giyinmek, zen
ginliğe bakar, parası olan dü-
düğü çalar. Çimdik 

.. ...,...._,.....---.-""='"'~ 

Odemiş galip 
Ödemiş, (Hususi) -- Dün 

Ödemişte Ödemiş Altınova 
kulübü ile Tirenin ldmanyurdu 
kulübü arasında heyecanlı bir 
maç yapılmıştır. Maç 3 · 1 
Altınovanın lehinde netice
lenmiştir. ........................ 
akademesi beş sene içinde 
1100 pilot yetiştirmiştir. Bu 
pilotların çok iktidarlı ve 
meharetli oldukları da söy
lenmektedir. 

Çinliler eski zamanlardan· 
beri makineciliğe iyi akıl er
dirdikleri ve ata çok iyi bin
dikleri için tayyarecilikte de 
bu ananevi meziyeti göster
mektedirler. 

Şanghaydaki hava meydanı 
da mevcut hava meydanları 

arasında en iyilerinden 
lıl 

Amerikan garibeleri: Felaket mi, 
saadet mi? ...... Ansızın bara giren 

Sizolsanıznedü- bu adam kimd 
sünürsünüz? , ·----

Bir şehirde, kadm, "cinsi 
latif,, gitgide azaltyorr 

Milyonerdir, diyorlar. Çünkü onbin 
birden çıkarıp meyhaneciye uzatt 

~~~-------~~---P aris gazetelerinin Amerıka- ziyaret etmek ister misi 
da bulunan bir muharriri ya· Bir gazeteci için böyl 
zıyor: fırsat tabii kaçırılmaz; 

Barda, henüz ikinci Viski- gecenin sabahı, bu gari 
sodamı ısmarlamıştım. Arizona ter Skottinin otomobilin 
hükumeti dahilinde Tuscanda yanıbaşında şatosunun y 
geC'enin 11 inde bundan başka tuttuk! Epeyce bir zama 
ne yapılabilir, sanki? mur veya çöl halinde )1 

Bar, her akşam olduğu gibi den dolaştıktan sonra 
kafi derecede harar.etli ve fa- vadi ., ye vardık. Dağru 
aldi. Gürültülü bir cazband vadi bu isme cidden la) 
çalınıyor, çiftler hiç dnrmaaan, Şato, bu korkunç vadim 
hiç yorulmadan dans ediyor- ıssız çölün bir kenarında 
lardıl Fakat vaziyet birdenbire çok büyük bir malikane 
değişti; bir dansın henüz orta- Skotti bana: 

Bir Fransız muharriri, bay 
Jak Dol Avustralyada Kam
berra şehrini ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaretin sebebi, bu şehir· 
de kadın mevcudiyetinin git

larında, caz birdenbire durdu; - Bu ikametgah ban 
dans edenler de oldukları iki milyon Dolara mal o 
yerde kaldılar; bütün gözler tur! Dedi. 
açılan kapıya asıldı, kaldı! Şatoya girib lüks bir 

Kapıdan iri, yarı bir kov· nun güzel koltuklarına 

tikçe azalmasıdır. 
bay girmişti; bu adam: duğumuz zaman gayet 

- Bu akşam bütün içkiler, giyinmiş bir Metrdotel 
Bay Jak Dol diyor ki: 
- Daha Melburnda iken 

bana sık, sık '"cihanın en asri 
payitaht şehri,, olan Kamber· 
radan bahsettiler, ve .. gidiniz, 
hayret edeceksin izi" dediler! 

bütün mezeler benden! Viski ikram etti. Şato s 
Diye müthiş bir sesle hay· - Evet, birkaç seneler 

kırdı . baylık yaptım. Sonra 
Bu sözleri alkışlar, el sık- Bil ile teşriki mesai etti 

malar ve takdirler takip etti. zın beraber Ç{l)ışır, kışı 
Ve garip adam bar sahıbine rılırdık. Bu tam 11 sene 

Gittim. 10,000 dolar verdi! müştür. Ben kışın Nev 
Zaten hayretim yoldan baş· 

başladı. Trende, birçok genç 
kız gördüm. Bana dediler kı, 
bu genç kızlar yeni Avust
ralya payitahtına sevkediliyor
lar. Ve sordum: 

- Tuhaf şey. Bunları ora
ya böyle tüccar eşyası gibi 
neden sevkediyorlar? 

- Sayın Bay, ben Kam
berrada dört senedenberi bu
lunan bir adamım. Sizi temin 
ederim ki bu sevkiyat, çok 
elzemdir; ve bu kadar yerin
de bir iş te henüz yapılma-
mıştır. Çünkü Kamberra ka- Esrarengiz milyoner 
dınsız bir şehirdir( Yüz er- - Yanımda bulunan arka· 
keğe ancak beş kadın düşer. daşım Cimiye sordum: 
Bir defa düşününüz. Bir payi- - Bu adam kimdir? 
tahtın sade erkeklerle meskun - Ne?. Bilmiyor musunuz?. 
olması mümkün müdür? Bu adam "'Death Vally Scotty-

Tabii ki hayır! Değil bir Ölü vadinin Skotu" derler. 
payitaht hatta bir köy bile Bütün Amerika ve Holivud 
kadınsız olmaz. kendisile alakadardır!. 

Kamberra şehrinin temel· - Yoksa tebdili kıyafet et· 
leri 1912 senesinin 27 inci miş bir Rokfeller midir?. 
Nisanı günü atılmağa başla· _ Maamafih arzu etmiş 
mışhr. Şehrin mevkii Sidney olsaydı milyarder olabilirdi! 
ile Melburunun tam ortasıdır. Ceplerinde her zaman için 20 
Avustralya hükumeti bu şe- bin dolar vardır. 
hir üzerine büyük hulyalar _ Bu serveti nereden bu· 
kurmuştur. Ve: luyor? 

- Kamberra arzın en mü-
kemmel bir payitahtı olacak- - Çölde altın madeni bul-
tırJ diyorlardı. muştur da .. 

Resmi binalar ve Oniversi- - Fakat gazetelerde ben 
te için beş milyor Frank sar- böyle bir~ey görmedim. 
fedilmiştir. Şehir mükemmel - Olabilir, çünkü hadise 
surette vücude getirilmiştir. çok eskidir! Ben kendisini 40 
Fakat koskoca şehrin yalnız senedenberi tanırım; çok iyi 
6120 nüfusu havi olacağını arkadaşımdır. Ben o zamanlar 
hiçbir kimse hatta aklına bile Beottyde bir kır oteli ve 
getirememiştir! meyhanesi idare ediyordum. 

Birçok büyük oteller, bü· Altın arayıcılarla münasebetim 
yük binalar, evler, eski za- büyüktü. Bir gün Skotti yanı-
man taunlarına uğramı_ş gibi ma geldi, masa üzerine bir 
bomboştur. kese altın fırlattı ve bu ak-

Kamberra Belediye reisi şamki gibi "bu akşam bütün 
Bay Cim Parvel, henüz şeb- içkiler ben deni,, diye bağırdı. 
rin istikbalinden ümidini kes- Bizim adam zengin olmuştu; 
miş değildir. Şehrin bir gün fakat o zaman bana serveti 
gelip dolacağına emindir. hakkında izahat vermemiş idi. 
Şimdilik en biiyük ümidi Bu aralık Skotti bizim ma-
Üniversitededir. Buraya çok saya yaklaştı. Ve Ciminin ya-
müsaid şartlarla pek çok ta- nma oturdu. Benim, kendisini 
lebe toplanacağı ümid edil- tanımadığımı hayretle karşı· 
mektedir. ladı: 

Bundan başka ıslahıncfs - Ya? .. Dedi. Siz benim 
etmiş mahpuslar da burada kim olduğumu bilmiyorsunuz 
serbest yaşamak hakkını ka- demek ... Ben buna imkan ver-

rua~Jlldı..~~---~--~~.._._..._~---

dönerdim. 
- Niçin? 
- Niçin mi? Alla 

Jab bunu bilmiyecek ne 
Altın aramak içini On b · 
nelik arkadaşlıktan sonr 
Bufalo ile bozuştum ve 
vadi,, ye daimi olarak 
düm. Ve artık madeni, 
fogl madenini de bilmiy 
nuz? Pek ala .. 1880 sen 
bir altın arayıcısı cihanı 
büyük bir altın damarını 
muştu. Bu ftdamın adı 
fogl idi, maden o kada 
yük ve zengin idi ki z 
adam delirdi; hiçbir kim 
bu meşhur madeni 
mıyordu. 

Bu meşhur madeni 
buldum, işte! 

- Bu maden nereded 
- Y oo.. Buna gele 

Bana madenin yerini 
soruyorsun uz? 

- Bir mani var mıdır? 
deni siz buldunuz, imti 
aldınız. Amerika kan 
mucibince artık nedPn k 
yorsun uz?. 

- Haydi canım, kan 
Amerikada birer oyunc 
Ben madeni bulduğumu 
seye bildirmedim, imtiya 
almadım! Madenin yerini 
den başka bilen yoktur: 
bir kimse de bilmiyecekt 

* • * 
Bundan on gün sonra 

Fransiskoda gazeteci ark 
larla beraber bulunuyor 
Bu meşhur madenden v 
garip milyonerden bahse 
Ekseriyet böyle bir m 
mevcud olmadığına kani 

* * * 
Kaliforniyadan Ne 

dönmezden bir iki gün 
"Los Anjelos Taymis " 
tesi muharrirlerinden bi 
"'Ulu vadi" ye gittim. F 
şatonun kapı ve pencerel4 
kapalı bulduk. Kapının 
rinde fena bir yazı ile 
levha vardı: 

11 Şato kapanmıştır, di 
memnudur. Skotti 

Kelimelerini okuduk. 
Arkadaşım: - Arıyalım 
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- Başı 5 inci sahi/ede -
ekseriya böyle yapar; kulübe
sine gidelim! dedi. 

irini, Prenses Dorotayı ziyarete ve 
ondan izahat almıya karar verdi. 

~ 

----~ 

1300 metre derinlikte bir 
geçitten geçtik ve 100 metre 
kadar şatonun solunda bacası 
tüten bir kulübe gördük ve 
hemen içeriye girdik; çok ba
sit, çok sade ve fakirane iki 
odalı bir kulübe Milyoner 
Skottiyi yemeğini pişirirken 
bulduk. Arkasına döndüğü 
zaman hiddetle: 

- Evin heyeti umumiyesi 
hakkında fikriniz? 

- Bu ev, haricen eski, fa
kat dahilen bir saray .. ve bi
ze kalırsa burası, bir saray 
kadmınm aşk ve zevk yuvası 
olacak. Evin içindeki koku 
bile bunu gösteriyor. Ancak 
büyük saraylarda işitilen ko
kular.. Şarah keza. Kadehler 
keza.. Herşey ipekli, herşey 

mükellef .. Zemin, gayet güzel 
halılarla örtülmüş ve anlaşılan 
burası sık sık temizleniyor. 
Çünkü toz namına hiçbir şey 
de yok .. 

- Peki, gidiniz, fakat her 
zaman, her hangi bir iş için 
hazır olunuz .. 

Onlar çıktı, irini de yalnız 
kaldı. 

Bu binadaki esrarı öğren

mek lazamdı. Bir hissikablel
vuku ona, Doğanın buraya 
girdiğini söylüyor gibi idi. Bu· 
rası ise Dorotaya aiddi. Do
rota <fa zevkperest, . kibar fa
hişelerin en zekisi, en yamam, 
en korkuncu bir kadındı. 

İrini yumruklarım sıktı: 
- Bakalım, benimle aşık 

atabilecek mi? 
irini buradan çıktı ve gene 

Kiyaranın yanma koştu. O 
Kiyaranm odasına girerken, 
üç yüz metre ilerideki prenses 
Dorotamn sarayma ihtiyar bir 
doktor girmiş ve bu zat, der· 
hal Dorotanm huzuruna çıka
rılmıştı. Dorota, sarışın bir 
ahu idi. Güzelliği, cinsi cazi
besi şaha kalkmış bir ahu! 

- Nasıl, doktor, hastam 
nasıl? 

Doktor mütereddidane ce
vab verdi: 

- Kurtarmağa çalışacağız. 
Fazla asabiyet ve teessürden 
ileri gelmiş bir dimağ hadi· 
sesı .. 

ninle konuşmağa ve sana baz1 
şeyler sormağa ge)dım. 

Karşı karşıya oturdular ve 
irini, yaptırdığı araştırmaları 
ve tahkikatı uzun uzadıya an
lattı. Kiyara, bir çocuk safi
yeti ile, masum masum ona 
bakıyor, hayretten hayrete dü
şüyor, gözlerini açarak: 

- Fakat -diyordu- siz şaya· 
nı bayretsıniz Prenses.. Bana, 
bir kadınm neler yapabilece
ğini öğretmiş oluyorsunuz. 

İrini hikayeyi bitirince: 
- Şimdi ·dedi· size sor

mak isterim .. Bütün bu vak'a
lardan ne anladmız? 

Kiyara başını eğerek cevab 
verdi: 

- Hiç bir şey .. Arıcak şu
nu anladım ki, sevdiğim genç, 
bir tehlikededir. 

- Evet, netice odur. Ve 
onu da kurtarmak lazımdır. 

- F'akat nasıl?. 
- Nası! mı? 
İrini ciddi, fakat ayni za· 

manda yarı müstehzi şekilde 

güldü: 
- Nasıl mı, göreceksiniz. 

lzmir Sicilli Ti
caret memur
luğundan: 

Tescil edilmiış olan Anestl 
Trifonidis ve Abdüllatif Deb
bas şirketinin 8· 7 -937 tarihin· 
den itibaren f esh ve tasfiye· 
sine ve şirketin İzmir şubesi 
ıçm şeriklerden Abdüllatif 
Debbasın tasfiye memuru ta· 
yinine mütedair mukavele ti
caret kanunu hükümlerine gö· 
re sicilin 2056 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1-Mukavele 
- Ya bir ihtilran, bir nezif izmi Sicilli Ticaret memu· 

l ru resmi mühürü ve F. o ursa .. 
-fşte bendeniz de onu iza- T enik İmzası 

teye çatışıyorum. Feshi firket muka-
- Buna muvaffak olursanız, velenamesi 

sizi nasıl memnun edeceğimi 
bilemezsiniz. Şimdilik şunu Bir taraftan Bakır köyünde 

Sakız ağacında 12 numarada 
alın!. oturan Anesti Trifonidis ve 

Ve büyük bir çekmecenin diğer taraftan Şişlide izzetpa· 
kenarına dokundu. Bir yay şa sokağında kimyager Hulki 
tıkırtısı işitildi. Kalın bir de· apartımanının 4 üncü daire· 
mir kapak açıldı. Dorota bir sinde müsteciren oturan Ab-
kese çıkardı ve doktorun önü- düllatif Debas aralarında mev-
ne · fırlatarak: cut (An esti T rifonidis - Ab-

- Göreyim sizi! düllatif Debas) unvanlı kollek· 
Oedi ve sırtını döndü. Bu tif şirketini 8/7I1937 tarihin-

basta, Doğanın çarpıştığı hassa de birriza fesh ederek şirket 
zabiti idi. Galiba, fazla hiddet tasfiye muamelesini ahkam ve 
ve teessür, bu genç zabitin şeraiti atiye dairesinde olmak 
evvela izzeti nefsini harekete üzere yine kendileri icra ve 
getirmiş, sonra dimağına vu· ikmal etmeyi kararlaşbrmış· 
rub kendisini yatağa atıver- tardır. 
mişti. Doroto da kendi dokto- 1 - Fesih tarihinden iti· 
runu onun tedavisine memur baren azami otuz gün zarfın-
etmişti. da tarihi feshe kadar cereyan 

Doktorun ona izahat verdiği eden şirket muamele ve he-
dakikalar, cam İrininin Kiya· saplarının fesih tarihindeki 
ranın odasına girdiği dakikaya hal ve vaziyetini müş'ir bir 
tesadüf ediyordu. hulasai hisabiye tanzim edile· 

Kiyara, biraz mcyva yemiş cek ve varsa şirket emvali 
ve yeni doğrulmuştu. İrininin dahi bir defterde nevi, cins, 

her girişi, onu evvela müthiş mik dar ve fiatlarile birlikte 

.surette korkutuyordu. Şimdi de alelmüfredat tesbit olunacaktır. 
öyle olmuştu. irini bunu bil- 2 - Şirketin feshi üzerine 
diği için girer girmez: gerek lstanbul ve gerek iz. 

Bir şey yok -dedi· yav· mirde başlıyacak tasfiye mu· 
---~_._,c__ ___ __ı, _ __. _.___. _ ___ ._:,_· 

Dorota ile kaşı karşıya gele
ceğiz. 

Siz ha? ... Siz mi?. 
- Ona ne şüphe? .. 
- Fakat bu suretle çok 

ileriye gitmiş olmıyasınız. 
irini tekrar güldü. Üstü ka

dife örtülü ve tam ortasında 
Prensesliğin elmas armasını 

taşlyan çantasını açtt. Bir men
dil çıkarıb Kiyaraya uzattı: 

- Buna ne dersiniz, bu 
kimin mendilidir? 

Kiyara mendili 
derhal: 

görünce; 

- Onun -dedi- Dorotanm 
mendili .. 

- Halbuki bu mendil, onun 
sevdiği erkeğin yanında bu
lundu. O erkek ise dün ak
şam, bizim Doğan olarak tah· 
min ettiğimiz erkekle çarpıştı. 

- Ya Dorota sizin sorduk
larınıza fena bir cevab verirse? 

- O takdirde onu ayakla
rımın altına alırcasına rezil 
edeceğim. Şerefini, yırtık, ça
mura bulanmış bir bayrak gibi 
kaldınb yere çarpacağım. 

- Sonu Var -

- Neye geldiniz? Sizi ben 
mi davet ettım? Şatoda 40 bin 

kişiyi yedirdiğim içirdiğim yetiş· 
medi mi? Ban şatoyu bir da· 
ha açmamak üıere kapattım. 
Fareler, baykuşlar, varsm ora
da yuva kursunlar! Ben artık 

otel idare etmiyorum! dedi. 
Ben sordum: 
- Altın madeniniz ne oldu? 
- Altın madenim mi? De-

lirdiniz mi? Ben size böyle 
bir şey söyledim mi? Belki de 
madenim yoktur, belki yalan 
söylüyorum .. 

* * * Hayret içinde bu kulübeyi 
terkettiml 

Mısır 
Buğday satacak 
Kahire, 10 (Radyo) - Mı

sırın; bu sene Almanyaya 58 
bin ton buğday satacağı söy
leniyor. Buğdayın bedeli pe
şin olarak tediye edilecektir. 

Paris sergisinde 
yangın çıktı 

Paris, 10 (Radyo) - Paris 
sergisinde bir yangın çıkmış 
ise de, itfaiyenin gösterdiği 
gayret sayesinde etrafa sirayet 
etmeden &öndürülmüştür, 

Tayyareci Lindberg 
P~ris, 10 (Radyo)- Tayya· 

reci Lindberg, Morleye hare· 
ket etmiştir. 

Negüs 
Çok müteessir 

Londra, 10 (Radyo) - Ha
beşistan imparatoru, Habeş 
delegelerinin Uluslar Sosyete
sinden ihracı hakkındaki h~-

berlerden çok müteessir olmuş
tur. Böyle bir hal karşısında, 
kendisinin protestoda buluna
cağı söyleniyor. ..................... 

İmza ve takrirleri tarafımdan 
mahallinde alınmıştır 

imza: N. C. Enön 
Mühür: T.C. Beyoğlu üçün· 

cü Noteri Servet Yasarioğlu 
İmza: C. Enön 

Bu suretin dairede dosya
sında saklı 8/Temmuz/1937 
tarih ve 5505/149 numaralı 
daire nushasına uygun oldu
ğu tasdik olunur. 

17/Temmuz/1937 
Mukabele edildi. 
imza okunamadı 

T. C. Beyoğlu üçüncü No
teri resmi mühürü ve Ser· 
vet Yasarioğlu imzası na-

mına C. Enön 
20 kuruş harç pulu 
20 kuruş harç pulu 
30 kuruş damgı.. pulu 

İki arkdaş ilk defa Avrupa 
seyahatine çıkmış bulunuyor· 
lardı. Küçük bir vapurla, Ak· 
deniz yolu üzerindeki bütün 
limanları ziyaret ede ede, do
kuz gün sonra Marsilyaya var
dılar. 

Akşam üzeri idi. Vapurdan 
çıkarak şehirlt: yaptıklan ilk 
temas, onlarda birden denize 
atılan bir insan gibi yepyeni 
ve sarsıcı bir tesir yarattı. 

Limandaki kalabalık, faaliyet, 
renkli renkli insanlar, şehrin 
büyüklüğü, muhtelif ağızlardan 
işitilen muhtelif diller onları 
şaşırtmış, sersem etmişti. Ge
ceyi küçük bir otelde geçir
diler ve sabah, trenin hareke
tinden bir saat önce istasyona 
gittiler. 

Burası da onlara tasavvur
lannın fevkinde kalaba1ık gel
di. Her ikisi de dil bilmiyor· 
lardı. Bildikleri beş on kelime 
ise, işlerine çok az yarıyordu. 
Yolda rastladıkları bir adama 
birşeyler soruyor, muhatapları 
derhal kısa bir cümle ile ce
vab veriyor, anlayıp anlama· 
dıklarını tetkik etmeden hıra· 
kıp gidiyordu. Büyük bir güç· 
lükle gişeyi buldular, fakat 
kolaylıkla biletlerini aldılar. 

Üçüncü mevki kompartama
nma doğru ilerlerken, salon
dan, birçok yolcuların kolla· 
rında yastık ve battaniyelerle 
çıkmakta bulunduklarını gör· 
düler. Bünlar vagonlarına doğ· 
ru ilerliyorlardı. Belli ki her 
biri yolcu idi. 

Fransızcası daha iyi olan 
yolcu, bunlardan birine yak· 
laştı: 

- Bu yastık ve battaniyeyi 
nereden alıyorsunuz? 

Yolcu başile işaret etti: 
- Şu salonun yanındaki 

depodan. 
- Kaç franga? 
- Yastık iki ve battaniye 

dört frangtan. 

Yolcu uzaklaştı. Onlar bir 
müddet biribirine baktılar; bu 
ucuzluk kendilerine garip ve 
inanılmaz geldi. Fakat yolcu 
neden yalan söyliyecekti? De
poya gidt"rek bunun hakikat 
olup olmadığmı öğrenmek ko· 
laydı. Nitekim de öyle yap· 
tılar, depoya doğru yürümeğe 
başladılar. Battaniye ve ya~
tıklar, denildiği kadar ucuz 
ise birer değil, her ikisinden 
onar, on beşer tane almağa da 
karar verdiler. 

Filhakika depoda herşey, 
arzuları gibi çıktı. ikisi de 
onar yastık ve on beşer bat· 
taniye aldılar. Bunlar iki de· 
fada iki hamal ile vagona 
nakledildi. 

* * * 
Biraz sonra tren hareket 

etmiş bulunuyordu. Onlar et· 
rafa bakmıyor, konuşmıyor, 
ter içinde battaniyeleri yoklu
yor, ucuzluğuna hayret ediyor 
ve onlardan, yalnız bulun
duklan, üçüncü sınıf vagonda 
itina ile, gelin yatağl gibi, 

k d ·ı · t k bı·rer yer en ı erme ya aca 
hazırlıyorlardı. 

Herşey bittikten sonra ya· 
taklarına uzandılar. Keyifli ve 
neşeli idiler. 

Sevinçlerini yüzlerinde okı.r 
mak güç değildi. Herikis1°

1 

de en çok düşündüren ~(.t• 
pamuk ve battaniyeleri Psris· 
te sattıkları takdfrde eJdr 
edecekleri kardı. Doğru çı· 
karsa. bilet parasını k;'ird•11 

temin ettikten başka kendile· 
rine yüz frank ta kalacaktı. 

* * * . 
Tren ertesi gün saat sekıt· 

de Parise vardı. Onlar dah~ 
önce kalktı. Tedarik ettiklerı 

. t' 
iplerle :yastık ve battanıf 
lerden sımsıkı iki denk y•P' 
tılar. Etrafta olan bitenle ~
tiyen meşgul olmuyorlardı. ~ 

fi' sırada, başka bir yolcu Pd~~· 
cerenin önüne dikilmiş 1 

katli dikkatli onlara bak•Y0r 
ve gülüyordu. 

11
• 

Denkler hazırlandıktan 5)cıı 
ra berikisi de oturdu. Yo 
da kendilerine yaklaştı ve~ıD 

- Bu battaniye ve rP. 
tıkları neye bağlıyor ve ı• 
mete katlanıyorsunuz? ·ıer. 

Dedi. Onlar cevap verd• eJ:• 
- istasyonda güçlük ç 

miyelim, diye!.. 
- Ne güçlüğü? ~ 
- Burada bağlanıı)'8~ı· 

olursak orada güçlük çeke ~· 
- Bunları ne yapacl 

sınız? bİ' 
İçlerinden biri kızdı ve b 

raz asabi bir tavırla cevS 
verdi: ~I 

·sif ~ 
- Malımız değil mi, 1 

'J 

diğimizi yapacağız. 7 ' 
- Neden malınız olsıJ11 §ili' ~ 
- Neden olmasın, pllr' 

verdik te aldık. 
Meçhul yolcu güldü: t 
- Siz galiba AvruP~i· 

ilk defa geliyorsunuz, ace ~,ı 
siniz, hakkınız da var. fsl 
bunlar malınız olamaz. d' 
lar Marsilyadan Parise ~:d~ 
kira ile size verilmiş eŞY ~ 
Onlara tesahub etmeğe ,,. . e ır 
kar ve istasyondan harıcdiııl1' 
karırsanız · derhal kefJ ııı· 
karakolda bulmuş olurs0~ıJe 

inanamıyorlardı. }-isi fr 
yekdiğerinin yüzüne b•~'I 
lardı. Yolcu sözüne de 
etti: . (_ 

Bakınız ben de b•' ştı~· 
tık ve bir battaniye alrıı 1,,,. 
Fakat burada bırakıyor"ıııl 

Tren istasyona var e1-J5' 

Valizlerini aldılar. "41,,,ıı1 
müteessir kazanç hulY'~,r~~ 
da bağlı denklerde bıt' ifldeı 
istasyonun geniş cadde~ı1rı 11 

bir nehir gibi akan yolC 
arasına karıştılar. 

A·I: 

Birinci Sınıf Muı.ıı~j; 
Dr. Demir 

Kamçı oğltı t'''~ 
Cilt ve Tenasül 11d~~jıl 
ları ve elektrik tı o1"r 
fzmir - Birinci beyler 

5 
51rıJ# 

Elhamra Sineması B~s 
Tdefon : .34 
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l:zmir." MST. MV. K. SAT. AL. KO. RS. ndcn: 
l - Söğütçük Yeni Foça ve eski F oçadaki kıtaat ihtiyacı 

için kapalı zarftan pazarlığa çevrilen 9/8/937 Paıartesi 
günü saat 17 de pazarlığı yapılan teklif edilen 48000 
kilo kesilmiş sığır etine talibi tarafından fiat babalı 
görüldüğünden ihalesi 19/8/937 Perşenbe günü saat 

, 15 e bırakılm1ştir, 
2 - Muhammen tutarı (9600) lira olup muvakkat teminat 

(720) liradır. 
3 - Şartnamesi her güu komisaonda görülebilir. 
4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmalan şarttır. 
S - İsteklilerin 2480 sayılı kanunun 2 ve 3 cu maddelerinde 

yazılı vesikalar1 ile teminat makbuzu veya bank mek
tupları ile birlikte ihale günü saatında kışlada satın 

'-..... alma komisyonuna müracaatları. (2791) 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - lzmi tayyare alayı ihtiyacı için açık eksiltmede olan 

ve 9/8/937 Pazartesi günü saat 15,20 de ihalesi yapı
lacak olan 17000 kilo kesilmiş sığır etine ihale günün~ 
de istekli çıkmadığından 21/8/937 Cumartesi günü 
saat 15,20 ye bırakılmıştır. 

2 - Sığır etinin tutarı 4760 lira olup muvakkat teminatı 
357 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - lstehlilerin ticaret odasında kayıth bulunmaları şarttır. 
4 - isteklilerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü maddele

rinde yazılı vesikalan teminat makbuz ve teklif mek· 
tuplarile beraber ihale saatında İzmir kışlada satın 

'-... alma momisyonuna müracaatları. 2780 

lzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 -lzmir müstahkem mevki kıtaat ihtıyacı için kapalı zarftan 

pazarlığa çevrilen 10·8-937 Salı günü ihalesi yapılacak 
olan 208 ton yulafa talibi tarafından teklif edilen fiat 
babalı görüldüğünden pazarlığı 20-8·938 Cuma günü 

saat ona bırakılmıştır. 
l - Muhammen tutan 11440 lira teminatı 858 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yaztlı vesikalarile teminat makbuz veya Banka 
mektuplariyle beraber ihale saatında f zmir kışla satın 

. "-.._ alma komisyonuna müracaatları. 2779 

lırnir Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan ; 

, 

. lırnir Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ck
~lrneye konularak istekli çıkmadığından ötürü ihalesi 12/8/ 
'J7 Perşembe günü saat 15,30 da yapılacak olan 77400 kilo 
;aktan sığır etinin 8/8/937 tarih ve 7274 sayılı gazete ile 
~Pılan ilanında muhammen tntarı 17028 lira ve teminatı 1277 
I ta 10 kuruş yazılması icap ederken yanlışlık ile başka iha-
cye I ait muhammen tutarı 30306 lira ve teminatı 2273 lira 
121 lllıştır. Keyfiyet tashihen ilan olunur. 2778 

fzrnir Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan: 
l - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300, 

bin ila 350 bin metre ve bir metresine tahmin edilen 
fiatı 75 kuruş olan 100 bin Ha 150 bin metr~ porta
tif çadırlık bezler ayrı ayri kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Birincisinin şartnamesini 1313 ve ikincisinin aşrtna· 
mesini 563 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmelerir 

3 - Birincisinin ilk teminata 14250 ve ikincisinin ilk te
minatı 6875 lira. 

1 - 300 bin ila 350 bin metrenin ihalesi 27 /9/937 cuma 
güııü saat 11 de ve 100 bin ila 150 bin metrenin 
ihalesi 24/8/937 cuma günü saat 15 d~dir· 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından en 
az bir saet evvel M. M. V. satın alma kömisyonuna 

\ vermeleri. 11 17 21 24 2781 
ı----~---------------~---~----------~ rn i r Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmede bulunan 9/8/937 pazartesi 
günü saat 16.30 da ihalesi yapılacak olan 360 ton 
kuru otun Ankara Levazım amirliği satın alma ko· 
misyonundan ilan edildiğine dair telgraf gelmediğin-
d ~n ihalesi 28/8/937 cumartesi günü saat 11 re bı· 
rakılmıştır. 

2 - Muhammen tutarı 15300 lira olup muvakkat teminatı 
3 

1147 lira 50 kuruştur. 

4 
- lstekl~ler~n Ticret odasında kayıtlı bnJnu~aları şarttır. 
- lsteklılerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncü madde· 

!erinde yaıılı vesikaları muvakkat teminat makbuz 
ve teklif mektuplarilc ihale sıatından <-n az bir saat 

r. ~ : ,F. ~ . . 4 . . 

' . . _· - . 
. {' : ·. : . .• . . . · .. ·' 

'' .- . .. _· ...... ' . ' .. ·• ... ~~ ~-" '' ' ... ·\ -'>:'-:::~ı~ ' 

PAT 1 

Basur memelerinin 
Anti·virüs ile tedavisi 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlanmış fistüllerde, kanayan basur me · 
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. , 

' Şark ispençiyari Laboratuvarı, lstan}',::!. 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 300 kuruş olan 

180000 bin ila 213805 metre kaputluk kumaş ile bir 
metresine t&hmin edilen fiati 275 kuruş olan 200000 
ila 273050 metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayn ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Kaputluğun şartnamesini 3208 ve elbiselik kumaşın şart
namesini 3755 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 29406 lira altmış ku
ruş ve elbiselik kumaşın ilk teminatı 33785 lira 50 
kuruştur. 

4 - Kaputluk kumaşın ihalesi 12/8/937 perşembe günü 
saat 11 de ve elbiselik kumaşın ihalesi 12 /8/ 937 
perşembe günü saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlan 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden en az 
bir saat evel M. M. V. sat. al. ko. rs. ine vermeleri. 

18 1 5 11 2573 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Seferihisar ve Abdullah ağadaki kıtaat ihtiyacı için 

220 ton Linyit lcömürü 2490 sayıl kanunun C fıkrası 

2 

mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 23/8/937 
pazartesi günü saat 16,30 da klşlada satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 2910 lira muvakkat teminatı 218 
63 kuruştur . 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 İsteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı eesikaları ile teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber ihale saatinde 
kışlada sabn alma komisyonuna müracaatları. 

6 11 16 21 2715 
lzmir Mst. My. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir merkez kıaat ihtiyacı için 788 ton Linit maden 

kömürü kapalı zarfla eksiltmeye kanulmuştur. ihalesi 
23 18/ 937 pazartesi günü saat 17 de kışlada satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen tutan 7880 lira muvakkat teminatı 591 

3 
4 

liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayth kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaJan ve teminat 
makbuz ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden 
en az bir saat evvel kışlada satın alma komisyonuna 
müracaatları. 6 11 16 21 2714 

1-ımir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Ankara Garnizon müessesatı ihtiyacı için 1080 bin 

seksen ton yerli kok kömürünün 20-8-937 Cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 29160 yirmi dokuz bin yüz altmış 
lira olup muvakkat teminatı 2187 liradır. Şartnamesi 
146 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale 
saatmdan en az bir saat evveline kadar Ankara Le
vazım amirliği satın alma Komisyonuna vermeleri. 

3 7 11 15 2634 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiatı 145 kuruş olan 

2 

30000-40500 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla 
alınacaktır. 
Şartnamesini 295 kuruşa almak ve örneklerini gor· 
mck istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri . 

3 ilk teminat miktarı 4186 lira 25 kuruştur. 
4 - ihalesi 14 181 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 

Pvvel kışlada Mst. Mv. satın alma kömisyonunA mii· r 

5 - Münakasaya girmek istiycnlerin 2490 sayıh kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk temi
natları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
"" az bir saat evvel M. M. V. sal. al. lco. na vt'!r· 

1 
... ...._ racaatJarı. 11 ı 5 20 25 2782 

1"-tnir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- l~mir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı içın 427 ton Llnit 

kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 23 18/ 937 pazartesi günü ssa 11 de kışlada 

2 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- Muhammen bedeli 6298 lira 25 kuruştur. Muvakkat 
3 teminatı 472 lira 37 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda gürülebilir. 
- isteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3b fincü maddelerinde yazılı vcıikalan ile teminat mak· 
uz veya mektupları v teklifnameleri ile beraber 

ihale saatinden en az bir aat evvel kışlada satın 
lrna komisyonuna müracaatlan. 

6 1 ı 16 21 2713 

mcl~ri. 28 1 5 11 2574 

lzmir Mst. Mv. K. Sat AL Ko. Rs. nden: 
1 - Ankara ~arnizon ve müessesabnın ihtiyacı için kapalı 

zarfla eksiltmede iken istekli çıkmadığından pazarlığa 
çevrilen 42 ton koyun etine ilk pazarlığı gününde 
istekli çıkmadığından 27/8/937 Cuma gününe kadar 
pazarlıgı devam edecektir. 

2 - Koyun etinin tutarı (15960) lira olup muvakkat temi
natı 1197 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda pa· 
retnz görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncii maddelerindeki vesika 
\'e teminat makbuılarile yazılı güne kadar pazarhğı ya· 
p1mak üzere hergÜn le\18Z1m amirliği satın alma komis· 
yonıına gelmeler. (2758) 

lzmir MST- MV. K. SAT. AL. KO. RS. nden: 
1 - Ankara garnizon müessesatının ihtiyacı için kapalı zarfla 

eksiltmede iken pazarlığa çevrilen t 30 ton koyun etine 
ilk pazarlık gününde istekli çıkmadığından pazarlığt 
27181937 Cuma gününe kadar devam edecektir. 

2 - Etin tutarı 49400 lira olup muvakkt teminatı 3705 lira· 
dır. Şartnamesi 247 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindekı vesika ve 
teminat makbuzlarile yazılı güne kadar pazarlığı yapıl-
mak üzere her gün Ankara levazım amirliki satın alma 
komİS}'Onuna gelmeleri (2754) 

/zmir harici askeri satın almailanları 
Buruava Tümen satın alm komisyonundan: 
1 - Ödemişteki taburun senelik ihtiyacı için 75000 kilo 

odun açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 
2 Açık eksiltmesi 23 181 937 pazartesi günü saat 1 O da 

yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarı 1125 lira olup muvakkat temi

natı 85 liradJr. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
7 11 15 19 2725 

MiJli Emlak müdürlüğünden: 2711 
Darağaç Şehitler Demirhane sokağında 39 eski 37 /2 yeni 

33 taj No.lu Yün ve iplik tarama fabrika binası ve içinde 
listesi lzmir Milli Emlak idaresinde mevcut makine va aletleri 
ile (yalnız fabrika hududu dahilinde Hancı Halil oğulları ta-
rafından yapılmış olan yazıhane binası hariç olmak üzere) 
mülkiyeti 61111 lira muhammen kıymetle bedeli 8 sene ve 
müsavi taksitte öenmek üzere ve 15 gün müddetle kapalı zarf 
usulile satışa çıkarılmıştır. 

ihalesi 26;8/937 Perşenbe günü saat 15 tedir. Alıcıların 
yüzde 7 ,5 teminat akçesi yatırmaları ve kapalı zarflarını yevaıi 
mezkürda saat on dörde kadar İzmir milli emlak müdürlü· 
ğunde satiş komisyonu riyasetine tevdi etmeleri. 11 20 

Askeri Fabrikalar Umum mil 
dürlüğünden; 

16/Eylul/1937 Perşembe günü saat 15'de kapalı zarfla ihale 
edileceği 28,30 Temmuz ve l, 3 Ağustos 1937 günlerinde ilin 
edilen 230 Ton Elektrolit Bakır ilanı bir gazete tarafından 
yanlış olarak 250 ton olarak neşredilmiş olduğundan tekrar 
ilanına lüzum görülmüştür. Bu itibarla mezkur günlerde çıkan 
ilanlar hükümsüzdür. 8 1l 13 . 15 27 "~ 

lzmir Erkek Lisesinden: -
Bu yıl Lise ve Orta okullara alınacak parasız yatılı ıçın 

namzet kaydına 16 Ağustos pazartesi günü Lisemizde başla-
nacak 28 inci cumartesi günü saat 13 e kadar devam edecektir. 

Namzet kaydedilenlerin smavlan 2 Eylul perşembe günü 
saat 9 da yapılacaktır. 

Namzet kaydolunmak istiyenlerin getirecekleri vesikalar ~un· 
lardır: 

1 - Diploma veya tasdikname 
2 - Geçim durumunu gösteren kaat 
3 - Sağlık raporu 
4 - Hüviyet cüzdanı 
5 - Çalışkanlık belgesi 
6 - 4 fotoğraf. 
Çalışkanhk geçim durumu ve sağlık belgeleri örneği oku· 

lumuzdan alınacaktır. 11 13 2787 

lzmir Erkek Lisesinden: 
1 - Bu yıl yeniden alınacak öğrenci kaydına 20 Ağustos 

cuma günü başlanacaktır. 
2 Kayıt hergün 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
3 Yazılacakların velilerilc beraber getirecekleri ve.sikalar 

şunlardır: 

A - Diploma 
B - Hüviyet cüzdanı 
C - Aşı kağıdı 
D - 6 fotoğraf 

4 - Okulumuza devam eden öğrencilerin kayıtlarım yeni
leme işi 20 Ağustos cuma günü başlıyacak ve cumar-
tesi pazardan başka hergün şaat 14 den 17 ye kadar 
yapılacaktır, 

5 Geçen yıl pansiyonumuzda yatılı olanlar bu yıl da 
yatılı kalmak istiyorlarsa okul idaresine mektupla bil-
direceklerdir. Aksi takdirde yerlerine başkaları alına-
caktır. 11 13 2786 

lzmir Vilayeti Veteriner di
rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Bakanlığının İzmir ehli hayvan sergisi bu 
yıJ Bucada vilayet tarafından yeni yaptırılan pavyonlarda Ey· 
lfılün birinci ikinci ve iiçüncü günleri açılacaktır. Sergiye geli· 
rilen kısraklara, taylara, ineklere ve eşeklerle katır stpalanna 
muhtelif derecelerden iki bin beş yüz lira ikramiye verilecektir. 

Sergiye kayıt mumelesi Veteriner Direktörlüğünde Ağusto· 
sun on beşinde başlıyacak ve otuz birinde bitecektir. 2776 

"1111111m111111111111111111h.. Doktor ~rmm1111111nmn11111mı.-- --
~ A. Kemal Tonay 1 
S Ralcterigolog ve bulaşıcı, salgın: has/alıkları -

5 Birinci Sınıf Mutahassıaı ~ 
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Sayfa il ANADOLU ıı Aptoe 937 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Teairi tabii, eı•iz bir müahildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
relıleri ralıataız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi ve ederler. 

Vapur Acentası-----~~------~-------------·--------------------------~----------~ 
RoYAL NERLANDAıs V. N. Posta telgraf ve telefon mü-

KUMPANYAsı W F H VAN d•• 1 •. ..., •. d 
"TRAjANUS,, vapuru 31 • • • • Ur UguD en 

T_~k~.m~ztdahl' limdanımıza Rge
0
1•TP Der ZEE & CO. Umumi telsiz telefon neşriyatını almağa 

yu unu a ıye en sonra • 
TERDAM, AMSTERDAM ve DEUTSCHE LEVANTE mahsus tesısat 
HAMBURG limanları için yük G M B LHlNIE 1 - 3222 No. lu telsiz kanununun 7 inci maddesinin A 

. . . . HAMBURG f k d . 
alacaktır. "KONYA" vapuru 7 ağus- ı rasın a yazılı umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mah· 

uHERCULES,, vapuru 7 tosta bekleniyor. ANVERS sus tesisattan her mali sene için alınacek ücretler aşağıdaki 
A 1 1. ftkralarda gösterilmiştir. 
ğustosta imanımıza ge ıp ve HAMBURG limanlarından 

yükünü tahliyeden sonra BUR yük çıkaracak. A) Yalnız kulaklıkla din1iyebilen kiristal dedektörlü lamba-
GAS, VARNA ve KÖSTEN- AMERICAN EXPORT LI- sız ve hoparlörsüz ahizelerden 2 lira. 
CE limanları için yük alacaktır. NES B) Meskenlerden nüfusu on binden az olan yerlerde beş ve 

nüfusu on binden çok olan yerlerde on lira. 
SVENSKA ORIE LINIEN The EXPORT STEAMSHIP C) Kara ve hava nakil vasıtalar ile liman dahilinde çalışan 

"BARDALAND,, motörü CORPORATION deniz nakil vasıtalarındaki tesisattan on lira. 
1 O Ağustosta limanımızda bek- .. EXT A VIA" vapuru 7 ağus· D) Liman haricinde çalışan yolcu vapurlarının salon veya 
lenmekte olup ROTTERDAM tosa doğru bekleniyor. NEV- güvertelerine mevzu tesisattan otuz lira. 
HAMBURG ve IS KANDI- YORK ve BAL TJMOR liman- E) Nüfusu on binden az olan yerlerde umuma mahsus kah-
NA VY A limanları için yük !arı için yük alacaktır. vehane, çayhane, kıraathane, pastahane, lokanta, birahane, 

PiRE AKTARMALI alacaktır. SEYRi • SEFERLER gazino, sinema, tiyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umu-
SERVİCE MARITiME ROU- mi salon ve bahçelerine mevzu tesisattan on lira. 

MAiN KUMPANYASI "EXCALIBUR,, vapuru 3o F) On ila yüz bin nüfuslu şehirlerde E) fıkrasında sayılan 
temmuzda PIREden BOSTON 

"ALBA JULIA,, vapuru 12 ve NEVYORK için hareket umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 
Ağustosta limanımıza gelip edecektir. yirmi ikinci sınıf için on liradır. 
MALTA, MARSİL YA liman- EXETER" vapuru 13 ağus· G) Yüz ili iki yüz elli bin nüfuslu şehirlerde, E) fıkrasında 
lan için yük alacaktır. tosta PiREden BOSTON ve sayılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sı· 

İlandaki hareket tarihlerile NEVYORK için hareket ede- nıf için otuz, ikinci sınıf için yirmi, üçüncü sınıf için on lira. 
navlunlar<laki değişikliklerden cektir. H) Nüfusu iki yüz elli binden fazla olan şehirlerde. E) fık-
acenta mesuliyct kabul etmez. SEYAHAT MÜDDETi rasında sayılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan 

Daha fazla tafsilat için İkin- PiRE • BOSTON 16 gün birinci sınıf için elli ikinci sınıf için otuz, üçüncü sınıf için 
k d d T h 1 T hl PiRE • NEVYORK 18 gün yirmi, dördüncü sınıf için on lira. 

ci or on a a mi ve a iye 1) Halkevleri, spor kulüpleri, askeri kulüp ve mahfeller, 
binası arkasında FRATELLI SERViCE MARITIME RO • hastahaneler ve mektepler ile belediyelerin menafii umumiyeye 
SPERCO vapur acentalığına UMAIN. BuCAREST hadim tesisatından beş lira. 
müracaat edilmesi rica olunur. •DUROSTOR,, vapuru 31 J) Spor kulüplerile askeri kulüp ve mahfellerden gayri ku-

Telefon: 4142/4221/2663 Temmuzda bekleniyor. KÔS- lüplere bankalara ve telsiz alicı satan müesseselere mevzu tesi· 
-
0

-
1
:·ww * TENCE, SULINA, GALA TZ sattan nüfusu on binden az olan yerlerde on, on ila yüz bin 
IVİer Ve ve GALATZ aktarması TUNA nüfuslu şehirlerde yirmi, yüz ila iki yüz elli bin nüfuslu şehir· 

limanları için yük alacaktır. 

ŞÜrekisı lerde otuz, iki üyz elli binden fazla nüfuslu şehirlerde elli lira. 
JOHNSTON WARREN K( Yukarıdaki fıkralarda sözü geçmiyen bilumum tesisattan 

LINES LTD. on lira. Limited 

Vapur Acentası L 1 V E R P O O L 2 - Birinci maddedeki ücretler beher tesisatın yalnız bir 

Birinci kordon Rees binas1 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 

"JESSMORE. vapuru 1 Hoparlörü mevcut olduğuna göre tesbit edilmiş olup bu tesi· 
ağustosta bekleniyor. LIVER- sattaki Hoparlör adedi birden fazla olduğu takdirde beher 
POOL ve ANVERS limanla- fazla hoparlör için keza her sene yüzde yirmi beş nisbetinde 
rından yük çıkaracak ve BUR- fazla ücret alınır. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus
tosta LIVERPOOL ve SW AN
SEAdan gelip yük çıkara· 
caktır. 

GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 3 - Birinci maddenin (E) fıkrasında sayılan umumi mahal-
SULINA, GALA TZ ve IB- ler mahalli belediyelere tasnif edilmemi~ ise birini sınıf 
RAlL limanlan için yük aJa- ücrete tabi tutulur. 

il - Hususi tesisat 
"LESBlAN,, vapuru 20 ağus· 

tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

" LGERIAN .. vapuru 15 
ağustosta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

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

caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörü 24 

temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE DUNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

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

lem ez. 

Tahlisiye 
ğünden: 

genel direktörlü-

Fenerlerin mevkileri Muhammen bedelleri Muvakkat teminat 
hmir Karaburnuna konacak 
12 deniz millik fener 20461 1535 
Silifkede Provansal adasına ko-
nacak 10 deniz millik fener 8771 657 

Yukarıda muhammen bedellerile mevkileri yazılı iki adet 
fenerin mübayaa ve inşasile yerlerine konulması kapalı zarf 
usulile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Karakterierile rüiyet mesafeleri fenni şartnamelerinde yazılı 
bulunan bu iki fenerin ihalesi ayrı ayrı olarak 15 Eylul çar
şamba günü saat 15 de Galatada Liman hanının 4 üncü ka· 
tındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
Tahlisiye umum müdürlüğü Muhasebesinden 150 kuruş mu
kabilinde alınacak ve teklif mektupları 15 Eylül Çarşamba 
günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi edilecektir. 

27-11-27-11 44446/2543 

Askeri Fabrikalar Umum mü
dürlüğünden: 

230 TonElektrolit Bakır 
Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 28/'i/937 Salı günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartnamee (7) lira (48) kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8725) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermderi ve kendilerinin de 2490 numarala 
kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
Natte komisyona müracaatları. 8 11 13 15 2745 

4 - Kanunun 7 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı abone 
olanlar için matbuat borsa gibi haberleri a)mağa yarayan hu· 

susi tesisattan keza her mali sene içinde on ila yüz bin nüfuslu 
şehirlerde elli ve yüzbinden yukarı nüfuslu şehirlerde yüz lira 
alınır. 

111 - ilan reklam ve transmisyon 
5 - P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vasıtasile 

neşrettirilerek ilan ve reklamlardan aşağıdaki cetvelde göste
rildiği veçhile ücret alınır: 

Günde bir defa okunmak Beher defası için kelime 
üzere ilan müddeti başına alınacak ücret 

Gün Ay Lira Kuruş 
1 o 30 
3 o 25 

12 o 20 
1 o 15 
3 00 10 

Bu ilan ve reklamlardaki kelimeler telgraf kelimelerinin ta
dadındaki esaslara göre sayılır ve beher ilan ve reklamda 
mevcut kelime adedi beşten az elliden fazla olamaz, 

6 - P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vasıtasile 
yapılacak trasmisyonlardan beher saat ve kesri için 60 lir~ 
ücret alınır. Ancak gerek devlet müesseselerinin gerek hususi 
müesseselerin yatpıracakları hu trasmısyonlar için stüdyo ile 
trasmisyon yapılacak mevkiler arasında vücude getirilmesi muk
tezi neşriyat devresile telefon devresinin P. T. T. idarsi tara
fından lüzum gösterilecek şekilde tesis masrafı alakadar mu
esseselere aittir. 

Aksi takdirde trasmisyon talepleri kabul edilmez. 
7-Beş ve altıncı ma 'delerdeki ilan reklam ve trasmisyonlHr 

için alınacak ücretler devlet müesseselerinden ve menafii umu· 
miyeye hadim müesseselerden üçte bir olarak alınır P. T. T. 
idaresinin ilin, reklam ve trasmisyonları ücrete tabi değildir. 

10 11 12 13 2763 

Devlet Demiryollarından: 
Aydın hattı boyunda Çamlık istasyonunda ve inşası iki se 

ne müddetle ihale edilmiş olan tünel civarındaki idaremize 
ait otel binası (demirbaş eşya ve mefruşatile) zeytinlik, çam· 
lık ve arazisi l 3·8-1937 cuma günü saat 15 te lzmir Alsan
cak 8 nci işletme komisyonunda açık arttırma ile bir sene 
için kiraya verilecektir. Muhammen bir s~nelik kira bedeli 
500 liradır. 

isteklilerin 3750 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve ara
nılan vesikalar ve işe girmeğe mani kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaat et
meleri lazımdır. Şartnameler Çamlık istasyonundan ve komis· 
yonundan parasız alınır. 5 11 2667 

Satılık motor 
4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif markalarde satılık 

motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 
lzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 

makine tamirhanesi. 

Izmir P. T. T. müdürlüğünden: 
1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde nıer 

iyete girmiştir. Bundan nonra yapılacak telsiz tesisatı "e 
alınacak radyo cihazları için derhal ruhsatname alınak 
lazımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi mucibince 1 
Agustos 937 de mevcut telsiz teıisatı ve radyo sahipleri 
Ağustos 9:{1 içinde ruhsatname almağa mecburdur. Bu 
rahsatnameler P. T. T, merkezlerinden alınacak 15 ku· 
ruşluk damga poluna tabi matbu beyannameler muka· 
bilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnıs 
25 kuruşluk damga poluna tabidir. 

XI - Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri hef 
etince kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşredile-
cektir. Bu tarifeye göre nüfusu on binden fazla ol'° 
yerlerde ikamatgahlardan eskisi gibi senede on lira .ı/t 
ı üfusu on binden aşağı olan yerlerde senede beş )ır• 
alınır. lkametgahlardan gayri yerlerden alınacak ücretlel 
için aynca gazetderlt! neşredilecek tarifeye veya P. r.1· 
merkezine miiracaat etmek icap eder. 

.kil- 937 mali senes,ne ait ücrertlerin Eyliil 937 nihayeti_, 
kadar P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazımge~ 
Eyliil sonuna kadar verilmiycn ücretler % 20 fazla~ 
tehsil ve Teşrinievvel nihayetine kadar vermiyenlere bi 
ihbarname ile on beş gülük bir müddet verilir. Bu ol 
beş gün içinde de borçlannı vermiyenlerin ruhsatnaıııe' 
leri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessül olunut· 

2 - Telsiz kanunu meriyete girdiği .. tarihten evvel tediye7 edilmiş olup ta 937 mali senesine cari olan ücretler 93 
senesi için alınacak ücretten mahsup edilecektir. . 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat veri1111e5' 
caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve bedi 
ahcı .!elsiz tesisatı vucuda. getırenler hakkında bir s~~~ 
den uç seneye kadar hapıs cezası bükmolunur ve teıııır 
zapt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz {olan kjmseler tarafından ruhsat.~ 
maksızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesıJll"' 
vücuda geririlirse bir aydan altı aya kadar hapis ver' 
100 litadan 1000 liraya kadar ağır para cezası büks'
lunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cib 
vücude getirenler veya kullananlar hakkında 25lirad" 
250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazardl 

örfi idare mıntakalarile her nevi askeri memnu mıntak': 
larda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında bel 
seneden on seneye kadar ağır hapis ve ikinci fıkr•d' 
yazılı fiili işleyenler hakkında bir seneden üç seneye k• 
ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işleyenler ~ 
kında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. 
6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 (27 

~~~~ Vili~eti -Muhasebei~ 
susiye müdürlüğünden; ~; 

Kaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi edı 111ıı· 
muhtelif ticarethanelerde mevcut olan ve tonu 450 kuruş 111.,t 
hammen bedelli bulunan 17 ,300 kilo ham ve gayri 111~0el1 
üstübeç madeni satılmak üzere 10 gün müddetle tePI ot 

açık artırmaya çıkarılmıştır. .. .. ,-•' ~ 
isteklilerin ihale günü olan 16/8/937 pazart~ıi_ ~~~111eııe )o 

1 O dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile Oaınıı • h 58pl h 
ve şartlan öğrenmek istiyenlcrin de hergün Huıusı 

1 
~- l ı .11 ~a 

daircıine Varidat kalemine müracaatları ilin olunur. 8· ) ı 


