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Atjustos 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

lngilizler 
Memleketimizde bir lokomo

tif fabrikası kuracaklar 

Anl~eo s ·ehri ., Atesi er • içinde Yanı yor 
Çin.Japorı muharebesi, Pekinin şimalinde filen başlamış bulunuyor Atatürkün huzurunda 

Japonl.ar, Ankeoyu topa tutarak Belediye reisi, lzmirlile
rin tazimatını arzetti 

yaktılar. V azİyet vahim dil- Başvekilimizin -};miri teşrif edip 
• •• A • • • • • etmiyecekleri bugün anlaşılacak 

Çın hukumetı, ~onuna kadar mukavemete karar VeTdl. Japonlar, _ _ . Belediye rei iniz, İzmi:l!lerin 
Şcmghaya 27 harb gemis,i gönderdiler. Halk korku içindedir 1 ;;:;:::.:~1~:~:::~~1"""' ne"'"'"'' 

A ) C 1 ,.._ B. llehçet t z, müteakıLen 
Şanghay, 11 (A. · - ent· ıt" tekrıır Ilefhakanımız General ismet 

ral Nevs Çin Aiansının bildir A lalürk lııöuiinü :z.iynreı etmiş ve 1''uar 
diğine göre, Hankendeki Ja· hakkımla mütemmim izııhat ver· 
pon konso\oshane memurları MimarSinanın köyü dikten sonra, kendilerini Fuarın 
Japon tebaasile birlikte şehri açılma ıiircninc da,·et eyleıni .. ıir. 
terketmek için emir almıştır. nÜ şereflendirdi/er Ba~bakaıı, Il. Behçet uzun 

Tokyo, 11 (A.A.) - Askeri /stanbul, 11 (Hususi)-- daYetinc henüz hir~cy sö)lcmc· 

mehafil hedefleri Pekin ve Atatürk, dün Mimar Sina- mi;ılcrdir. h:miri teşrif edip eımı· 
ı Ç. yrı·l'klni yarın :ınlu~ılrıcııktır. 

Tiyençin olduğu anlaşı an ın mn kögifoü şereflendir- ------
merkezi hükumeti ordularının mişler ve köglıilcrle has- M af tada 
hareketi ile ciddi surette meş- brlıallerde bulanmuşlar-
gul olmaktadır. Merkezi Çin dır. Köylüler, Atatürke, 
hükumetinin Luiyuau·Pekin de- goğurt, kavun ı•e kög ek-
miryolu boyunda tahaşşud et- Çin askerleri meği ikram etmişlerdir. 
miş olan kuvvetlerinin mikdarı faza ederken diğer taraftanf. \... ..J 
70,000 tahmin olunmaktadır. Çin hükumeti harb haz1rlık- İktısad Vekilimiz 

Yoksa askeri şefler Japonya hüsünde bulunmıyacağı hak· }arına devam etmektedir. Çin K d h 
nıu-zakereden imtina ettigvi tak- ~ı J UŞa asına are-kındaki kat'i kararını muha- - Sonu 6 ıncı sahi,1eae -
dirde milletin ne suretle mü· - - ket ettiler 
dafaaya hazırlanacaılmı tesbit yeni tahtelbahir/erimiz K Fethiye, ]] {Hususi] - Bura· 
edeceklerdir. da bulunan Jktısad Vekili D. Ce· 

Çin hükumetinin harb ter· lkı·sı· Haıı·çte ve dı·gv erleri Jul Bayar Musla "alisi He birlikte 
tibatının bittiği bildiriliyor. Çin Fe.thiye kronı madenlerini gezmiş 

hükumeti Japonyanın daha Al manyada yapıJ•u t'.I' 'lC? f
1 _rfo~ hrilu ,.iy .. fclie .Lu-

uzun müddet Tiyençin - Pe- ~ hmmurıur. Vc!kil. kuırasil• bugün 
Marnıariste.n Kueadosın•ı hareket 

kin bölgesini ve Sahar, Sui- H ı · f l ki etnıi~ıir. 
Yuan ve Sansiyi işgal ctmele- a lÇ e yapı aca arın omurgaıı, cumar- ------
rine müsamaha edilemiyeceği tesi günü merasimle konacaktır Jngilizler 
kanaatindedir. 1etaobu1, ıı [HueusiJ - Krop fabrikası tarafından yapılac.ak iki Memleketimizde bir loko· 

Çin makamatı ahaliye har· denizalu gemi•inin omurgal!l, cumartesi giinii Haliçte merasimle ko· motif fabrikası yapma!la 
bin uzun süreceğini ve baş- nacaktır. talip oldular 
langıçta bazı mağlübiyetlere Krop fabrikası, iki deoiıaltı gemiei daha Almnnyada kendi tez~ah· 

lannda İn§• etmektedir. 
maruz kalınacağını ve fakat 
nıilJet bütün ahvalde hüku
mete tamamen muzaharet et· 
tiği takdirde Çinin muharebe
den muzaffer çıkacağını anlat
maktadır. 

Tayyare piyangosu 

Nankin, 11 (A.A.) - Roy
tcr Ajansı bildiriyor: 

50,000 lira 33494r;)lu
ma~ah. b~~te düştü 

Bir taraftan Japonya, Çin 
battı hareketini değiştirmediği 
takdirde müzakereler teşüb-

Piyangonun çekilmesine bugün 
de devam olunacaktır 
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T. rakya manevraları 

tdanevralara beş yüz tay
yare iştirak edecek 

----~-----~----~~ 
11 kişilik Kamutay heyeti pazar-

tesi gü.nü Trakyaya gidiyor 

lstanb~l, 11 (Hususi) 
Tayyare piyangosu, bugün 
mutad veçhile çekilmiştir. 

Kazanan numaraları bildi-
rıyorum: 

50 bin lira 
33494 numaralı bilete 

bet etmiştir. 
15 bin lira 

ısa-

67 50 numaralı bilete isabet 
etmiştir. 

10 bin lira 
38522 numaralı bilete İsa· 

bet etmiştir. 
1000 lira 

30913 ve 34222 numaralı 
biletlere isabet etmiştir. 

500 lira kazananlar 

Bag Ali Çetinkaga 
1. ıanbuJ, 11 (Uusuei) - i'i:ı· 

fıa Vı·kilinıiz n. .Ali Çetinkaya, 
bir lokomotif fabrika.ının tesisi 
için teklifte bulııoan İngiliz fahri· 

1 

kalan müıııe.!leillerile uzun müddet 
görüşmüş ve yapılan teklifi cıra· 
file tetJ..ik e}lt:rui .. ıir. 

Bag Behçet Uz 
lstaubul, 11 (llus"'•i) - Rei· 

sicumhur Atatürk, bugün belediye 
rt>İ iniz doktor R. Beh~et Uzu ka· I 
bul buyurmuşlardır. 

Hava manevraları 

Malta, 11 (Radyo) - Mal· 
tanın hava taaıruzuna karşı 
müdafaası manevraları yapıl
mıştır. Bu manevralara İngiliz 
Akdeniz filolarından bazılan 
da iştirak etmiştir. 

r 
BÜYÜK SPOR KONGRESi 

Gençlik teşkilatı 3 ay 
sonra kuruluyor 

Bu iş için Başvekalete bağlı bir müs
teşarlık ihdas olunuyor 

fatanbul, 11 (Hususi) - Spor lc~kilatının ıslahı, esas itibarile 
kararlaştırılmıştır. Bu müoascbetle, ikincite~rinde büyük bir spnr 
kongresi toplanacak ve Başbakanlığa bajtlı bir spor müsteşarlığı ih· 
daa olunacaktır. 

Kurulacak olan sp'>r müstr.farhğının büdce~i iki milyon liradan 
fazla oJacaktır. Spor müstC§arlığı ihdaıı edilir edilmez, gcn~lik teşki· 

llitı kurulacaktır. 

~ J 

Pravda gazetesinin mü-
him bir makalesi 

~~~-------~--~~ 
İtalya hükumeti, Boğazlar mukavelesini 

tanımak icin bizden bazı taviz/ar 
~ 

istemeği düşünüyormuş! 
~~~~--~~~-

Moskova, 11 (A.A.) - deki bütün entrikalarına ta· 
Pravda gazetesi yakın şarkta 
Faşist }ayını hakkında neş-

rettiği bir makalede diyor ki: 
"Türkiye Balkanlar ve Ak· 

deniz üzerinden şarka doğru 
ilerleyen Alman ve İtalyan 
yayımının yolları üzerinde bu
lunduğundan dolayı Berlin 
ve Romada devamlı bir itina 
ile takib olunmaktadır. İsken· 
derun meselesinden doğan 
Fransız-Türk ihtilafı hallolun· 
duktan sonra Türkiye ile Fran-
sız münasebetleri iyileşti ise 
de bu hal faşistlerin Türkiye-

nıamen sed çekemedi. 
Hiç şüphe yok ki, Akdeniz 

paktının Türkiye ve Balkan 
devletlerinin işt irakile akdi 
kevfiyeti Roma hükumeti tara· 
f rndan şarki Akdcnizdeki va· 
ziyetini sağlamlaştırmak için 
değil fakat İtalyanın cephe 
arkasını ve ispanyada yaptığı 
müdahalenin inkişafı esnasın
daki serbestisini temin etmek 
maksadile teklif edilmiştir. 

Pravda gazetesi yazısına 

7641 9079 17959 19361 
24144 27451 33496 33712

1 Sirkecide bir infilak 

Kont Ciano tarafından gele· 
cek ilkteşrinde Ankaraya ya· 
pılacak olan ziyaret ile İtalya· 
nın boğazlar mukavelesine il· 
tihakı arasında bir nisl>et gör
düğüne İşaret ederek şu su· 
retle devam etmektedir. 

Bir taggare /ilomaz 
tı J Aelgrad, 11 [Radyo) - Türk rak edecektir . .Muhtelif ecnebi dev· 

t u 
"" &unun Trakyada )'&pncagı ma· Jetlerin erkanıharbiye rt'İı•leri, ma• 
)(ı' '•lara büyük ehemmiyet verili· nevralarn davet edilmi~lcrdir. h:· 'rürkiye-Bulgari1tan hududuna İstanbul, 11 (llusu&i] - Trak· 

' .. ıQ b" 
ııı~ ır yerde geçecek olan bu ya maoevralannda bulunacak olan 
) l~~vral11r için bilyük hazırlıklar 11 &aylavdan müteşd.kil heyet, 

lllak.ıadır. önümüzdeki pazartesi güoil Trak· 
't.aaenaı.n 500 ca7yaıe itti• 7171 gidecektir. 

33749 24188 ' • 1 d 1 b. k k 
200 ıira kazananlar Benzın e o u ır ayı 

!~~~ ~~~ 1~~;~ ı;g!~ alevler içinde kaldı 
12084 12658 14342 14449 -·----
17941 19389 2202: 23204 Kayıkta bulunanlardan 5 kişi yaralandı. 
23212 24327 24480 25071 z b . f ., ... k b b. .. t 
25192 29972 30061 32337 a ıta ın ı a ın se e ını araş ırıyor 

lira kazananlar Jsıaobul, 11 (Hususi) - Bugün Sirkecide feci bir iııfillik: olwuo ve 100 bco kişi yuralanmı~tır. infilak, benzin tcnekelerHe dolu bir kayıkta vu· 
423 444 863 1885 kua gelmio ve knyık, bir anda alevler içinde kaloııotır. 

3255 3365 3751 4172 Yaralananlar, derhal haataoeye kaldmlmı~tır. İnfillikıo eebcblcri, 
- Sona 6 ıncı ıalai/ede - zabı&aca ehemmiye&le arııtırılmakcadır. 

"Görünüşe göre faşist dip· 
lomasisi boğazlar mukavelesi· 
ni tanımak için şimdiden ge· 
nişliğini tahmini müşkül olan 
bazı tavizler elde etmeğe ça· 
lışacaktır.,, 

Pravda giizetesi, Türkiye· 
Almanya münasebetlerinde 
- Sona 6 ıncı sahifede-



Sayfa 2 

'tJtKtQ 
ı l Bir yarı münevver kadın 

Muhatabım, güzel ve sehhar bir kadındı, okumuş, fakat yan oku· 
1 mu~. Yani şu muzır yarı müocv\•erlertlen biri. Talih ona zengin ve 

uysal bir koca da vermi~ti. Zavallı erkek, galiba kuvvetli bir a~k10 ver· 
diği feragatle, karı ından, kendisine tabi olmaktan ba§ka, hiç. biçbir§"Y 
i tPmiyordu. 

'c hakikaten bir kadınlık, ne de bir ana olmak ..• 
Muhatabım, evli olub olmadığımı sordu. Evli olduğumu ıöyledim. 

Birdenbirt-: 

- Sakın ·d,.di· çocu~unuz da vıır mı? 
Bu ualin, ht>m de hu şekilde bir ımıılirı hf"nİ hayrete dü§ürı1üğlloü 

aulayıuca, küçük, yarım ve kırık bir kahkaha atu: 
- Ben çoculdan sevım·m de .. 
Diye illive etti. Ona dikkatle baka kıılnıı,tı::xı: 
- 'için ııevmez iniz? 

- Bilmem ki ·•ledi- bilmiyorum i,ıe .. Se\'miyornm •eeeelam .. 
- Hiç tecrübe ettiniz mi, yani bir çocuğunuz tJldu da .. 
Sözümü yarnla kt>&Iİ: 

- Sıı~ıın Allah aşkımı. söylemryin .. Benim çocuğum olur ınu hiç?. 
DalğııılıJ?ımıı g•·lıııi~ti: 

-· Sizıle v ... ya zevc .. ııi:cde herlıll gi bir ... 
O cüıııl .. )i ıle ıludaklıırınıılı1 hırııL.tı: 

- Allub gö•terıııe~io. Fakal ben istemiyorum vesselam .. Kocam da 
razı olılu. 

Ve hıııın Föyl .. ılikteo ıonra batını kocasına çevirdi: 
- 0.-ğıl nıı? 

Z l\ullı ı>rkek, garip bir holle, yf'timlıkıen, büzüudPn daha b:ışka ve 
duba derin hir ş•·kilılt! Lıoynuou büktü. Zorla gülüm edi: 

- E\· ... ı. 
Di}«'hilılı. 

- Ful.at .ıJ.-rlim· bu, dişilik kanununun bir iktizosıdır. 
Muhnt .. bım bııynn, tıi~nrusııııo külünü silkti, omuzlarını silkti. 
- ıı .. ın de ·diye ilıh'e cıtiuı· bir cemiyet vazifesi. re bilcyiro bir 

memlrket \C millet hôılis,.ıı.iriir bu .. 

Bizim yarı münevver bayan, &lizlerimden sıkılmıştı. Hemen lukır· 

dıyı çnirılim: 

- Ne güzel kumnş ·dedim· nerede buldunuz? 
Bird ... nlıire canlunl\erdi: 

- Sahih! .. 
Diye başlnılı ve snııtlerce söy eıli. fakat becıim kafam artık onu 

kendi içinden tardetmişLi. Dinlemiyordum hile onu ... 

Dönen abide! 
Avustralya da garabette 

Amerikadan geri kalmıyor. 
Avustralyada Kolgurli şeh· 

rinin belediye reisi, şehre çok 
hizmet etmiş. Bunun iç.in bir 
heykeli dikilmek lazım gelmiş. 
Bu reis taştan veya madenden 
bir heykel istememiştir. 

O, öyle bir abide kurulma· 
smı istemiş ki bu abidede, 
hayatının en mühim safhaları 
faaliyet halinde görülsün. 

Ve, Avustralyalılar bunu 
yapmışlardır. Bir abide kur· 
muşlar, içine mükemmel ve 
otomatik bir sinema koymuş· 

lar, muayyen bir delikten ahi· 
denin içine bakanlar belediye 
reisinin hayatının muhtelif saf· 
balarını seyrediyorlarmış! 

Harp rekorul 
Bizim ıekor bulmaktaki me· 

haretimizi, bu yazıyı okuduktan 
sonra siz de tasdik edeceksinizl 
Hemen gün geçmiyor ki biz 
yeni ve.. garip bir rekordan 
bahsetmiyeliml 

Amerikanın Harvard üni· 
versitesi istatistik profesörü 
Bay Pitırim Sorokin bir rapor 
neşretmiştir. Bu raporda 2500 
sene içinde olan harpler ve ih· 
tililler sıralanmıştır. Bu müddet 
içinde 902 harp ve 1816 ih· 
tilal olmuştur. En fazla harp' 
ispanyanın, ikinci derecede de 
lngilterenin hissesine düşmek
tedir. Fransa üçüncü, Rusya 
dördüncü, ltalya beşinci ve 
Almanya altıncı imişi 

Profesöre göre en fazla kan 
dökülen zaman yirminci asrın 
ilk rub'udur. 

Profesörün hesaplarında yan· 
hşlıklar olsa gerektir; çünkü 
ispanyadan fazla harp gör· 
müı memleketler pek çoktur' 

Saime Sadi 

Radyolarm en pahalısı 
Birçok marka, birçok çeşid 

ve muhtelif kuvvetlerde radyo
lar vardır; bunların bir kısmı 
kuvvete, bir kısmı da f evka· 
iade bir lükse maliktirler, 
bazıları da hem kuvvetli, hem 
de süslüdürler! 

Patiolo mehracesinin radyosu 
bu nevidendir. Bu radyonun ci· 
hanın en kuvvetli makinelerin· 
den birisi olduğuna şüphe 
yoktur. Mahfazası sandal ağa· 
cından, düğmeleri en kıymetli 
taşlardan yapılmıştır. Cihanda 
bundan pahalı bir radyo ma· 
kinesi henüz yoktur! 
Sabık banker inzivada! 

Amerikada Oklahomada Ev· 
riç Hil adlı gayet zengin bir 
banker vardı; bu banker, şeh· 
rin Rotari kulübünün de reisi 
idi. Son büyük mali buhranda 
bu banker servetinin umumunu 
da kaybetmiş ve işi hemen 
filezofluğa dökmüştür! 

Sabık banker, lahik filezof 
Hil bir dağa çekilmiş, orada 
kendi elile bir kulüoe yapmış 
ve yalnız avladığı kuş ve ha· 
hklarla yaşamağa koyulm!.!ş. 
nihayet tam bir münzevi ol· 
muştur. 

Hil bu yeni ha} atında feJ. 
sefi yazılar, hikemi manzume
ler yazmaktadır. Bu yazılar, 
Amerikanın iş bilir tabilerin· 
den birinin hesabına uymuş, 
ve tab'ı için Hul ile pazarlığa 
girişmiştir. 

Hul eserleri için büyük bir 
para istemiştir ve bu parayı 
da alacaktır. Ve parayı da 
alınca, dağını, kulübesini bıra
kacak ve eski hayata döne· 
cektir .. 

Neden dönmesin?. Filezof 
oldise, sırtında yumurta küfesi 
ta~ımıyor ya •. 

ANADOLU 
-- : 

~1.:fe.r .. ··' .ŞEH'i~ . _, • ~ 
~·~. - ·" . ~.··A '• •,' .,. .. ,• .. ·, , ' '" ~-.- ~ll.'-~~\ 
~
. ~~\ , ·J-. ·'.::;;. .... ~' . •. . . ' 
• ~Vfi. -' "'..:r - •,>,l.:'f~ ~ ... ,·,.·· -:• •,. , , · ' - . ~\;~--~· ı.: :~ . . ' . .. ~ - - .,; '. 

9 Eylül bayramı Elektrik tarifesi, ucuzlatıldı 

hazırlığı Kilovat ücreti 
Parlak şekilde 
kut/ulanacak 

15,5 kuruştur 
~·-

Tarife 1 temmuzdan itibaren muteberdir, 
Tramvay ücretleri de indirilmiştir 

lzmirin önümüzdeki kurtu· 
luş bayramını, taşıdığı milli 
ve tarihi mana ve kıymete 
uygun bir parlaklık ve ihti· 
şamla tes'it etmf!k karan ve· 
rilmıştir. Bu maksadla partide 
bir komite teşekkül etmiş ve 
ilk müzakeresini yapmıştır. 

------------------

Bu sene, istirdadı takib 
eden yıllardaki gibi, büyük ve 
temsili eserlerle dolu alaylar 
hazırlanacak, şehir baştanbaşa 
donanacak ve bayram, tam 
manasile yaşatılacaktır. 

Vali B. F. Gülec • 
Bozdağ çocuk yar .. 
dunda tedkiklerde 

bulundu 
Vali B. Fazlı Güleç, Öde· 

mişte tedkikler yaptıktan son· 
ra Bozdağa gitmiş ve orada 
zayıt ve cılız talebeler için 
kurulan çocuk yurdundaki 
yavruların vaziyf"tlerini yakın-

dan tedkik etmiştir. Vali, dün 
akşamı Ödemişte geçirmiştir. 
Bugün şehrimize dönmesi muh· 
temeldir. 

Paraşüt kulesi 
İnşaat bitti, derslere 

başlanacak 

Elektrik kilovat tarifesi, Na· 
fıa V('kaletinc~ 15,5 kuruş 
üzerinden tasdik ve iade edil· 
miştir. Şehrimiz Nafıa mües· 
seseleri komiserliğine gelen 
yeni elektrik tarifesi, 1 Tem· 
muz 937 den muteber olacak 
ve bu tarihten sonra halktan 
e~ki tarife üzerinden fazla 
alınmış para varsa, şirket ta· 
rafından halka iade oluna· 
caktır. 

Bundan yirmi gün evel Na· 
fıa Vekaleti müesseseler ve 
şirketler umum n.üdürü Bay 
Muhiddin Doğukan lzmire gel· 
mişti. lzmir elektrik kilovat 
tarifesinin yeniden tesbiti, fa· 
kat halkın ihtiyacı, hayat ucuz· 
luğu vesaire nazarıdikkat~ alı· 
narak tarifenin tenzil edilmesi 
için tarife komisyonunu topla· 
mış, günlerce süren miizakere
den sonra yeni tarife tcsbit 
olunmuştu. 

Bay Muhiddin Doğukan, 
tarifeyi b~raberine alarak tas· 
dik ettirmek Üzere Nafıa Ve· 
kaletine götürmiiştü. Vekalet 
tarifeyi tasdik etmiştir . 

Evelce 18,5 kuruş olan bir 
kilovat, 1 temmuzdan itibaren 
15,5 kuruştan hcsab edilecek, 

şirket abonemanlanndan bu 
hesab üzerinden ücret ala· 
caktır. 

Elektrik kilovat tarifesinin 
ucuzlaması hem halkı, hem 
de şirketi memnun edecektir. 
Bu say~de vaziyetleri sebebile 
yüksek fiatle evlerine elektrik 
alamıyan ve bu medeniyet 
vasıtasından istifade edemi· 
yenler de tesisat yaptırarak 
elektrik alabileceklerdir. 

Diğer cihetten aboneman· 
larda muhtelif işlerinde daha 
fazla elektrik cereyanı kulla· 
nacaklardır. Bu sarfiyat nis
betinden şirket te istifade ede· 
cektir. Şirketin temmuz elek· 
trik sarfiyat faturaları abone
manları tarafından eski ve 
yüksek tarife üzerinden öden· 
miş olduğu için yeni tarifeye 

nazaran alınmış olan fazla para 
sahiblerine iade edilecektir. 

Kilovat tarifesinin ucuzla
ması sebebile elektrikli tram· 
vay ücretlerinde de tenzilat 
yapılmıştır. Bu tenzilat, bugün· 
dt:n muteber olacaktır. 

Kilovat tarifesile tramvay 
ücretlerinin ucuzlatılması, halk 
tarafından memnuniyetle kar· 
şılanmışlır. Türk Hava Kurumu tarafın· 

dan Kültürparkta inşa edil
mekte olan paraşüt kulesinin 
inşaatı sona ermek üzeredir. 
Kulenin dış kısmının inşası 

bittiği için dün tahta iskeleler 
yıktırılmıştır. 

Navlan meselesi 

Dün mühim bir 
toplantı yaplldı 

Kulenin dahili kısmındaki 

esas inşaat ta bitmiştir. Yal· 
nız ufak tefek yerler vardır ki, 
bunların da bitirilme.si gün 
meselesidir. Paraşüt kulesi, bu 
sene fuarın en muhteşem ve 
cazib bir p rçasını teşkil ede· 
ccktir. Gençlerimiı, paraşüt 
sporuna büyük blaka göster· 
ml!kledir. Şimdiden paraşütle 
kuleden atılmak istiyenler 

_ _.. ~-
Hükumet navlunların tezyidini 

kabul etmemektedir 

vardır. 
Türk Hava Kurumu lzmir 

şubesi müdürlüğü, paraşüt 
kulesi inşaatının bitmiş olması 
sebcbile gençlerimizin kulla· 
nacakları paraşütleri, cvelden 
sipariş etmişti. Paraşütler1 fu. 
ara yakında gelecektir. Ayni 
zamanda paraşüt öğretmenleri 
de geleceklerinden derhal genç· 
lere paraşüt der~leri verilmeğe 
başlanacaktır. 

Üzüm ve incir piyasalarının 
açılmasına bir hafta kalmıştır. 
Piyasa açılınca mahsullerimi· 
zin ima1athanelerde işlenme· 

· sine ve dış piyasalara sevk 
ve ihracına başlanacaktır. ih
racatçılar ve üzüm kurumu ile 
tarım satış kooperatifleri bir· 
liği, işliyecekleri uzum ve 
incirler için imalathanelerini 
tamamen hazırlamışlardır. Hat· 
ta çalışacak işçiler de şimdi· 
den temin olunmuştur. Piyasa 
açıldığı gün bütün incir ve 
üzüm imalathanelerinde mah· 
sullerimizin işlenmesine başla· 
nacaktır. 

Fakat epey ı:amandanberi 
ortada bulunan ve ihracatçıla· 

Eski borçmuş rımızı, ayni zamanda hükümet 
Dünkü nüshamızda "Garip erkanımızı alakadar eden bir 

bir haciz işi,, serleehası altın· navlıın meselesi vardı. Ecnebi 
da bir fıkra neşrctmiştik. Dün vapur acentaları, vaktile 18 
Başdurak Maliye şubesi tahsil şiline naklettikleri bir ton 
şefi B. Şevki Ôztürkten bir mahsulün nakil ücretini geçen 
mektup alaık. Bu mektup sene 40 şiline çık rmışlardı. 
muhteviyatına göre, mevzubahs Bu accntalardan bir kısmın)n 
müessesden aranan vergi 937 bu sene de nakliye tarifelerinde 
kazanç vergisi değil. 934 ve mahsullerimiz için zam yapmak 
935 bakaya vergileridir ki, istedikleri s9ylendi. 
müessese de bunları ödememiş Bu haber, mahsullerimizin 
bulunmaktadır. maliyet fiatini alakadar ettiği 

incir mmtakasmda tetkikat için çok büyük ehemmiyetle 
Şehrimiz Ticaret ve sanayi karşılandı. Bu ehemmiyet se· 

odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu bebile, ortaya navlun ücr.et· 
dün Nazilli ve Sultanhisar ha· lerinin tezyid edileceği habe· 
valisine gitmiştir. incir rekol- rini çıkaran bazı ecnebi va· 
tesi üzerinde tetkiklerde bu- pur kumpanyaları, tezyid ka· 
lunacak ve 18 Ağusto ta fz. rarı almamakla beraber varı· 
mire dönecektir. yeti ~ldiyorlardı. 

Dün navlun meselesi ıçın 
Türkofis direktörlüğündG mü
him bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda lzmirdeki muh
telif ecnebi vapur acentaları 
hazır bulunmuşlardır. 

Hükumet navlun tarifelerine 
zam yapılmasını kat'iyen mu· 
vafık görmemektedir ve böyle 
bir şey yapılacak olursa, her 
türlü tedbire baş vuracak, 
navlunu artırmıyacaktır. Dün· 
kü toplantıya riyaset eden 
Türkofis direktörü ·B. Cemal 
Ziya navlun tarifeleri meselesi 
üzerindeki hükumetin noktai 
nazarını iz.ah etmiş böyle bir 
şeye hükumetin asla müsaade 
etmiyeceğini bildirmiştir. Ya· 
pılan müzakere, iyi ve msait 
bir safhada geç vakte kadar 
.sürmüştür. 

Memnuniyetle haber aldığı· 
mıza göre ~cnebi vapur acen· 
taları navlun tAiifelrrini teeyid 
etmiyeceklerdir. 

Manisa Üzüm Satıı 
Kooperatifi 

Manisa Üzüm Tarım Satlş 
Kooperatifinin, yeni şekle inti
bak kararı, lktısat Vekaletince 
tasdik ve iade edilmi~tir. 

Ortaklar bu ayın 27 inde 
saat on dörtte Manisa Halk· 
evinde toplanacak ve idare, 
kontrol ve hakem heyetlerini 
seçerek kadroyu tesbit ede· 
ceklcrdir. 

12 ~tot 931 

Modern 
inekhane 

yeni bir çiftlik 
buln.ndu 

Ziraat Vekaletince viliye· 
timiz dahilinde modern bir 
inekhane tesis olunacağını ve 
hayvan maddelerinden mo
dem vesaitle istifade edildiği 
takdirde kazancın ne miktar
da artması mümkün olacağını 
köylülere göstereceğini, mo· 
dern vesaitin köylüler arasın· 
da da yayılmasına hizmet 
edeceğini yazmıştık. ilk za· 
mantarda Torbalı kazası da· 
hilindeki Kayas çiftliği ara· 
zisi, modern inekhanenin tesisi 
için muvafık görülmüştü. 

Fakat, sonradan çiftlik ara
zisinin, burada iskan edilen 
ve edilecek olan göçmenlere 
tevzii muvafık görüldüğünden 
inekhane için başka bir yer 
aranmasına başlanmıştı. 

Torbalı kazası dahilinde 
Develi köyü civarında bis 
çiftlik arazisinin modern inek
hane ıçın muvafık olduğu · 
yapılan tetkik neticesinde 
anlaşılmıştır. Bu çiftliğin ya
kında istimlak muamelesine 
teşebbüs edilecektir. 

Besi çiftliği 
z . . 8. umum müdür

lüğü tetkikat 
yaptırıyor. 

Dikili kazasında Pamuktepe 
çiftliğinin, besi çiftliği haline 

kalbedileceğini evelce yaz· 
mıştık. Besi çiftliğini tesis için 

ziraat ve iş bankalarile Dikili 
halkı para koymak suretile 

bir şirket kuracaklardır. Zira· 
at V ckaleti besi çiftliğinin ku· 

rulması işine büyük ehemmi· 
yet vermektedir. Zayıf ve cı-

lız hayvanlar, bu çiftlikte bir 
müddet bakılalacak ve semir· 

tilerek ihraç edilecek, yabud 
iç pazarlarda satılacaktır. Bu 
çiftlikte fazla miktarda ehli. 
domuz da yetiştirilerek dış P'' 
yasalara, bilhassa Yunanistarı 

ve ltalyaya sevk ve ihraç edi· 

lerek satılacaktır. 

Ziraat bankası umum nıii: 
dürlüğü, besi çiftliğinin teSiS'. 
meselesine ehemmiyet verdiğ' 
için banka merkez mcmurl•· 

r1ı1dan bir zatı, tetkikat ic;İfl 
lzmire göndermişti. Bu 111e-

mur, Dikili kazasında tetkik~' 
yaptıktan sonra şehrimize g ,, 
miş ve dün baytar müdiirf~ 
ğünden her sene Dikili is~' 
lesi ile lzmir limanından Y~ 
pılan hayvan ihracatına ' 
malumat almı~tır . 

Fuar hakkıncltJ 
konferans oO) 

(49, 18 met•., ı KV.6) o· 
J r• 

Ko) kısa dalgalı Belgrao il'eri 
yo istasyonu Türkçe SPpasİ~ 
Bay Mehmet Süley,marı . ~,,· 
a .. ..a ıdaki tarihlerde ~ı~:,,,dı 
ternasyonal fuarı ~ d __ ltttf• 
konferanslar oe re e~ 0 glj"~ 

15 Ağusto~ Paı_aı ıo sO d• 
memleketimiz saatile ' 
Supça . giirıli 

16 Ağustos Pazarte5' 

ayni saatte Fransızca .. a""' "nU .,., 
17 Ağustos Sah gu 

saatte Türkçe. 

Yunanh mall•r!le şa· 
Gayrimübadil bo~odıı 11 bir 

1 vahrı e ... 
tılan Yunanı em 1~k rrı•• 

·ıı· em a kısmı bugün ını 1 

' 1 1kt•"· dürlüğiinde satı ac 
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Asiler, tayyarelerle Val8n
siyayı bombardıman ettiler 
leatalonya hükômeti ;;isi, bir suikasd neti
cesinde yaralandı. General Franko, Standerin 

bu ay içintle zaptedileceğini söylüyor 
Paris, 11 (Radyo) - Ha- banka şubesine gelerek kasa- Kazablankaya şidddli bir hü-

Vas Ajansı bildiriyor: lardaki paraları zorla alıp cuında bulunmuşlarsa da püs· 
1' Asiler dün Villa Noevarel gitmişlerdir. kürtülmüşlerdir. Hükumet kuv-

anada hattına bütün kuv- Salamanga, 11 (Radyo) - vetlerinden 500 ölü ve yaralı 
Vetlerile taarruza başlamış- Hükumet kuvvetleri bugün vardır. 
ltrdır. Asiler ilk hamlede bazı ~.-.--=::;... =--=====~===~:;..::==------
mevzileri aımağa muvaffak oı- Mussolınının nutku Londra gazeteleri 
muşlardır. lngiliz ve Fransız matbuatı (Tagmis) muhabirinin Ber-
Salaınanka, 11 (Radyo) - nutku müsait buldular !inden kovulması hadise-

A.si kuvvetler Eronelde muh- Roma, 11 (Radyo)- Duçe· 
telif istikametlerden ilerle· nin dii~ Mesinada irad ettiği 
ltıekte devam ediyor~ Kamilyo nutuk, lngiliz gazeteleri tara-
ll'ıcvzjj işgal edilmiştir. Asiler fı_ndan müsait şekilde karşılan· 
A.lbarasin istikametinde yürli- mıştır . 
Yorlar. lngiliz gazeteleri Duc;en in 

Roma, ı ı (Radyo) - Sala- Mesina seyahatini sulhperve· 
ınankadan bildiriliyor: rane bulmaktadırlar. 

Paris siyasi resmi melıafilı de 
Dün saat 21,40 da asi tay- nutku iyi bulmuştur. 

Y•reler Valansiyayı bombar- Paris, 11 (A.A.) - B. :Vtus-
dıınan etmişlerdir. Limandaki solininin nutku hakkında Gonr· 
\'apurlar zarar görmüştür. nal gazetesi şöyle yazıyor: 

Roma, 11 (Radyo)- Paris· B. Mussolini lngiliz efkarı 
ten bildiriliyor: umumiyesini teskine matuf 

B. Kompaniye bir suikasd bir nutuk irad etmiştir. Fakat 
Y•pılmış ve kendisi hafif ya· bununla Sicilya ınanevraları-
talanmıştır. nın büyük bir mana ifade et· 

Bir polis tc yaralanmıştır. mekte olduğu bir hakikat ol-
L· maktan çıkamaz. Cu manev· 

h ızbon, 1 l (Radyo)-Alınan ralar Akdeniz havzasının bel· 
eberlere göre, şimali lspan· 

" ki de en mühim mıntakaların· 1~da kat'i ve nihai bir harp 
ıtı h dan birinde yapılmaktadır. Bu 
Su akkaktır. General Franko mıntakada büyük İç denizi 
tan derin Ag" ustos ayı içinde 

s \c. ikiye bölmek ve şark ile garp 
\l \ll edeceğini bildirmiştir. arasında havadan, karadan ve 

1• Dün cephede tayyare faa- denizden bir baraj vücuda 
1
Yeti olmuştur. getirmek çok kolaydır. Bu 
Madrid, 11 (A.A.) - Milli sembol gözden kaçacak bir 

llıiidafaa Nezareti neşretmiş şey değıldir. 
olduğu bir tebliğde asilerin Çin· Japon ihtilafından bah-
klinde bulunan Castio Delpajo seden Figaro gazetesi diyor ki: 
I •~abası dahilinde tüfek ses· "Japonlar, Mançuri im para· 
trı gelmiş diğer mıntakalarda torluğunun ihdasile açılmış 
tdcn~ tüfek sesleri işitilmiş ol- olan siyasete devam etmekten 
Uğu bildirilmektedir. başka birşey yapmamaktadır-
Salamanka, 11 (A.A.) _ lar. Japonyanın tecavüzlerine 

Aı k d bir nihayet vermekte bütün 
~Şam i ncşrıyllt arasın a 
ltıilli radyo Sevil şehrinin baş dünyanın menfaati vardır. 
Peakoposu kardinal llundainin Çinliler, Japonya ile olan ih· 
labah saat 11,30 da vefat tilaflarında sarfetmekte olduk· 
ctrx.· lan bütün faaliyetleri ilham 

ıtsıni bildirmiştir. 
S l d ) eden hesabı gizlememekte-

,.. & amanka, 11 (Ra yo -
'-ezayir açiklannda taarruza dirler. 
ktrıyan üç vapur, Almeriadan Fabrikatörler 
&ikan üç tayyare tarafından okusun 

'Yrıca taarruza ug" ramıştır. Va-
p Ankara, 11 (A.A.) - İktı-
llrların akıbeti belli değildir. 

sad Vekaletinden: 
b ~ondra, 11 (Radyo) - Ce· 5.7.937 tarih ve 2/17005 
eluttarıktan bildirildiğine gö-

b~' bir takım Alman askerleri 
ır Zırhlı otomobille Alceziras 

ANADOLU .. ! __ , __ _ 
~ünlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

lJliaydar Rüşdü ôKTEM 
... lnunıi ne§riyat ve yazı itleri 

f 
lldilrQ: Hamdi Niidıet Çan~ar 

d -'1-ebaneei: 
f •nıir lkinci Beyler sokağı 
.( ffalk Partili binası içinde 

l' tlgraf: İzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
lllıAJ 1200, altı aylığı 700, üç 

\' ylığı 500 kuruştur. 
thancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Ocı yerde 5 kuru~tur 

~u -~çmio nüshalar 25 kuruıhı! 

.\NADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

f 

sayılı kararnamenin (Gümrük 
resimleri tenkis edılen mad
deler) listesinde dokuz ay 
müddetle gümrük resmi 100 
Kg. bir liraya tenzil edilen 
650,000 Kg. tek tek teli 20 
metrik noden ince Kangann 
ipliklererinden işlemek isti
yen teşriki sanayi ruhsatna· 
melerinde yün mensucatı iş · 

liyeceklerine dair meşruhatı 
bulunan mensucat fabrikaları· 
nın bu müddet zarfında i, le· 
mek üzere kaç kilo ithal et· 
mek istediklerini Eylulün 12-
sine kadar bir istida ile lktı· 
sad Veka!etine bildirmeleri 
lazımdır. 

Tıb kongresi 
Gelecek seneye kaldı 
lstanbul, 1 l (Hususi)- Tıb 

kon2resinin toplantısı, gelecek 
seneye kaldı. 

sini protesto ediyorlar 
Londra, 10 (A.A.) - Bü

tün gazeteler Almanyanın Ti· 
. mes gazetesinden Berlindeki 
muhabirini geri çağırmasını 
taleb etmesini protesto etmek· 
tedirler. 

Times gazetesi Dr. Voe~· 
mannın Hariciye Nezaretine 
müracaat ederek Almanya hü
kumetinin vazifesini mezkur 
hükumetin tasvibine iktiran 
edebilecek şekilde ifa etme· 
mekte olan B. Norman Eb
buttun geri çağrılaı ak yerine 
Nasyonalizmin resmi haberle
rini daha iyi aksettirecek olan 
başka bir muhabir gönderil· 
mesını istemekte olduğunu 
Times gazetesine bildirilme· 
sini talebettiği haberini teyid 
etmektedir. 

Times gazetesi Alman mu
habirlerinin mesleki faaliyet· 
leı ine müteallik esbabdan do
layı değil meslek haricindeki 
faaliyetleri dolayısile hudud 
harici edilmiş olduklarını kay· 
deylemektedir. 

lngiltc>:re hükumeti bu esba
bın mahiyeti hakkında tasri
hatta bulunmalıdır. 

Tiıncs diyor ki: 
"Alman hükumeti hakikaten 

böyle bir tedbir ittihaz ve 
tedbir tatbik edecek oİursa 
B. Ebbuttun yerine daha hoşa 
gidecek bir muhabirin tayin 
edilmesi tabii mevzuu bahso
lamaz. 

İngiltere 
Deniz tayyarelerini ço

ğaltıyor. 
Londra, 11 (A.A.) - Daili 

Telgraf gazetesınin deniz mu· 
habiri yazıyor: 

Deniz makamları emirlerin· 
de bulunan deniz hava kuv
vetlerini geniş mikyasta artı· 
racaklardır. 1940 senesine 
kadar şimdi mevcut 200 ka
dar tayy:ıre 685 e çıkarılacak 
ve lüzumunda bu adet te ar· 
tırılacaktır. 

Mevcut ve 170 tayyare nak· 
!edebilen beş tayyare gemisi 
modern bir hale getirilecek 
ve 1940 yılına kadar yeniden 
beheri 23,000 tonlunk beş 
tayyare gemisi daha yaptın· 

lacaktır. Bu gemiler 350 tay· 
yare nakledebileceklerdir. 

Bundan başka bütün diril· 
navtlarla kruvazörlerin 2 • 4 
tayyare ile techizi mutasav
verdir. Harb gemileri her 
türlü tipten deniz tayyareleri 
arasında taarruz ve müdafaa 
tabyesi bakımından yeni bir 
teşriki mesai sistemi tanzim 
edilecektir. 

' . . 
!- " _ Almanya Mühim 

"7r. _'\f / .. l/J Amerikan;n tekiTfine müs- .k 
~~ ~~Jr.im be~ cevap vermiş.. mı tarda 

- ::-::__ _ _.:.__ ='..-::::::: Berlın, 11 (A.A.) - B. Hu- • • •• ., 

Gene o mesele 
Kabak tadı vermiyen mev· 

zulardan biri de, şu bizim bir 
ay sonraki vaziyetimizdir. Vur· 
dukça to.ıuyan, fakat herhalde 
vurulup tozutulması lazım bir 
mevzu ... 

Ne kadar talebeyi, nereye 
sığdıracağız?. 

Bu sene vilayet lıkmektep· 
!erinden şöylt: böyle 3000 ta
lebe, tasdiknamelerini bayrak 
gibi açarak çıktılar. Yarın, şe· 
birden ve vilayet kazalarından, 
ayni zamanda ve pek haklı 
olarak civar vilayetlerden üç 
bin değilse bile 2500 muhak· 
kak, talebe, lzmirde soluğu 
aldıracaktır. Bu şehre (2500) 
seyyah gelse ve biz onları ya· 
tırıp ağırlıyamasak, şehir na· 
mına mutlaka kıyameti kopa· 
rırız. Halbuki 2500 talebe 
mekteb kapısını çalar da biz 
onları yoldan çevirir veya ya· 
rım bir tedbirle bu muazzam 
hadiseyi yamamağa kalkarsak 
kendi kendimize ne demeyiz? 
Daha doğrusu ne demeliyiz?. 

Var kuvvetimizle, ilk tahsil 
mecburiyetini tatbik etmek 
istiyoruz. 

Gene var kuvvetimizle, her· 
kes okumalıdır ve okuyacaktır, 
diyoruz. 

Peki amma, bunlar nasıl ta
hakkuk edecektir?. Bu dava 
nasıl muvaffak ve muzaffer 
olacaktır?. 

Hatıramızda yanılmadığı-
mıza tamamen emin olart.k, 
geçen seneki dar, sıkışık, ter· 
letici vaziyeti işaret edelim: 

imkanın son noktasına ka
dar gidilmiş: 

- işte · denilmişti· ancak 
bu olabilir. Bundan sonrası da 
can sağlığı. · 

Vaziyetin geçen sene böyle 
olduğunu kabul ettikten sonra 
önümüzdeki ders senesi baş· 
langıcının nasıl bir çehre ile 
bize gözükeceğini de, hiç zor
luk çekmeden kavrıyabiliriz. 

Şehirde değişen, hiçbir şey 
yoktur. Yani, yeni mektcb bi
nası yapılmış değildir ve mek
tebe elverişli bina bulmak ta, 
her bakımdan bir hayli ınes· 
eledir. 

Kala kala hatıra iki şey 
geliyor: 

1 - Köy muallim mektebi 
ittihaz edileceği söylenen bi
nanın, leyli bir Lise ve Orta
mekteb olması. 

2 - Fuar yolunda yeni inşa 
edilmekte olan kız enstitüsü
nün de buraya tahsisi. .. 

Bize öyle geliyor ki, başka 
yerlerde bir köy muallim mek
tebi tesisi imkanı vardır. Keza, 
kız enstitüsü de şimdiki bına
sında muvakkaten, yani devlet 
büdcesi bu işe yeniden para 
ayırıncıya kadar pek ala kala
bilir. O takdirde elimize iki 
bina geçecektir ki, birisinden 
bu sene istifadeye başlamak 
mümkündür. Diğeri de, hiç 
olmazsa ders yılı ortasında 
çifte tedrisatı keserek yapıla· 
cak bir aktarmayı karşılıya· 
bilir. 

Hepimiz, müttefikan çifte 
tedrisatın aleyhindeyiz. Bugün 
bile sınıf mevcudlarının fazla
lığından matlub randıman ah· 
namazken yarım tedristen bir 
şeyler ummak, epeyce kana· 
atkar olmağa bağlıdır ki, biz 
bu hissi kendimizde hiç le 
bulmuyoruz. O. R. G. 

lun 16 Temmuz tarihli beyan- lnClr Ve UZUm 
namesi hakkında tefsiratta bu- .. __ 
lunan Korespondans Politik Polonyaya sevk 
gazetesi ezcümle diyor ki : ve ihraç edilecek .. 

"Şimdi muhtelif devletlerin Türkiye-Polonya ticaret mu· 
cevapları Vaşingtona gelmiş ahedesinin hükumetçe tasdik 
bulunuyor. Almanya da müs· edildiğini yazmıştık. Bu mua· 
bet bir cevap vermiştir. He· hede 17 Temmuzdan itibaren 
men hemen bütün cevtlplarm 
da müsbet bir surette olması mer'iyet mevki ine konulmuştur. 
iyi ali met olarak addedilebi- Memnuniyetle haber aldığımıza 
lir. Bu suretle takriben 40 göre bu muahedede Ege mm· 
millet B. Hull tarafından bil- takasının üzüm, incir vesair 
dirilen dış siyasa prensipleri mahsullerinden Polonyaya ya-
esasını kabul etmiş bulunuyor- pılacak ihracat için mühim 
lar. Bütün devletler siyasetle· müsaadeler vardır. Bu sene, bu 
rinde bu prensiplerden miil· muahedeye göre, Polonyaya 
hem olmaları ve verilen temi- mühim miktarda üzüm ve in-
natın tatbikatta ) erini bulmasi cir sevk ve ihracı mümkün 
temenni olunur.,, olacaktır. Bundan da piyasa· 
Cenubi Amerika nın ve netice itibarile müstah

HUkOmetlerine ödUnç 
torpito verilecekmiş! 
Vaşington, 11 (A.A.) -

Hariciye Nazırı B. Hull mat
buata beyanatta bulunarak, 
Amerika hükumetinin cenubi 
Amerika cumhuriyetlerine 
ödünç torpito muhribleri ve· 
rilmesi hakkındaki proıeyı 
müdafaa etmiş ve bu tedbirin 
diker Amerika memleketleri 
bahriyelilerinin de mümarese 
kesbetmeleri için bu memle
ketlere de teşmil edileceğini 
söylemiştir. 

Prens Parm 
Yakmda Parise dönüyor 

SanSebastiyen, 11 (Radyo)
Prens dö Borbon Parm, son 
zamanlarda cephede yaralan
mış idi; yarası kapanmak üzere 
olduğundan, yakında Fransaya 
dönecektir. 

Par is şoförleri 
Taksi tarifesinin yUksel

tilmesini isti~orlar 
Paris, 11 (Radyo) - Paris 

taksi şoförleri, tarifenin yük
seltilmesini isteıııektedırler. 

Mesai Nazırı, mt ~eleyi tedkik 
ediyor. 

Desyede 
Şiddetli yağmurlar 

başladı 
Adis·Ababa, 11 (Radyo) -

Mareşal Graçyani Desycyi 
gezmış ve yeni yapılan yol ları 

tefti5 etmiştir. Buralarda şid
detlı yağmurlar devanı etmek
tedir. 

Romanya 
ltalyadan 7 tayyare aldı 

Bükreş, 11 (Radyo) - Ro
manya hükumeti ftalyadan 
Sadoya tipi yedi tayyare sa· 
tın almıştır. Bunlar posta ser· 
vislerinde kullanılacaktır. 

Bir lord 
Körler için 35 bin lira 

verdi. 
Londra, 11 (A.A.) - Mex 

meşhur olomobil inşaatçısı 
Lord Nuffield körlere yeni· 
den 35,000 lira vermiştir. 

Lordun şimdiye kadar bu 
suretle verdiği paranın yeku· 
nu 8 milyon liraya baliğ ol-
muştu ... 

sillerimizin faydalanacağı ta
biidir. 

Bağlarda Ödemis 
haşere si 

Bu sene rekoltenin az 
olduğu söyleniyor 

Manisa bağlarında zarar ya
pan Ôdemis haşeresine karşı 
mücadeleye başlanmıştı. Mü
cadele, zayıf geçmiş olmakla 
beraber iyi netice vermiştir. 
Bu sene bağlarda Ôdt-mis ha· 
şe;esi hiç yok gibidir. Maa
mafih mahsulün, bu sene ku
raklık yüzünden küçük taneli 
olmasının da bunda amil ol· 
dl!ğu söylenmektedir. Bununla 
beraber, mahsul alındıktan 
sonra gelecek sene İçin gene 
(Ôdemis) haşeresine karşı 
mücadele tedbirlerine devam 
edilecektir. · 

Manisada bağları gezip ge· 
len bir zatın verdiği haberlere 
göre, bu sene en mühim üzüm 
mıntakası olan Manisa hava· 
!isinde çok az üzüm vaı dır. 
Rekoltenin tahminlerden az 
olacağı tahmin ediliyor. 

Ehli hayvan 
• • 

sergısı 

Ehli hayvan sngisi 1 Ey
luld"! Buca cıvarında yeni inşa 

edilen st'rgİ binasında açıla· 

cak ve üç gün devam ede
cektır. Köylt•tdt"' n seçme hay· 
van sahipleri, şimdıdcn baytar 
müdürlüğüne müracaata baş· 
lamışlar dır. 

Bu seneki ehli hayvan sngi 
sinin çok alaka göreceği tab
ının ediliyor. 

__ T_A_K_V_İM ___ ı 
Rumi · 1353 ı Arabi - 13~6 1 

!_Temmuz 30 Ccw. nlıar 4_J 

1 
9 
3 

Ağustos 

12 i 
7 7 

_ Perşembe 
E' lrnı Ezurı \ n?-nl E\'knt Eznıı \asal 

Güne~ 9,25 4-:Sıi ;;k'Şam 12 19,28 

l
öğlc 4,51 l2.20yat ı l ,51 21,:!l 
ikindi 8,48 Hı,l . imsıık 7,1!) 2,48 
•"*= w 

I' 
Şehir gazinosunda 

-~ 

8 BAY AN ile Şef d' orkestr 
Doktor J~ ROZENFELD'in 

Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliöi ihraz 
eden 9 kişilik. Viyanamn en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. .. ...................................... ... 
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···-r·---------------·-· ············--······--·--;-··--1--ı Edebiyattan siyasete 

l_J. ... -.~-~~~~----~-~-~~-~.!~~~~ .... -J..... Bay Mussolini ayni 
Üzüm piyasasının 19 ağustosta açıl- zamanda romancıdır lkiçe!:i.ı:;t~ b~~=:d oğlu 

ması takarrür eylemiştir Bir kardinale aid eserinde aşka ~~!~şe:i: ü~e;,7:i~ :~::!:1a!:~ 
Arpa piyasası gevşektir. Pamuk fiatleri düşü- öyle hitap ediyor ki... ı:k~ı::;~~.~. çakı çıktığından 

1 • d d•• v Jd• !erini kabartmıştır. Ve ilk Döğmek yor. Bakla fiat erı e_ uşmege meyy~ ır ., ı \/\A~~~ Sosyalist gazetesi başına geç- Karantina Hamam sokağın-
,, ~ mesi de Mussolininin ruhun· da Hüseyin 0ıı.fo Abdülkadir, 

Borsamızda 4/8/937-10/8 /937 alivre satışlar için teklifler 1935 senesi mahsulünden hiç ~ daki ihtilalin ilk eseridir. Mus· 5 

tarihine kadar muhtel if mah· yapılmış ise de, fiatlerde uyu· muamele olmamıştı. , IGrahim oğl u Reşadı domino 
d k . solini bu sırada ancak yirmi meselesinden doğduğünden ya· 

sullerimizin gördüğü satış mu· şulamamıştır. Piyasada sükı'.i· Şu sıralarda, çekir e sız yaşında id il Triyestede çıkan 
amelelerini gösteren haftalık net devam ediyor. üzüm piyasası yoktur. ı \M.lf~ ve Viyananın saray mehafilini kalanmışlır. 
raporu aşağıya yazıyoruz : Palamut, yapağı ve incir Yeni mahsul çekirdeksiz ~ l d d b . Sarhoş kavgası 

l k f k .1 ~ en işeye üşüren u gazetenın Karşıvaka Ankara pazarın· 
Arpa: Son hafta içinde üzerine bu hafta muame e ol- üzümlerden ufa te e partı er \' ismi ''İşçinin istikbali,, idi. J 

borsada kilosu 4,5 -4,625 ku- mamıştır. gelmekte olduğuna göre, ilk ~ \ 1 Mussolini gazetenin sade da Mustafa oğlf Sadık ile 
ruştan 1225 çuval beyaz, 4,375 Çekirdeksiz üzüm: Son uzum piyasasının, bu ayın " siyasi yazılarını değil, diğer Abdullah oğlu rtan sarhoş 
kuruştan 360 çuval çakır ki hafta içinde borsada 1936 se· 19 unda açılması, borsa idare kısımlarını da yazmıştır. Birçok olarak biribirlerini döğdükle· 
ceman 1585 çuval arpa sa- nesi mahsulünden kilosu 18,50 heyeti tarafından muvafık gö· şiddetli tenkidleri vardır. 1909 rinden yakalanmışlardır. 
tılmıştır. kuruştan yalnız 18 çuval çe· rülmüş ve keyfiyet karara bağ- tarihli bir yazısı çok şayanı Tahkir elmiı 

Geçen hafta 4, 75-4,125 ku- kirdeksiz üzüm satılm\şbr. lanmıştır. Bu itibarla yeni mah· dikkattir Markstan, Kropot- Peştemalcılarbaşında kah· 
ruştan 2383 çuval çakır ve Geçen hafta ise, 258 çuval sul piyasasının açılışınR kadar kinden, Lassaldan bahseden veci Mehmed oğlu Hakkı 

70 k 750 1 t 1 t k. il ·· · ·~ t Taşkın Ahmed og"'lu Mustafa 4, uruştan çuva ı va- sa ı mış ı. es ı ma ar uzenne pıJ_sa e- Mussolini ayni gazetede daha 
deli olmak üzere 3133 çuval Geçen yılın ayni haftasında essüs etmiyeceği tabiidir. birçok ve daha umumi şey- ve Hasan oğlu Ômere haka· 
b a t 1 t ret ettig"' inden yakalanmıştır. 

ey z arpa sa 1 mtş 1
• M J l ? ferden bahsetmiştir. 

Geçen sene ayni hafta zar- üşteri aÖVÜ Ür mü. Yahudiler arasında 
fında 3,75-3,25 kuruştan ve k B. Mussolini Fakat Mussolini A\'usturya Karantinada Mimar Sinan 
beyaz mallardan 595 çuval Bahri baba sahil par ga- Cihan matbuatı çok zaman· zabıtası, Avusturya sansörü sokağında Jozef Palambo ka· 
satılmışhr. lar Mussoliniye aid olduğu ile mütemadiyen ihtilaf halın- rıst Yako kızı 35 yaşında Re· 

Arpa piyasasında geçen zı•nosunda bı•r vak'a iddia olunan Popolo d'ltalya- de idi. Nihayet Avusturya jina, Avram karısı Estere ha· 
hafta görülmüş olan gevşeme, nın başmakalelerini iktibas polisi kendisini yakalıyıı.rak karet ettiğinden yakalanmıştır. 
bu hafta biraz daha inkişaf e•• •• ) b• 1 k •k• eder. Bu makalelerin beyne!- hapse atmıştır, daha biraz Çirkin bir hareket 
etmiş ve bu yüzden arpa mu- UfUn garson ar lr 0 ara 1 1 milel siyaset aleminde de müs· sonra serbest bırakılmış ise Bayrak:h deniz banyosunda 
amelatınd& bir durgunluk ha· •• t • d k t J f bet veya menfi tesirleri vardır. de, siyasi yazı yazmaktan Hüseyin oğlu Şeref, kadınlar 
sıl olmuştur. Bu hal, ihracat mUŞ erıye aya 8 mlŞ ar• Bugünün italyasının başve- menedilmiştir. Mussolini ha· banyosuna giderek edebe ay· 
için piyasamızda kuvvetli mu- Evelki gece Bahribabada Nurinin iki dişi de kırıl· kili, harbiye, bahriye ve hava yatını kazanmak için Popolo kırı harekette bulunduğundan 
ameleler yapılmadığına atfe- Sahilpark gazinosunda orta- mıştır. Zabıta, Nuri ve Necibi kuvvetleri nazırı, siyasi maka- gazetesine bir Roman tefrikası yİikalanmıştışr. 
dilmektedir. lığı velveye veren, gazinodaki karakola götürmüş ve hakla· leler muharriri Mussolinisinin yazmağı kabul etmiştir. Sopa ile dayak 

Bakla: Son hafta içinde müşterilerin kaçışmalarına se- rında tahkikat yaparak kendi- mazideki hayatından biraz bah- Romanın mevzuunu Trien- Cumaovası nahiyesir.in Efen 
4, 1875 - 4,50 kuruştan 1096 bebiyet veren bir vak'a ol- lerini meşhud cürümler kanu· setmek faydasız değildir . tinonun son prensi Kardinal çukuru köyünde Abdullah oğlu 
çuval satılmıştır. muştur. Malatyalı Hüseyin oğlu nuna göre müddeiumumiliğe * * * Karlo Emanuello ile Klavdiya Mustafayı, ayni köyden Ali 

Geçen hafta, 4,6875 kuruş· Nuri Okçay ile Ahmed oğlu sevketmiştir. Fakat Necib ile ltalyadan hariçte, faşizmin Partiçallanın aşkı üzerine ku- oğlu lbrahim, sopa ile fen• 
tan 485 çuval satılmıştı. Necib Soybaş, gazinoya gele· Nuri garsonlardan şikayet et· müessisinin fikri hayatı hak- rulmuştur. halde dövmüştür. Mustafa, da· 

Geçen yılın ayni haftasında rek içki içmişlerdir. Sarhoş medikJerinden, zabıtaca gar- kında kat'i ve tam malumat Bu Roman, Mussolinin ede- yağın tesirile hastalandığından 
ise, 4,125 . 4,25 kuruş arasın- olan iki kişiden Necib, bir sonlar hakkında hiçhir mua· yoktur. Fakat ltalyada bugün bi eserlerinden birinci eseri- memleket hastanesine kaldı· 
da muamele olmuş ve 2620 garsonu çağırmış ve: mele yapılmamıştır. Kavga es- de Mussolinin gençlik haya· dir; çok romantik bir eserdirj rılmış ve lbrahim tutulmuştur. 
Çuval bakla satılmıştı. - Orkestra şefine söyle, nasında gazino müşterilerinden "d b' k "k 1 k" siyasi ve edebi neşriyat haya- Hırsızlık 

birçoğu hadise yerinden acele tına aı ırço vesı a ar, ı· 
Bakla piyasasında geçen evvela (Anam Ömer) şerkısını, uzaklaşmışlardır. taplar neşredilmektedir. Ha- tına atılan bir gencin romanı ikinci Kordonda Rüstem 

haftaya nisbetle bu hafta kay- sonra da (Cumhuriyet marşı) nı kiki Mussoliniyi anlıyabilmek olmak itibarile nazan dikkati oğlu Mustafa, araba altında 
de değer bir değişiklik yok· çalsın demiştir. Garson: Sevdikövde için bu neşriyattan istifade calibdir. Romanda fedakar ve yatan Musa oğlu Musanın 
tur. Şimdilik ihracat yapılma· - Peki diyerek oradan .. ..,, '-' mümkündür. Bunların içinde samimi kadınlar, hain ve ca- caketi ile ayakkaplarını çal· 
dığından, işler gevşemiş ve uzaklaşmıştır. Aradan bir müd- Uç t'Vi soyanlar lvon de Beniyakın Mussolininin soslar, her şekilden kibar ve mıştır. 
fiatlerde tenezzül meyilleri det geçtiği hald!! istediği şarkı Seydiköyde birçok hırsızlık hayatı hakkmdaki eseri en asilzadeler pek çoktur; Mus- Eşya çalmış 
başlamıştır. ve marşın çalınmamasından vak'aları olmuştur. Atıfbey ma- başta gelir. Henüz ikinci cildi solininin bu romanının uslübu Kemerde Tepecik sokağında 

Pamuk: Son hafta içinde hiddet eden Necib, garsonu hallesinde oturan Sefer oğlu çıkmış olan bu eser üç ciltte tantanalı ve gürültülüdür; me- Hüseyin oğlu Mustafa ile met· 
kilosu 41 kuruştan 40 balya tekrar çağırmış ve yüksek sesle Alinin evine giren bir hırsız nihayet bulacaktır. Eser, Mus· sela: .. Ey aşk sen öyle bir resi Rukiye, Rıza oğlu Hali· 
prese birinci, 43 kuruştan 119 tahkire başlamıştır. Garson: avludaki yaş üzümleri örtmeğe soliniyi en genç yaşından iti· şeysin ki seni, cenn~tten uzak din evine giderek eşya çal· 
balya ikinci ve 32 kuruştan 4 - Ben ne yapayım? isteni- mahsus üç kilim ile o civarda b~ren daima iki cepheli olmak kalmış insanlara tavizat olarak dıklarından yakalanmışlardır. 
balya sarı pamuk satılmıştır. len şarkı burada çalınmıyor. Ahmed oğlu Raifin evinden üzere g6stermektedir. vermek üzere melekler gök- OzUm çalmış 

Geçen hafta 45-47 kuruş· Hem cumhuriyet marşı, burada iki yorgan ve Kadirin evinden Mussolini bu kitaba göre lerdeki nurların nurundan Karşıyakada Soğukkuyuda 
tan 261 balya prese birinci, nasıl çalınır. bir tabanca, bir saat kösteği, herşeyden evel ihtilalci ve aşırdılar!" Kahramanlar sokağında Şe\'· 
43-43,50 kuruştan 121 balya Demiştir. Diğer bazı gar· 12 lira para çalmıştır. vatanperverdir. Mussolini fakir Roman 300 sahife olacaktı. ket kızı Adile ve llyas kııı 
prese ikinci ve 31,50 kuruş· sonlar da gürültüye karışmış Kilimler, İzmirde satılırken çoc1Jğu idi; fakat çocukluğun- Mussolini yalnız 140 sahife- Bahriye; Esat oğlu Halilin 
tan 11 balya prese sarı mal o sırada devriye polis memur· elde edilmiştir. Bunları satan danberi vatanının yükselmesini sini yazarak Popolo gazetesi bağından 4 kilo üzüm çaldık~ 
pamuk satılmıştı. ları gelerek gürültü yapan Tepecikte Meydan sokağında istemiş, büyük işlere heveskar müdürlüğüne hemen neşri 1arından tutulmuşlardır. 

Geçen yılın bu haftasında Nuriyi alıp karakola götürmek Mehmed oğlu Fehmi namında olmuştur. Triyenlinonun Avus· ricasile göndermiştir. 
ise, 44 kuruştan 112 balya istemişlerdir. Daha evel gar· biridir. Kendisi yakalanmış, turyalılar elinde olması Mus- Fakat gazete müdüründen olmadığını göstermişti. Maa· 
prese birinci mal pamuk sa- sonlardan birine tokatla vur- suçunu itiraf etmiş, fakat hır- soliniyi ve kendi fikrinde olan şu cevabı aldı: mafih B. Mussolini de Kardi· 
tılmıştı. muş olan Nuri, polisler tara· sızlığı Sökeli Ali oğlu Meh· arkadaşlarmı daima düşündü. · "Romanını bütün müsved- nal Emanuelin macerasınıP 

Pamuk piyasası, geçen haf- fından karakola götürülmek med ve Ahmed ile birlıkte müştür. Triyestenin bir Afrika deler elimde olmadıkça neş- nihayet bulmaması hasebile 
taya nisbetle bir az daha gev· üzere iken bütün gazinodaki işlediğini söylediğinden arka- toprağı gibi Avusturyadan ko· retmiyeceğiml" pişman olmamıştır. Çünkü on•• 
şemiş ve işler azalmıştır. ~arsonlarm tarruzuna uğramış daşlarının aranmasına başlan- parılıp alınmasındaki müşkü- Ve hadisat, gazete müdürü· bundan sonra büsbütün baık• 

Yeni mahsul üzerine bazı ve fena halde dövülmüştür. mıştır. ]at, Mussolininin ihtilal fikir· nün bu sert kararında haksız bir yol açılmıştır . ......................................................................................................................... ~ 

Ciizli Cihangir 
-31- Nakleden: F.Şemseddin BenlioGlu 

de şerbeti içti: 
- Oh, dedi, fakat ne ka

dar çok hararetim var! 
General Mars, Lidyaya 

gözlerini dikmiş, şerbeti 
içişine, hallerine bakıyordu. 
Bu hali Lidya da farketti, ve: 

- Viktor, bana neden öy
le bakıyorsun? 

Diye sordu ve birden elini 
alnına götürerek: 

- Tuhaf şey. .. Bir bay
a-ınlık hissediyorum. 

Diye ilave etti. 
- Bir şey olmasa gere;c, 

Lidya.. Sıcak ve heyecandan .. 
- Fakat .• 

Lidya cümlesini tamamlı
yacak vakit bulamadı, ken
disinden geçti. Başı geriye 
doğru sarktı. 

General Mars, hemen ye· 
rinden fırladı, Lidyanın ellerini 
tuttu, korku ile: 

- Lidya.. Lidyal.. 
Diye bağırdı. 
Bu sırada profesör Rozun 

sesi duyuldu: 
- Generalim, telaş etme

yiniz. Birşey değildir, tehlike 
yoktur ve geçecektir. 

Dedi. 
Profesörün yanında emni

yeti umumiye direktörü de 

vardı. kulağını Lidyanın ağzına ka· Bu istihale çok korkunç idi. birkaç kelime mırıldandı. Bu 
Profesör generale: dar yaklaştırdı. Fakat bir Birkaç saniye içinde güzel kelimeler, Ardenyanın bu ÜÇ 

- Sualleri siz sorabilirsiniz. müddet sonra telaşla: Lidya artık yoktu. Onun ye- yüksek rütbeli adamına en 
- Çok garibi.. Lidya hiçbir ı i ııde bir zenci, bir dudatı küçük bir mana temin etoıi-Maamafih isterseniz bu vazi· 

feyi bana bırakabilirsiniz. 
Dedi. 
- Hayır profesörüm.. Ben 

çok yoruldum. 
-Pek ala .. Bu işi de bana 

cevab vermiyor. yerde, bir dudağı gökte kor- yordu. Böyle bir dili duyoı•· 
Dedi ve ilk suali daha amir, kunç bir zenci vardı. mışlardı bile. Fakat bund•" 

daha şiddetli bir şekilde tek- Ardenya hükumetinin bu sonra, bu garib ve esrarenfı 
rarladı. üç en yüksek rütbe ve mev· kadın Ardenya dili ile şunlat' 

Ve, bu anda kc,rkunç bir kili adamı, bu hadise karşı- s.öyledi: 
bırakınız. 

Profesör, baygın 
bulunan Lidyaya, 
sesle: 

hal vukua geldi. Evet, öyle _ Beni buraya sahibilll 
bir halde fevkalade bir hadise ki, üç sında, oldukları yerde mıh· gönderdi, size onun emir ve 
amir bir erkeği de titretti. Lidyanın lanmış gibi kaldılar. Üçü de d 

- Lidya.. Dün akşamki 
radyo hadisesi hakkında neler 
biliyorsunuz? 

Diye sordu. 
Lidya bu suale cevap ver· 

medi. Yalnız dudakları söz 
söyler gibi kıpırdadı. F~kat 
ağızından hiçbir söz çıkmadı. 
Profesör, söylenecek sözleri 
iyi duymak ve zaptetmck için 

yüzü değişmeğe, ince ve nazik hududsuz bir korku ve dehşete hesabına söylüyorum ki yer e 
hatları kalınlaşmıya ve kaba- kapılmıştı. gökleri bulmak gibi beyhude 
laşmıya başladı. Dudakları Evet, Lidyanın yerinde şim- bir zahmete girmeyiniz ... Go~· 
kalınlaştı; adeta bir zenci du- di, kanapeye oturmuş bir leri o buldu, gökler sahibiının 
dağı halini aldı. O beyaz, zenci kadın, daha doğrusu, malikinesidir artık!.. Cihan da 

d• \'C 
şeffaf rengi de koyula~maya Hayti adalarının renkli fakat onundur, onun emrinde ır 
ve çikolata rengini almaya çok güzel ve mevzun vücudlü hiçbir kötülük gözünden kaç· 
başladı ve, en garib olmak bir kadını vardı. Bu kadın, mazi. . 

ış· üzere Lidya vücudü üze· ağızını açtı, uzaktan gelen Lidyayı beyhude yere . 
rindeki elbiselerden de tecer· çok ahenktar bir müziği an- kenceye koymayınız. O, sahı· 
rüd ediyordu. dıran, tatlı, çok tatlı bir ıeıle - Sonıı Var -



fehirden röportajlar: 

Deniz yolunda ayrılıklj 
--·-Onu gör, unutma yaz, dediğimi .. ~al! IŞesleri fve,! 

mendillerde gözyaşları . . 

Vapura giriş 
Hiç şüphesiz içınizde yolcu 

Uiurlamanın acısını veya yolcu 
karşılamanın zevkini tatmıyan 
Yoktur. Hele bu hal şu yaz 
tünlcrinde ne kadar çok göze 
Çarpıyor. Birbirinden ayrılan· 
ltrın, biribirine kavuşanların 
ltyası gittikçe artmaktadır. 

Kimi çok uzaklara, kimi de 
Çok yakınlara, kısa bir zaman 
~tya uzun bir zaman, yahut ta 
temelli olarak gidiyor. 

Yolcularını uturlıyanların 
lozyaşları, mendi\ sallamaları, 
Yolcu karşılamağa gelenlerde 
IÖrülmüyor. Bunlar gözyaşları 
Ytrine gülüyorlar, kucaklaşı· 
Yorlar, öpüşüyorlar!. 
I Gariptir; biribirinden ayn· 
•nlar; son dakikaya kadar 
(litc~diyen biribirine birşey· 
'' tenbih ed~r, dururlar. Ka· 
~nların ağzından ekseriya şun· 
~ dinlersiniz: 

- Onu mutlaka gör!. 
- Dediğimi almayı unutma! 
- Gidince hemen yaz, bizi 

lrıtrakta bırakma .. 
A;vtıtanlar da şöyle cevap 

"'lirler: 
.. .. d" K .a: ~ •.••••• ı goreme ım. en· 

'lllıne selim söyle, liana sık 
-~ nıektup yazsın! 

- Ya~nm, yazanın hiç 
lrıtrak etme. 

- Siz de çıkıp geliverin!... 
de - lsteditinin. fiati yüksek 
~. korkmaL 

.. ~. çok kere, verilen bu 
~eria hepsi biraz sonra 
'tuluyor. 
tı - Yazar1m, mutlaka yaza· 
-.ı. 

A~Jen, hiçbir ıey yazmıyor. 
~ sakın bu sözlerimden 
~n ayralanlarıa bu tekilde 
1ı:.._ tket ettiklerini iddia etti
~ zannedilmeıinl Fakat bun· 
~ aayııı pek, herq o kadar 
k! Ço)c az ki... Hemen hemen 
:-Y denae de niübalata edil· 
~ ol.-ıaz. Ah ne olur verilen 
tiJ.e •özler hep yerine geti· 

1.. 
~' Yazarı mi. Mutlaka ya· .... 

Diyenler yazsalar. 
• c •• 

t 'Çcn Pazartesi gümrükten 
ııı~iı lstanbula hareket et· 
~tt hazır olan lzmir vapuru 
~~e varmışhm .. 

~ ır kalabalalc, bir kaynaşma, 
t Ch~ li o"rültüdür gidiyordu. 

' 'P o kalabalık, hep o kay· 
't,~'- hep o gürültü!. Durın 
~tii 1 veya otomobilin önüne 

len hamallar: 
' B~ götürelim. 
~ Bayan götürelim. 

"rı, ~t kulaklarınızı yırtarca· 
tı· ~iınyorlar. 

biı~ 1b1ıde ufak birşeyiniz olsa 
~.ıt..; tp ayni sözlerle karşı· 

··•nız. 

Siı d"I d"&i · k d • ı e ı •. mz a ar: 

Pasaport iskelesinden bir görünüş 
- istemez, ben taşırım! - Baki. 
Deyiniz, onlar gene bildik- Dedi. 

lerini okuyorlar. Giiya cevap ilk önce ona, sonra da bi-
veren siz değilmişsiniz gibi: ribirimize bakıştık. 

- Bay götürelim. Ona takıldım: 
- Bayan götürelim .. Götü· - Senin de yok mu böyle 

relim de götürelim... bir ağlıyanın?. 
Ve, elinizdekini sanki kendi • O gülüyordu .. Bir aralık: 

mallarıymış gibi kapmağa ça- - Zavallı ·dedi- ne kadar 
lışıyorlar! meyus. 

Sazan o kadar fazla ileri Ben sabredemedim: 
gidiyorlar ki, insan gayriihtiyari - inanma sen bu gözyaş· 
kızıyor, ve: larma.. Onlar yalnız bu an 

- Yahu, bu mal sizin de· içindir. Bunlar gösteriş, evet 
ğil, benimdir benimi gösterişten başka birşey değil. 

Demekten kendini alamıyor. Kadın hep böyledir. Onlara 

* •"' inanılır mı hiç!. 
Ben böyle ortalığı seyreder· Arkadaşımla şuradan, bu-

ken kulağıma kendi adımın rapan epeyce konuşmuştuk. 
çarpbğını hissedince başımı Vapurun hareket vakti gel· 
o sesin geldiği tarafa çevirdim. mişti .. Arkadaşımla kucaklaş· 
Bir arkadaşımdı. Vapurun gü· tıktan sonra aşağı indinı. 
vertesinden bana sesleniyordu: Halatlar çözülüyordu. Geç 

- Cel, y.1nıma gel!. kalmış birkaç yolcu telaş için-
- Vapur sakın kalkmasın? de koşuşarak: 
- Hayır hayır, daha epey - Aman dur!. 

vakit var!.. Diye bağrıştıkça şakacı ge· 
Onu kıramadım.. Zira çok micilerden biri onlara: 

sevdiğim bir arkadqımdı. Bi· - Otobüs değil ki bu; seni 
raz sonra onunla, vapurun gü· beklesinl. 
vertesinden, yelkenlerini şişir· Diye tekerledi. 
miş, arkasında beyaz köpükler Vapur yavaş yavaş mavuna· 

Denizde keg/li bir kagık 
bırakarak ilerliyen bir yelken· 
linin gidişini seyrediyorduk. 

Ah bu deniz hep böyle uslu, 
hep böyle güzel, hep böyle 
latif kalsa .. 

- Hayrola nereye böyle? 
- lstanbula .. 
- Temelli mi gidiyorsun? 
- Yok canım .. Annem, ba-

bam orada .. Yazı geçirmeğe 
gitmişlerdi. Ben de onla. m 
yanma gidiyorum. Ağustos so· 
nunda döneceğiz. 

- Desene . yaşamağa gidi· 
yorsun? 

Bu sualime tatlı tebessümü 
ve gözlerile cevap vermişti. 

- Fakat dikkat et orada 
tifo müthişmif.. Kendini iyi 
koru. 

Bu sarada arkadaşını konuı· 
mamızı değiştirerek bana ap
tıda, mavunalar üzerinde ıu
lanmıı sözlerini küçük ipekli 
mendilile silen bir genç kızı 

ıöıterdi: 

lardan ayrıldıkça: 
- Onu görl. 
- Ona selim! 
- Geç kalma! 
- Yaz, merakta bırakma! 
Sadalan gürleşiyor, vapur· 

dan gelen: 
Göreceğim. 
Olur. 
Erken dönerimi 
Yazarım. 

Sadaları da hafifleşiyordu. 
Daha sonra ıesler kesildi .. 
Yalnız mendiller iş görmeğe 
başladı. 

• • • 
Dönüyordum .. 

Pasaportun demir parmak
lıklarına yaslanmış dalgın dal
gın denizin ta ilerisine varmış 
olan vapuru seyreden birisini 
gördüm. 

Ona daha dikkatli bakınca, 
gözlerinin de hafifçe sulanmış 
olduğunu farkettim. Yanına 
sokularak hafifçe koluna do· 
kundum. Bu dokunuşum, onu 
çok sarsmıştı. Birdenbire bana 
döndü: 

- Ne o arkadaş senin de 
mi giden yolcun var? 

Güzleri daha sulandı. Sonra 
kesik kesik ağzından güçlükle 
şu kelimeleri çıkarabildi: 

- Evet, kardeıim gidiyor .. 
Ameliyat olmağal.. 

Fethi Y. Eralp 
~~~~~--~~~~~ 

Açık muhabere 
Menemenden bir Göztepeli 

imzasilf' bize mektub yazan 
kariimize; isim ve sarih adre· 
sinizin de bildirilmesi lazımdır. 

Yazı iıleri müdürlütü 

Bir mürebbiyenin yaptıkları 

Demiş ki: 
Major Fey gelmezse 
pencereden atılırım 

Nihayet Major gelmiş.. Gelmiş amma, 
mürebbiye de tımarhaneyi boylamış 

Üstte Miçi, 
Viyananın en maruf cadde· 

lerinden olan Resnerstrasede, 
47 numarada büyük ve lüks 
bir bina vardır; bu binada 
Viyananm en maruf aileleri 
otururlar. Bunlar arasında 
Avusturyamn en büyük men 
sucat müesseselerinden birisi· 
nin sahibi olan B. Karl Volf 
ile B. Emil Feyi, yani Avus· 
turyanın sabık Şansölye mua
vini Major F~y vardır. 

Bu iki zatın böyle bir apart· 
manda, bir çatı altında otur
maları fevkalade bir hadise 
teşkil etmezi 

B. Volfun iki çocuğu var· 
dır, bu iki çocuğun terbiyesi 
kısaca Miçi diye anılan Mari 
Valner adlı bir mürebbiyeye 
verilmiştir. 

Buraya kadar bir harikula· 
delik görmiyen karilerimiz bi· 
raz daha sabretsinler. 

Günlerden bir gün Volf 
ailesi yemek masasının etra· 
fında toplandıkları halde ma
dam Volf Miçinin bütün usul 
ve adetler hilafına olarak sof· 
raya gelmediğini hayretle gör
müş ür. Zaten Miçi saQahtan· 
beri de hiç bir kimse tarafın
dan görülmemiştir. 

Bayan Volf meraka düşmüş 
ve mürebbiyenin dairesine git· 
miş, fakat kapıyı kapalı bul· 
muştur. 

- Miçi ne oluyorsun? bir 
şey mi var? diye soran bayan 
Volf: 

- Beni affediniz bayan, 
çünkü size kapıyı açamıyaca· 
A'ıml gecelik gömleği ile pen· 
cerenin kenarında oturuyorum! 

Cevabını almış. Fakat bu 
sözlere ne mana vermek lazım 
reldiğini kestirememiştir. 

Bayan Miçi bu aralık tekrar 
söze başlamış, ve: 

- Bayan, demiştir, bu sa· 
bah artık bu cefalı hayattan 
kuı tulmağ;ı karar verdim; ar· 
tık çektiğim yeter, eğer B. 
Şansöyle Emil F ey şu anda 
benimle birlıkte Baden k1plı· 
calarına beraber gilmeği ka
bul etmezse, kendimi pence
reden aşağıya atacağım. Ka
rarım kat'idirl 

Bayan Volf bu sözlerden 
dehşet iç nde kalmış ve koca
sını hadise yerine davet et· 
mi~tir. Bay j)e Bayan Miçi ara
sında da şu muhavereler cere· 

altta Major 
yan etmiştir: 

- Kızım, Miçi, söyle ne 
var? Ne istiyorsun? 

- Hiç bir şey yok. Fakat 
sizin hizmetinize girdiğim an
dan itibaren Major Feyi çıldı· 
rasıya seviyorum. Şimdi karar 
verdim: Benim ile beraber Ba· 
den kaplıcalarına gelsin! An· 
cak beş dakika bekliyeceğim, 
Major F ey bu arzumu yerine 
getirmezse 1 5 metrodan ken· 
dimi aşağıya atacağım! 

Bay Volf, cidden yufka yü
rekli, merhametli bir zattır; 
mürebbiyenin bu karan kar· 
şısında sakalı titremeğe, diz· 
lerinin bağı gevşemeğe baş· 
lamıştır. Hemen apartmanın 

diğer dairesine, Major Feyin 
dairesine koşmuşlar, fakat Ma· 
jorFeyi yerinde bulmak müm· 
kün olamamıştır!• Telefonla 
aramışlar Major F eyi gene bu· 
lamamışlardır. Bu aralık ha· 
diseyi polise de haber vermjş· 
ler polis de kuvvetli bir itfa· 
iye müfrezesile, itfaiye merdi· 
venlerile caddede mevki al
mıştır. 

itfaiyenin apartmanın ikinci 
katına doğru merdiven kur· 
mağa başladığı sırada Mojor 
Fey de gelmiş ve hayretle: 

- Ne oluyor? Apartmanda 
yangın mı var? 

Diye sormuştur .. 
Ve kendisine genç kızın da

vasını anlatmışlar, Major Fey 
gülümsiyerek: 

- Bunda bir fevkaladelik 
yok, Bayanla Baden kaplıca
sına niçin birlikte gitmeye· 
yiml Demiş ve hemen faaliye
te >eeçerek Bayan Miçinin da· 
iresinin kapısına gitmiş ve: 

- Benim güzel Miçim, de
mittir. Seni bu kadar beklet· 

Kadın • erkek 
Diin bizim ga~ctede, ente· . 

resan bir haber vardı: 
Avustralyada "Kamberra,, 

şehrinde yüz erkeğe beş kadın 
isabet ediyormuş. Böyle mev· 
zular nedense, karileri ne 
çok ta enterese ediyor. Dün, 
kahvehanede oturmuş, ağız 

ka labalığı ile habire konuşu· 
yorlardı. Söylenenlerin hepsini 
yazamam. Fakat bazılarını 

zikredebilirim: 
- Yahu · diyordu biri -

orası neye benzerbil ir misiniz? 
Hani bazı mahallelerde bir 
tavuk vardır da, etrafını bir 
yığın horoz sarar, durmadan 
bağı rırlar ya, tıpkı ona ... 

- Tavuk, beğendiğini be· 
ğensin de alsın. 

Ve bundan sonra hep be· 
raber bastılar kahkahayı. Gene 
söze devam ettiler: 

- ihtiyarlara orada mele· 
lik verilmez. 

- Fakir olanlara mangır 
verilmez. 

- ihtiyar kızlar bile iti· 
bardadır orada .. 

- Topal, kambur, şaşı ve 
saire d e ara1maz. Elverir ki 
kadın olsun .. 

- Büyük annemin annesi 
de satılı r mı dersin? 

- Tecrübi! et bak, nasıl 
gider?. 

- Zaten oraya kadın, kız 
da götürüyorlarmış .. 

- Bizim mahallede dört 
ihtiyar kız var, duymasınlar 
vallahi, hemen kalkınırlar .. 

- Tüüüüh ·Allah kahretsin, 
bizim sokakta da var bir 
tane .. Bu akşam anneme söy· 
liyeyim de müjdelesin .. 

Gene bastılar kahkahayı 
Vf'. başladılar: 

- Allah kul başına verme· 
sin çocuklar, ya bizim mem· 
leket te öyle olsaydı .. 

- Tövbe del... Tabanca 
tabancaya gelirdik .. 

- Ya bir de bunun aksini 
düşünün. Meseli erkeksiz bir 
şehir .. 

- Allahıml.. Hepimiz de 
gönüllü olarak hemen giderdik •• 

- Sahamı da götürürdüm 
vallahi.. Nasıl olsa dul kaldı 
zavallı.. Ahir ömründe bir 
safa etsin .• 

Dinledim dinledim de güldüm. 
Kadın ve erkek arasında 

biribirine aid olan bu dedi· 
kodu iptilası, bu çekememez· 
lik iptilası, bu biribirini çe· 
kiştirmek, yağlı mevzu halin· 
de biribirini yakalamak has· 
talığı daha ne vakte kadar 
sürecek? 

işte, gazetede çıkmış yarım 
sütunluk bir yazı, kimbilir kaç 
yerde, kaç çeşid bjr dedjkodu 
mevzuu oluyor. Bu ne haldır? 

Çimtlik 

tiğim için beni affet. işte 'tel· 
dim, haydi Badene gidelim .. 

işler düzeldi mi?. Hayır .• 
Bayan Miçi: 

- Sizin Major F ey oldutu· 
nuza inanamıyorum, mutb•ia 
gidiniz, mutbağın penceresi"nin 
önünde durunuz, sizi tetkik 
edeyim, ondan sonra kararımı 
veririm! emrini vermiştir. 

Major, muti bir çocuk gibi 
mürebbiyenin emrini yerine 
getirmiş, Miçi de Major Feyin 

ta kendisi olduğunu anlamı§ ve 
kapıyı açmış Majorun koluna 
girmiş. Fakat, apartmanın kar· , 
şısmda kendisini Viyana tımar· 

hanesi hasla bakıcılarının pen· 
çesinde bulmuş ve 41oluğu tı· 

marhanedc aloıışhr. 



in-:Japon muharebesi ~-~ ' Halkın Dlleklarl 

fllen başlamıştlr ~~ Ah bu cl_erJ! 
·ıeu çocuk 

dayaktan mı ölmüş? 
- Ba,ı 1 inci sahi/ede -
mahfilleri Çinin şartlannı ve 
mubuamattan sakınmak hak· 
kmdaki sami~i arzusunu da
ha açık bir surette bildirmiş 
oldutu ve binaenaleyh B. 
Kauagel Nankine gelerek Ja· 
ponyanın ne istediğini açık 
olarak bildirmedikçe Çin için 
büyük bir barb hazırlıklarını 
tamamlamaktan başka yapıla· 
cak birşey olmadığanı kayde· 
diyorlar. 

Bütün Çin liderlerinin Çaog 
Kay·Şekin dört şartı üzerinde 
muta bak otdukları bildiriliyor. 
Japonlar bu şartları kabul et· 
tikleri takdirde sulh olacaktır. 

Şanghay, 11 (A. A.) - iki 
büyük v,. dört küçük Japon 
harb gemiai, topları harb niza· 
mında olduğu halde limana 
fİrmitlerdir. Bu gemiler, hiç· 
bir hidise olmadan Voosung 
iıtihkimlarını geçmişlerdir. Li
manda başkaca 12 Japon ge· 
misi bulunmaktadır. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Gaze· 
lelerin Tiyençinden öğrendik· 
larine ıöre, Japon kuvvetleri 
cum.tesi günü Jehol eyaletinin 
bir lcasmını işgal etmiş olan 
Çinlileri saatlerce muharebe· 
den sonra tardetmişlerdir. 

Şabgbay, 11 (A.A.) - Roy· 
ter Aiam.ının muhabiri bildi· 
riyor: Japonlar, Pekindeki si· 
yuetlerini detiıtirmemitlerdir. 
Dün birç~k kıt'alar Pekin·So· 
uyan batbnı if gal etmek üzere 
hareket ettikten sonra şehirde 
müdafaa tertibatı almıılardır. 
Zannedilditine röre, Suiyan 
ile Chahar aruında bulunan 
Nankine karfl büyük mikyasta 
harekat yapılacaktır. 

Şanıbay, 11 (Radyo) -
Kinı·ç.u tayyare meydanında 
bir bidiıe olmuş, Çinliler, 
~!"'Ue lcarargibına hücum 
ede.~~ mu hafızlan yaralamış
lardır. Muhafızlar da Çinliler· 
den bazısını yaralamıştır. 

Şangbay, 11 (A.A.) - Bu 
sabah Şangh~y civannda Vo
zunga 20 Japon harb gemisi 
gelmiftir. 

Paris, 1 1 (Radyo) - Tok· 
yodan alınan son haberlere 
ıöre, Pekinin şimalinde ve 
tehirden elli kilometre uzakta 
Sotan şimendifer hattı üze· 
rinde Japon kıtaatile Çin or· 
duau arasında ıiddetli muha
rebeler başlamııtır. 

Diler bir haber, Ankeo 
tehrinin, Japonlar tarafından 
top atqile yakıldığinı ve 
tehrin, ateıler içinde yanmak· 
ta oldutunu bildirmektedir. 

Paria, 11 (Radyo) - Çin 
hük6meti; Paytahtm, icabında 
Nankinden baılca bir yere 
naklini derpit etmektedir. 

Paria, 11 (Radyo) - Çin 
laiikG.-.eı. japonyadan hare· 
ket el-* nere bulunan te· 
baaaını almak üzere on posta 
vapuru müsadere etmiştir. 

Çin bülcGmeti, nihayete ka· 
dar Japonlara mukavemet et · 
mep karar vermiştir. 

Pariı, 11 (Radyo) - Şan· 
ıhay körfezinde toplanmış 
olan Japon harp gemileri 27 
adettir. 

Gemiler toplanru Şanghay 
ile (V ezonı) tehirlerine çevir
miş IMıhanuyorlar. 

Her iki şehir halkı, korku 
içindedir. Bombardımanın an
amn batlamuından endişe 
ediliyor.· 

Şanghay tehrine beş yüz 
miiaellib deniz neferi çıka· 
nlmıfbr. 

Şanghay, 1 ı (Radyo) - Şi- Dün, bir kariimizden şöyle 
maıi Çindeki Japon kuvvt"tıeri, Mühim müsaba- bir mektup aldık: 
halen 8 fırkadır. Japonyadan k l ·~ . J Gerek Türkocağı zamanında 
6 fırka daha sevkedilmek üze- Q ar arı,-esınae gererk Halkevlerinin teşekkü· 
redir. 

Tiyençin, 11 (Radyo) -
Son haberlere göre 200 Sov· 
yet zabiti Çin ordusunu ıslah 
için Sabara vasıl olmuştur. 
Bundan başka birçok komü· 
nist aianları da faaliyete geç· 
mişlerdir. 

Tokyo, 11 (Radyo)-japon 
gazeteleri, Çinlilere acele had· 
lerini bildirmek lüzumandan 
bahis yazılarla doludur. Siyasi 
mahfiller, mümkün olduğu 

kadar kısa bir zamanda har· 
girilmesi ve Çinliler mağliib 
edildikten sonra sulh müzake· 
relerine başlanması mütalaa· 
sını serdediyorlar. 

Şanghay, 10 (A.A.) -
Sarı nehrin sularının yüksel· 
mesi yüzünderı vukua gelen 
tuğyanlar Kiangsv eyaletinde 
büyük şimal kanalı boyunca 
yayılmaktadır. 

Pih Sien hükumeti binası 
tamamile su altında kalmııtır. 

Şanghay, 10 (A.A.) - Ja· 
pon makamatı, Şanghay be· 
lediye reisi ile yapılan görüş· 
melerden sonra Hounjao hi· 
disesini diplomasi yolu ile 
halletmeğe karar vermiştir. 

--------------------
Piyango 

- 8aşı 1 inci Nlıi/etle -
4661 5232 5502 633S 
6683 7434 7529 8071 
8227 8298 9585 10892 

12387 12622 12797 16821 
17149 17439 17467 17908 
18190 19270 19884 21114 
21384 21720 22072 22177 
24304 24505 24866 24907 
25240 26522 26703 28012 
28022 28477 26960 30769 
33336 35974 37784 38724 

itfaiyenin 
bir denemeai .. 

Dün gece itfaiye motörpomp
lanndan biri bir deneme ha· 

reketi yapmış, sür'atle Güzel. 
yalıya kadar gitmiş ve sonra 

itfaiye santralına dönmüştür. 

Makinenin gidip gelişi, halkta 

yangın olduiu şüphesini uyan· 
dırmıpa da bu bir denemeden 
baıka birşey değildi. 

Sigtul bilıiler olaala 
Siyasi bilriler okuluna gir· 

mek istiyenlerin kabul J&rtlan 
hakkında Kültür Bakanlığın· 
dan şehrimiz Kültür diretör· 

lüğüne bir tamim gelmiştir. 
Buna göre okula girecek olan· 

lar 25 yaşından büyük olmı· 
yacak, liseden mezun olacak 

ve herhalde seçme imtihanma 
gireceklerdir. 

Hlfzıssıhha tedkiklerl 
Üniversite Tıb Fakültesi hd· 

zıuıhha ordinaryösü Dr. B. 

Jülyüa Firşin sıhhat tedkikleri 
yapmak üzere ıehrimize gel· 

diğini yazm11bk. Profesör, ya· 
nında Doçent Dr. 8. Muhid· 

din ve Sıhhat müdürü B. Cev· 
det Saracotlu bulundutu hal· 
de Karşıyaka Sağır, Dilsiz ve 

Körler müessesesi ile çocuk 
yurdunu ve m~zbahayı gezmiş, 

tedkilderde buluDJDUf, dün 
Kupduına gilmittir. Orada da 
tedkiklerde bulunacak ve Ay· 
dına ıeçecektir. Profesör, on 
pn IODl'a tekrar lzmire ıele
gelctir. 

Vahabın lzmire 
geleceti kuvvetle 
ıtJyleniyor 

Fuar esnasında lzmir muh· 
tclit takımının, lstanbul ve 
Ankara muhtelit takımlarile 
yapacağı temsili futbol müsa· 
bakalarına hazarlık olmak üzere 
bu hafta Aydın muhtelit takı· 
mile Alsancak stadında yapa
cağı müsabakaya büyük ehem· 
miyet verilmektedir. 

Aydın muhteliti uzun za· 
mandanberi iyi hazırlanmış 

olduğu için kuvvetli bir kadro 
ile lzmire gelecektir. 

lzmirdeki spor kulüpleri 
miktarının beşe iblağ edilme· 
sinin kararlaştırılması muhitte 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Eski Altınordulularm ( Üçok ) 
namı altında yeni bir kulüb 
teşkil etmelerini eski Altaylı· 
)arın ( AIHcak spor kulübü ) 
namı altında birleşmelerinin 

takib edeceti haber alınmıştır. 
lzmirapor kulübü de, başka 
bir nam altında yeni bir ku· 
lüb halinde açılacaktır. Beş 
spor kulübünün bu sene yapa· 
caklan lik müsabakalarının 
çok zevkli olacağı tahmin 
ediliyor. 

Pariıte bulunan Vababın da 
yakında geleceti ve yine eski 
kulübüne gireceği söyleniyor. 

Balkan güreşleri 
11 Eylfılde baılıyor 

Jzmir Enternasyonal fuarı 
münasebeti&e bu yıl lzmir 
stadyomunda yapılacak 5 inci 
Balkan güreş şampiyonası 
programı güreş federasyonun· 
ca hazırlanmıştır. 

1-Bu programa göre, Yu· 
goslav ve Bulgar milli güreş 
takımlan, 14 Eylul Sah günü 
saat 10,22 de Sirkeci istasyo· 
nuna muvasalat edecekler ve 
karşılanarak bir otelde öğle 
yemeği yiyeceklerdir. 

2 - Romanya milli güreş 
takımı da ayni gün saat 14 te 
Romanya vapuru ile Galata 
nhtımına muvasalat edecek ve 
istirahat için ayni otele ine· 
cektir. 

3 - Her üç milli takım 15 
Eylul Çarşamba günü vapurla 
saat S te Bandırmaya vasıl 
olacaklar ve 7, 10 treni ile 
lzmire hareket ederek, saat 
21,25 te lzmir Basmahane iş· 
tasyonuna geleceklerdir: 

4 - Balkan güreş takımları 
lzmirde büyük merasimle kar· 
şılaşacaklardır. 

5-Balkan gençlerine Ban· 
dırma · lzmir tren yolu güzer· 
gihındaki büyük istasyonlar· 
da da dostluk tezahürü göste• 
rilecektir. 

6 - Yunan milli güreş ta· 
kımı Pireden bir vapurla doğ· 
ruca lzmire gidecektir, 

7 - 16 Eylul günü Balkan 
gençleri öğleye kadar izmirde 
gezdirilecektir. Öğleden sonra 
istirahate çekileceklerdir. 

8 - Balkan güreş müsaba· 
galan 17 Eyliil Cuma günü 
saat 17 de lzmir stadyomunda 
başlayacaktır. 

Hakaret 
Baynkhda Turan caddesin· 

de, Haşim otlu idris, sarhoş 
olduğu halde Ali otlu Meh
mede hakaret ettitinden ya· 
kal.nmlftar. 

lünden itibaren lzmirde; Türk· 
çeden gayri dil konuşulmaması 
hususunda müteaddit defalar 
teşebbüslerde bulunuldu. Umu· 
mi yerlere ilanlar asıldı, lzmir 
gençliğinin de bu husustaki 
heyecan ve hassasiyc~inden 
istifade edilerek ve lzmir bası
nının da bu faaliyete iştirakile 
bu en mühim ulusal işin bir 
an evci başanlmasına çah
şıldı ... 

Aradan yıllar geçti.Artık 
gayenin tamamen tahakkuk 
etmiş bulunması icab;ederdi. 
Fakat maalesef eski vaziyette 
hiç bir değişiklik yok. Bunun 
tahkiki için bir akşam Kor· 
donda biraz dolaşmak kafi. 

Sinema kahvesinde, Hoş· 

görde konuşulan ve evlerinin 
önüne iskemle çıkarıp oturan 
Giritli ailelerden işitilen dil 
Türkçe değil!.. 

Bu Türk vatandaşların. 
milli şuuru rencide edecek 
olan bu en mühim mesele 
önünde bu kadar lakayt kal· 
malarına ve güzel dilimizi ko· 
nuşmamaktaki ısrarlanna bil· 
mem ne mana vermeli? .. 

Alsancak gibi ecnebilerin 
fazla toplandığı bir semtte 
Türklerin yaptıkları bu hare· 
ket yalnız kendilerine deJil 
Türkhik şerefine de nakise 
verir .. 

Bu gibi meselelerde herkesin 
çok dikkatli bulunması milli 
bir borçtur kanaatindeyim. 

Bilvesile sayğılar. 
Alsancak Bornova caddesi 

No. 78 B. Tarancı 

Bulgurca köyünde 
hıraızlık 

Cumaovası nahiyesinin Bul· 
gurca köyünde Hasan oğlu 
f brahimin kapı kilidi kırılmak 
suretile evine giren hırsız 
tarafından bir miktar kadın 
eşyası çalınmıştır. Yapılan 
tahkikatta Hasan oğlu ibra· 
himin evinin kapısında hırsı· 

zm ayak izleri görülmüştür. 
Eşyası çalınan lbrahimin hem
şiresinin de hırsıza yardım 
ettiği tahmin olunmaktadır. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Amerika 
Ecnebi sefarethanelerl 

6nUne g6zcUler konmasın1 
yasak etti 

Vaşington, 11 (A.A.)-Ayan 
Meclisi, ecnebi büyük ve orta 
elçilikleri binaları önüne göz· 
cüler konulmasını menetmeğe 
matuf olan kanun liyiha11ını 

tasvib ederek mümeuiller mec· 
lisine göndermiştir. 

Bu kanun layihasını teklif 
etmiş olan Ayan azasından 
Pittman bu gibi nümayişlerin 
milletler sulbunu tehdit etmek· 
te olduğunu beyan etmiştir. 

Faşistlerle Nazilerin aleyh· 
tarı olan bir takım teıekküller 
geçenlerde ltalya ve Almanya 
sefarethaneleri önüne gözcüler 
koymuşlardır. 

iki Ayıe 
Biri, dl Gerini IQfal etmlt 

Karşıyakada oturan 16 ya· 
şanda Ayşe adında güzel bir 
kız, gene Ayşe adında ihtiyar 
bir kadın tarafından itfal edi· 
lerek kaçınlmıştır. Zabıta, iki 
Ayşenin kaçtıkları yeri tesbit 
etmiş ve yakalanmalara için 
lizım gelen tertibab almlfbr. 

----------
Mustafa Kayaya otopsi yapıldı, 

netice aksi çıktı 

Pravda gazetesinin 
bir makalesi 

- Bt11ı 1 inci :salıi/ede -
birçok gayri müsaid işaretlere 
rağmen eskisi gibi Almanlar 
için mühim inkişaflar görül· 
mekte bulunduğunu kaydettik· 
ten sonra Türk hükumetinin 
harici politikası için esas ola· 
ralc barış için mübadele pren· 
sibini kabul ettitini ve barış 
davası aleyhindeki maksadlar 
için Türkiye istismar edil· 
mesine müsaade edilmi· 
yeceğini birçok defalar be· 
yan ettiğini ve Türk bükii· 
metinin müşterek emniyet için 
olan tecezzi kabul etmez barış 
prensibinin tarafdarı bulun· 
duğunu ileri sürmektedir. 

· Son zamanlardaki birçok 
hareketler Türkiyenin bu sa· 

hada mühim kazançlar tahak
kuk ettirdiğini göstermektedir. 

Türkiye, Türk topraklannın 
mütecavizin genişleme yolu 

üzerindeki coğı'afi vaziyetinin 
memleketin emniyeti için mun· 

zam bir tehdit olduğunu he· 
Hba katarak bilhassa müşte-

rek emniyet teşkilatile alika· 
dar olmaktadır. Bu siyasi me
selede Türkiye kuvvetli müte· 
kabil menfaat ve iş birliği rabı· 
talarile bağlı bulunduğu Sovyet 
politikasına yaklaşmaktadır. Ay· 
ni zamanda hiç şüphe yoktur 
ki, feşist memleketler tecawz 
politikarlarını takibederken 
Türkiyeden arazi elde etmek 
yolundaki planlarını ekonomik 
ve kültürel iş birliği gibi 
muhtelif şekiller altında ve 
her vasıtaya müracaat ederek 
gizlemişlerdir. 

Tarih göstermiştir ki, Tür· 
kiye bir zamanlar bu planlan· 
lam farkına varmış ve onlara 
karşı enerjik bir tarzda mu· 
kavemet etmiştir. 

Hayati menfaatleri müteca· 
vizlerin taarruzu lcarpsında 
istiklalini muhafaza etmek için 
Türkiyeyi bütün kuvvetlerini 
sağlamlaştırmata mecbur et· 
mektedir. ---Siyoniatler lıongrai 

Taksim projesini 
kabul etmedi 

Beyrut, 11 (Radyo)- Siyo
nist kongresi toplantısında 

ekseriyetle bir karar kabul 
edilmiştir. Bu karara göre Fi· 
listinin taksimi hakkındaki in· 
giliz teklifi kabul edilmemiştir. 
Şarta muallak olarak lngiltere 
ile müzakerede bulunulması 
muvafık gÖtülmüştür. 

Mahsullerimizin nUmÜ· 
nelerl 

şehrimiz Ticaret Oduı ta· 
rafından Kültürparkta fuar 

sahasında on bin liraya inta 
edilmiş olan paviyonun, şim· 
diden tanzimine ~aşlanmııtır. 

Oda paviyonunda, muhtelif 
mahsullerimizin zenfin bir şe

kilde teşhiri için ·nümunelerle 
süslenmesi ve aynca mahsul· 

lerimizin muhtelif senelerdeki 
istibsalit mikdarlarına dair 
grafikler teşhiri için çalışıl· 
maktaaır. lzmir Oda paviyo-

nunda mahsullerimizin 'bol bir 
ıekilde teşhirine itina oluna· 
caktır. 

Burnavanm Albndağ köpüo
de Mustafa Kaya adında altı 
yaşında bir çocuk, bir b4fla 
evci köy muhtarı Bay Hıfzının 
kansı Bn. Hatice ile kızları 
tarafından fena halde dövUI· 
müştü. Dayak hadisesinden 
bir haha sonra çocuk, feaa 
halde hastalanm11, menenjit 
lıaatahğından şüphe edilerek 
Tepecikteki Emrazı sariye b..
tanesine yatırılmıştı. Zavallı 
yavru dün ölmüştür. 

Mustafa Kayanın ölümii 
üzerine ana ve babası, 

müddeiumumiliğe müracaat 
ederek çocutun, bir hafta 
evel yedili dayağın teıirile 
ölmüş olduğunu bildirmişler 
ve dava açmışlardır. Müddei· 
umumilik, ihban ehemmiyetle 
karşılamış ve cesede otopıi 
yaptırın ıttır. 

Müddeiumumi muavini B. 
Cevad Ôzpayın önünde bii· 
kumet doktoru 8. Nazmi ôı· 
bele ile Emrazı sariye hasta· 
nesi bakteriyoloğu B. Hüseyio 
Salor taraflarından yapılan ot<>P' 
side küçük Mustafa Kayanıa 
tropika (satma) dan öldüjii 
teıbit olunmuıtur. Bu suretle 
çocutun ana ve babası tar,. 
hndan Mustafa Kayayı döven· 
ler hakkında açılan dava, sır 
kut etmiştir. ---Vlllyet Sıhhat Mecllel 

Vilayet Hıfzıssıhha medilİı 
dün Sıhhat müdürlüğünde ar 
lık toplantısım yapmıştır. Mecr 
liste Vilayetin sıhhat işleri 
üzerinde görüşülmüş, bazı ki· 
rarlar alanmıştır. 

Brlatol otelleri 
Cihanda memleket roktd! 

ki orada birkaç tane Brittol 
adlı otele teaadüf edilmesial 

Bunun sebebi aceba nedir? 
Malum oldutu üzere Bristol 

lngilterenin sanayi şebirlerindeO 
birinin adıdır. F alcat lngilteı_e
nin veya Avrupanın bu ,ebit-
den daha maruf sanayi ıebir 
leri de vardır? Niçin b~ 
lerce Briıtol oteline, bu ~ 
lerden birisinin adı kon_,. 
mıştır. Bunun sebebi ıud-
Bu otellere verilen iıim ~ 
değil, Bristol kontlarının _. 
dır. Dördüncü Briıtol koni' 
18 inci asarda milafirpe,..r' 
liği ile töhret kazan~ 
lıte bunun için otellerin 
çoğuna Briatol adı verilme 
amma, Briatol otellerinin i ... i"iaaıl!t••Fof 
ne derece piş, miifteriıinin lıiaJ. 
tabıi ihtiyaçlarını tatmin ~· 
miyen bir ıürü Briıtol ~ 
bulunmuttur. Bunun h-~ 
soran belki vardır, fakat ~ 
bını veren yo:.:~ 

BagiJ.nlıii pro6f'ofll 
~·t~nbul radyoall ...... 14 

Gunduz: Saat 12,30 'fi 

Halk türküleri, bavadialet 
hafif musiki. ,; 

Ak1&m: 18,30 Dan1 ıo 
kisi, 19,30 konferans. 'J,O!J 

20 Halk türküleri, 
Arapca söylev. • ~..ti 

20,45 Türk muaiki DCJ.,..' 

saat ayan, 21, 15 orke.ua-bd' 
22,15 Ajanı ve bona ~_.t 

leri, 22,30 opera ve OP'9"'-: 
parçalan. 

Belgred redyoeu 
Saat 21,45 te Tiirkçe ha'fW 

diller. 
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~evyorkta grev 
ıtt'k 

lzmir Komutanlığı ildnları 
~ 1 Çe umumileşiyor.. İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

e\r}'ork, 11 (Radyo) - Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhalesi Saat ihale şekli 
~ v vaziyeti mütemadiyen Sadeyağı 40000 Kilo 37600 Lira 2820 Lira 2/9/937 15 Kapalı zarf 
~~esbetmektedir. Dün · ,, 19000 ,, 17860 ,, 1340 ,, ,, 15.25 ,, .. 
· ij amele grev ilan l İstanbul garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ' ihtiyaçları olup cinsi, 
i! ': Maamafih bp grev miktarı, tutarJ, teminatı, ihale tarihi, saatı, yukarda yazıldığı şekilde satın alınacaktır . 
t e:;z olmuştur. Sıkı inzi· 2 Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat lo e birleri alınmıştır. 
k~nta garsonlarmın grevi makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddalerinde yazılı vesi· 

ı;nışlemiş ve Los Anjelosa kalarile beraber ihale saatından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
•ırayet etmiştir. Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 112 17 22 27 2798 
~.--~~~---~~~~~---~~---------------~~~~~~~~~~~~------~-

&i Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat derilemez. 
Kuruş Lira 

60000 2 90 
ı ot 66000 4,5 223 

- Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda cins-
2 leri yazılı iki kalem yem münakasaya konulmuştur. 
...... Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay 

3 satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 
- Münakasası 13/ Ağus./937 cuma günü saat 15 de Me-

4 ncmendeki alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
s - Eksiltme açık eksiltme iledir. 

- Muhammen fiat ve muvakkat teminat mikdarları yu-
6 karıda yazılıdır. 

- istekli olanlar be11i gün ve saatta muv~kkat .temi~at 
ve ticaret odasında yazılı olduklarına daır vesıkalarıle 
birlikte Menemende alay satın alma komisyonuna mü-

I racaatları ilan olunr. 30 4 8 12 2614 

1~lllir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
- 174688 yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira 

dört kuruş keşif bedelli uçuş yolu inşaatına talip çık-
2 rnadığından kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

- Eksiltmesi 19-ağustns-937 perşembe günü saat 15 

3 dedir. 

4 ._ ilk teminat akçası 9984 lira 40 kuruştur. 
- Şartnamesi 874 kuruşa M. M. Vekaleti satınalme ko-

S rnisyonundan alınabilir. 
._ Eksiltmeye girecekler kanunu teminat ve 2490 sayılı 

kananun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamede yazılı vesikalarile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından behemal bir saat evvel M. 

1 M. V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 2635 1-2-1717-

t11ir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
._ İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı için kapalı 

zarfla eksiltmede olan ( 110200) Yüz on bin ikiyüz 
kilo sığır eti hakkında yapılan ilanlardan lstanbul Le
vazım amirliği satın alma komisyonundan ilan telgrafı 
gelmediğinden ve tekemmül etmiyen muameleden 
örürü ihale yapılmıyarak yeniden kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. Ve ihalesi 24 181 937 salı günü 
aaat 16 da kışlada satın alma komisyonunda yapıla· 

2 caktır. 
- Muhammen bedeli ( 30305 ) Otuz bin üçyüz beş lira 

3 olup muvakkat teminatı 2273 liradır. 
._ Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınabilir. Ve arz· 

~ edilen komisyonda görebilirler . 
.._ lıteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
rnaddclerinde yazılı vesikaJarı muvakkat teminat mak
buz ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

~ 7 12 17 22 2740 

1~ir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 

441 ton Un kapalı zarf usulile münakasaya konul-
2 muştur. 

- Şartnamesi 276 kuruş mukabilinde Manisada Tümen 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale 
gününde en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M. M. Vekaleti satın alma komis
yonuna vermeleri. 7 12 17 22 2739 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeden pazarlığa çevrilen ve 10/8/937 

salı günü ihalesi yapılacak olan 101000 kilo yulafa 
istekli çıkmadığından pazarlığı 20 /8/ 937 cuma günü 

2 
3 

saat 16 ya bmskılmıştır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 5980 lira ve muvakkat teminatı 
448 lira 50 kuruştur. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları 
şattır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarile birlikte ihale saatinde kışlada 
satın alma komisyonuna müracaatları. 2797 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Seferihisar ve Abdullah ağadaki kıtaat ihtiyaeı için 

2490 sayılı C. fıkrası mucibince açık eksiltmeye konulan 220 
ton Linit kömürünün yanlışlıkla ihalesi 22·8·937 pazar günü 
gösterilmiş olduğu anlaşılmış olduğundan o gün tadil olmasile 
mezkur ihale 23-8·937 pazartesi günü saat 11,30 da yapıla-
caktır, Keyfiyet ilan olunur. 2796 

il ı 111111111111111111111111111 lı 1 • Doktor ,ıllllllllllllllllllHlllllllll!I 
--- -

Müasbaka imtiham tehir 
edim iştir 

Türkiye cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

İstanbul Yüksek lktisad ve Ticaret mektebi mezunlarının 
kamplarının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vuku· 
bulan muracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının 
başlangıcı 8 Eylule tehir edilmiştir.) 

1- Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (l 2) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktır. 

2-Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya yiiks k 
iktisad ve ticaret okulundan ve yahut Hukuk fakültesinde:-: 
veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplo
malı olmak gerektir. 

3- Müsabaka 8,9 ve 10/Eyliil/937 de Ankara ve lstanbul 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol pa
raları verilerek Ankaraya ketirtilip, EylUl zarfında sözlü bir 
imtihana tabi tutulacaktır. 

4- Yeni kanununmuz mucibince tekaütlük haklarında haiz 
olmak şartile müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzetlerine 
(130)ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfet· 
tişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet 

limithanında muvaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir. 
5- İmtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbualar 

Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 
6 - istekliler, aranılan belieleri bir mektupla Ankara Tür· 

kiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine vermek 
veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 937 tarihinde 
ele değmiş olması şarttır. 10 12 14 17 19 21 2749 

Gümrük Muhafaza genel ko
mutanlığı satın alma komis
yonundan: 

1 - 3730 tane portatif çadırın kapalı 

pahalı görüldüğünden 17 -8-937 salı günü 
lığı yapılacak. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 

zarfla verilen fiat 

saat J 6 da pczar· 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muka
bilinde verilir . 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne mak· 

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o 

giin saat 16 da Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komu· 

tanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 8·1-7-12 4547/2555 

Amerikan Kız 
kolleji 

Eşrefpaşa sokak No. 24 
Göztepe l .._ Münakasası 16-Ağustos-937 pazartesi günü saat 17 de 

Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

• - Kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 50 santim 
---- A. Kemal Tonay ~ İzmir Amerikan Kız kollejinin kayıt müddeti 1 • 28 - Eylule 

s olup tutarı 55125 liradır. 
~ ._ Muvakkat teminatı 4006 lira 25 kuruştur. 

.._ f stekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
) vesika göstermeleri lazımdır. 

.._ Muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektupları mü· 
nakasamn yapılacağı saatten en az bir saat evvol ko-

~I misyona vermiş olacaktır. 28 3 8 12 2576 
~Qı' l ır Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

.._ lzmir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 
münakasada olan 128 ton un hakkında yapılan ilan· 
lardan lstanbul Levazım amirlikinden ilan telgrafı gel
nıediğinden ve tekemmül etmiyen muameleden ötürü 
ihale yapılmıyarak yeniden münakasaya konulmuştur. 
Ve ihalesi 24 /8/ 937 salı günü saat 17 de kışlada 

l satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
l - Şartnamesi her gün komisyonda görül~bili:. . 

.._ Muhammen bedeli ( 16000) On altı hın lıra olup ılk 
teminatı 1200 liradır. 

~ .._ lstelclilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun :2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ve teklif mektuplarile ihale sa· 

\.. abndan en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 
~ 7 12 17 22 2741 

1'trtıir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruJ olan 9360 çift 

~ fotin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
3 -. ille teminat parası 3159 liradır. 
~ .._ ihalesi 23 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 

-. Şartnamesi 210 kuruş mukabilin4e M. M. \1. 5&t. al. 
komisyonundan alınır. Muhabere ile şartname gön· 

§ kadardır. ikmal sınavlanna 24, derslere de 29 Eyliilde b~-= Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın' hastalıkları _ }anacaktır. Mektebe devam edebilmek için gerek yeni ve 
-
~ Birinci Sınıf Mutahassısı = gerek eski taleb~nin kayıt muameleleri tamamlanmış olmalıdır . 
5 ( Verem ve saire) = Adres : Posta kutusu 111 
~ 8a1maheue iuaayonu karşısındaki Dibek ıok.ak baıında 30 eayılı ::.: Telefon : 340 ı 
=: ev ve muayenehanesinde sabah ea:ıt 8 den akpm saat 6 ya =: _______________ ....;........., ______ _ 

iıııııııııııııııııııııııııııııılıiôittıı"mıilttnmıttnıııı ~:ieı on: 4151 11111111• M an i sa üz ü m ta-
C a b i b Aahna~aktır rım satışkoopera
Askerı fa~rı~al~r tifinden: 
umum mudurlu-
ğünden: 

. Ankara civarındaki müesseseler için iki tabıb alınacaktır. 
isteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük sıhhat 
şubesine müracaatları. 15-19-23-27-31-4-8-12-16·20 2333 

lzmir vilayeti defterdarlı
ğından: 

Defterdarlıkta münhal bulunan muhtelif ücretli ve maaşlı 
memuriyetler için müracaat edenler meyanında ortamektebi 
mezunlannın fazlalığı basebile imtihan yapılması tekerrür 
ettiğinden memuriyıCt talebinde bulunan kimselerin imtihan· 
larının icra edileceği J 4/8/937 tarihinde sabahleyin 8,30 da 
Defterdıirhk sicil kalf"rnine .müracaat etmeleri Hizumu ilan 
olunur. 2770 

15/4/937 tarihli fevkalade heyeti umumiye toplantısında 
2834 sayılı kanunun 24 üncü maddesine tevfikan mezkür ka· 

nun hükümlerine intıbak eden kooperatifimizin bu karan, lktısat 
Vekaletinin 2617/ 937 tarih ve 36816 numarah tebJiğatı muci· 
hince yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

Yeni statüye göre, ilk genel toplantımıı, 27/8/937 tarihine 
rnüsadif cuma günü saat 14 de Manisa Halkevi salonıandıı 
yapılacaktır. Bütün ortakların, o günkü toplantıda asal ... ~r.n 
veya temsilen hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

l 
2 
3 
4 
5 

Ruzname: 
Yönetim kurulu seçimi 
Kontrol kurulu seçimi 
Hakem kurulu seçimi 
Büdce ve kadronun teıbitı 
lzmirde kurulan 11 lımir incir ve uzum satı~ 
ti fi eri birliki" ne iltihak kararı ' 'erilmeai. 

kooperı· 



ANADOLU 12 AIUIOI 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabit, eısiz bir müshildir. O kadar zararıadır ki gebelere, kalp, 
relıleri rahatsız olanlara bile Doktorlar buna tavsiye ederler. 

Vapur Acentası·--------------................................................................................ .-~ 
ROYAL NEERLANDAıs v. N. lzmir P. T. T. müdürlügu" ··nde 

KUMPANYASI w F u vAN Satılık moto·· r "RHEA., vapuru 18 Ağus- • • • • 1 - 3222 sayılı telsiz kanu~u 1 Ağustos 937 tarihinde 
tosta ANVERS (Doğru) ROT Der ZEE & CQ iyete girmiştir. Bundan nonra yapılacak telsiz tesisatı 
TERDAM, AMSTERDAM ve • 4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif m.arkalarde satılık alınacak radyo cihazları için derhal ruhsatname al 

DEUTSCHE LEVANTE motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. lazımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi mucibinCC 
HAMBURG limanları için yük l 

LlNIE Her boyda santrifüı" tulumbalar sür'atle temin edilir. Agustos 937 de mevcut telsiz teıisatı ve radyo sahip 
alacaktır. 

G M B H HAMBURG lzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi Ağustos 937 içinde ruhsatname almağa mecburdur. 
"GANYMEDES,, vapuru 5 · · · · h 1 p tS "KONYA 7 makine tamirhanesi. ra salname er . T. T, merkezlerinden alınacak 

Eylulde ROTTERDAM, AMS- " vapuru ağus- ruşluk damga poluna tabi matbu beyannameler ınu 
TERDAM ve HAMBURG tosta bekleniyor. ANVERS b"l d d b l y 

P t t 1 f t ı f •• ı in e er a verilir. Ruhsatnameler meccanidir. 
limanlarına hareket edecektir. ve HAMBURG limanlarından 05 a e gra Ve e e On mu• 25 kuruşluk damga poluna tabidir. 

"GANYMEDES,, 22 Ey- yük çıkaracak. d•• ı•• v •• d Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri~ 
lfılde BURGAS, VARNA ve AMERlCAN EXPORT LI- Ur UgUD en etince kabul olunan tarifesi gazetelerle aynca neşre J" 
KÔSTENCE limanları için yük NES Umu mi telsiz telef on neşriyatını af mağa cektir. Bu tarifeye göre nüfusu on binden fazla o~ 
alarak hareket edecektir. Tbe EXPORT STEAMSHIP mahsus tesı·sat yerlerde ikamatgihlardan eskisi gibi senede on lirtlill 

SVENSKA ORIENT CORPORA TION a. üfusu on binden aşağı olan yerlerde senede beş 
LINIEN .. EXT AVIA,, vapuru 7 ağus- 1 - 3222 No. lu telsiz kanununun 7 inci maddesinin A alınır. lkametgihlardan gayri yerlerden alınacak ücrt~ 

d .. b ki · NEV fıkrasında yazıla umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mah· için ayrıca gazeteleri~ neşredilecek tarifeye veya P. 'f. ' 'BARDALAND,, motörü tosa ogru e enıyor. -
K AL ı sus tesisattan her mali sene için alınacek ücretler aşağıdaki merkezlerine müracaat etmek icap eder. . 

Elyevm limanımızda olup 12 YOR ve B T MOR liman- f k ı d ı ..:,. t ra ar a gösteri miştir. 937 mali senes,ne ait ücrertlerin Eylul 937 nih•Y~ 
Ag" ustosta ROTTERDAM, lan için yük alacaktır. A) Y k ki ki d 1 b 1 d d k 1 l" b k d P T T d 1 ~ .. 

1 alnız ula ı a in iye ilen kirista e e tör ü am a- a ar . • . i are erine tesviye edilmesi lizıJD•- ·~ 
HAMBURG ve ISKANDI- P RE AKTARMALI sız ve hoparlörsüz ahizelerden 2 lira. Eyliil sonuna kada ·ı · ·· tl oL 20 fazlası 
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VlKINGLAND,, motörü 
23 Ağustosta ROTTEROAM, 
HAMBUR'.G ve ISKANDl
NA VY A limanlarına hareket 
edecektir. 

,,GDYNIA., motörü 2 Ey
liilde ROTTERDAM, HAM
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

"SUÇEAVA,, vapuru 7 
Eyliılde M A.L TA ve MAR
SIL Y Aya hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 
lıandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
mhracaat edilmesi rica olunur. 

SEYRİ • SEFERLER . . . r ver~ mıyc~ ucre er ıo bl 
B) Meskenlerden nüfusu on binden az olan yerlerde beş ve ~ehsıl ve Teşrınıevvel nıhayetıne kadar vermiyenlere c' 

EXETER,, vapuru 13 ağus
tosta PlREden BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede
cektir. 

SEYAHAT MÜDDETi 
PİRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE,, vapuru 1 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

nüfusu on binden çok olan yerlerde on lira. ıhbarname ile on beş gülük bir müddet verilir. 8tJ 
C) Kara ve hava nakil vasıtalar ile liman dahilinde çalışan beş gün içinde de borçlannı vermiyenlerin ruhsatnaOI~ 

deniz nakil vasıtalarındaki tesisattan on lira. leri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessül olull~ 
D) Liman haricinde çalışan yolcu vapurlarının salon veya 2 - Te.lsiz. kanunu meriyete girdiği ~ tarihten evvel ted j1 

güvertelerine mevzu tesisattan otuz lira. edılmış olup ta 937 mali senesine cari olan ücretler 9 
E) Nüfusu on binden az olan yerlerde umuma mahsus kah- senesi için alınacak ücretten mahsup edilecektir. ~ 

vehane, çayhane, kıraathane, pastahane, lokanta, birahaneler, 3 Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat veril~ 
gazino, sinema, tiyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umu- caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve 
mi salon ve bahçelerine mevzu tesisattan on lira. alıcı telsiz tesisatı vucuda getırenler hakkında bir ~ 

F) On ili yüz bin nüfuslu şehirlerde E) fıkrasında sayılan den üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur ve tt 
umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için zapt ve müsadere edilir. ~ 
yirmi ikinci sınıf için on liradır. Ruhsat alması caiz olan kjmseler tarafından ruhsat ~ 

G) Y k 
il b E f k d maksızın verici veya hem verici ve hem alıcı te- _,. 

üz ili i i yüz e i İn nüfuslu şehirlerde, ) 1 rasın a vücuda geririlirse bir aydan alta aya kadar hapis ~-
sayılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sı- 100 1 d .. ~ 
nıf için otuz, ikinci sınıf için yirmi, üçüncü sınıf için on lira. ita an lOOO liraya kadar ağır para cezası hu·~ 

lunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cı-_w 
H) Nüfusu iki yüz elli binden fazla olan şehirlerde. E) fık- vücude getirenler nya kullananlar hakkında 2Slirl"" 

rasında sayılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan 250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. _)J 

birinci sınıf için elli ikinci sınıf için otuz, üçüncü sınıf için Seferberliğe hnzırlık veya zamanında ve yahut haıJ'.·~ 
yirmi, dördüncü sınıf için on lira. örfi idare mıntakalarile her nevi askeri memnu mıll~ 

1) Halkevleri, spor kulüpleri, askeri kulüp ve mahfeller, larda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkınd~ .Jt 
hastahaneler ve mektepler ile belediyelerin menafii umumiyeye seneden on &«:neye kadar ağır hapis ve ikinci fı~ 
hadim tesisatından beş lira. yazılı fiili işleyenler hakkında bir seneden üç seneye ~ 

J) Spor kulüplerile askeri kulüp ve mahfellerden gayri ku· ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işleyenler 
lüplere bankalara ve telsiz alicı satan müesseselere mevzu tesi· kında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir· 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus- saltan nüfusu on binden az olan yerlerde on, on ili yüz bin 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 (27 
tosta LIVERPOOL ve SW AN- nüfuslu şehirlerde yirmi, yüz ili iki yüz elli bin nüfuslu şehir- & ı•a teknı•k okulu mu•• !:~ 
SEAdan gelip yük çıkara- lerde otuz, iki üyz elli binden fazla nüfuslu şehirlerde elli lira. iP 
caktır. K( Yukarıdaki fıkralarda sözü geçmiyen bilumum tesisattan Jügu" •• nden,• .J 

"LESBlAN,, vapuru 20 ağus- on lira. I"' 
tosta LONDRA, HULL ve 2 - Birinci maddedeki ücretler beher tesisatın yalnız bir 1- Kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulan iş : fstt'A 

-----------•) ANVERSTEN gelip yük çı· Hoparlörü mevcut olduğuna göre tesbit edilmiş olup bu tesi- Beşiktaş Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat bin~ 

Ol• • karacak ve ayni zamanda sattaki Hoparlör adedi birden fazla olduğu takdirde behe'r şartnamesine göre yapılacak hedmiyat, çatı inşası, beto..,.. ... 

Telefon: 4142/4221/2663 

IVler Ve LIVERPOOL ve GLASGOW fazla hoparlör için keza her sene yüzde yirmi beş nisbetinde döşemeler, su ve elektrik tesisatı ve teferrüatıdır. 

Ş•• kA için yük alacaktır. fazla ücret alınır. 2- Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. EksiltmedeV ure 851 N 3 - Birinci maddenin (E) fıkrasında sayılan umumi mahal- saat evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile _ -~ 
" LGERIA ,, vapuru 15 t" 

Limited ler mahalli belediyelerce tasnif edilmemiı ise birini sınıf sek Mühendis mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk 
ağustosta gelip LONDRA ve ücrete tabi tutulur. nat 7122 lira 82 kuruştur. il 

Vapur Acentası HULL için yük alacaktır. il - Hususi tesisat 3- Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı, Yüksek Müb~ 
Birinci kordon Rees binası Tarih ve navlunlardaki de· 4 _ Kanunun 7 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı abone mektebi muhasebesine yatırılacak Qlan 237 kuruş bed~:,,. 

Tel. 2443 ğişikliklerden acenta mes'u- olanlar için matbuat borsa gibi haberleri almağa yarayan hu· kabilinde alınacak makbuzun ibrazı şartile mektebı 
_E_L_L_E_R_M_A_N_L_IN_E_S~L_T_D~·~-l~iv~e~t_k_a~b~u_ı _e~t~m_e_z~. ---~ susi tesisattan keza her mali sene için on ili yüz bin nüfuslu verilir. ~ 

Mani.Sa C. ff. P. 
1
•tyo••nkuruJ şehirlerde elli ve yüzbinden yukarı nüfuslu şehirlerde yüz lira 4- Eksiltme 25 - 8· 937 tarihine rastlıyan Çarşamba~ 

alınır. saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi nıu p.i' 

b k 1 v d 111 _ ilan reklam ve transmisyon beciliğinde toplanacak olan eksiltme komisyonunda 1' 
8Ş an ıgın an: 5 - P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vasıtasile caktır. ~ 

b 92 1 5- isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatınd•fl Jıf' 
1 - Manisa spor sahasında tri ün inşaatı 2 22 ira 80 neşrettirilerek ilin ve reklamlardan aşağıdaki cetvelde göste· saat evveline kadar yüksek mühendis mekteöi muh'. _,, _, 

kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile rildiği veçhile ücret alınır: ·ı f'" 
eksiltmeye konulmuştur. Günde bir defa okunmak Beher defası için kelime sinde toplanan komisyon başkanlığına makbuz mukabdı !ıl'. 

2 - Bu işe ait şartname ve keşifname vesair evrak 1 lira meleri lazımdır. Postada vaki olan gecikmeler kabul e~ 
46 kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manisa ilyön- üzG~en ilin müdt;ti başıL~a alınacK~ru~cret 6- EksiltmPye girebilmele için Nafia Vekaletinden ~ 
kurul başkanlığından alınabilir. ve en az 30,000 tira tutarında betonarma bina inşaatı>!: 

3 - Eksiltme Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat 17 1 g ~~ tığına dair müteahhitlık vesikası ve cari sene ticaret "1!'°-
de Manisa Halkevir:de parti ilyönkurul huzurunda 1~ O 20 belgeleri bulunmak lazımdır. 8 12 17 24 d' 

4 ~~~:~k;ttırteminat miktan 2191 lira 1 ı kuruştur. ! . ~ ~~ lzmir Vilayeti Muhasebei .dl 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış • ••d•• ı•• "•• d 1/7 
Bu ilan ve reklamlardaki kelimeler telgraf kelimelerinin ta· SUSlye mu Ur UgUD en,• ~~ ehliyet vesikalarını ve bu yıla aid Ticaret odası b h 1 

vesikasını beraberlerinde bulundurmaları şarttır. dadındaki esaslara göre sayılır ve e er i an ve reklamda Kaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi ._ ... 

6 Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. mevcut kelime adedi beşten az elliden fazla olamaz, m'lhtclif ticarethanelerde mevcut olan ve tonu 450 k ..... ,oıu\ 
Taliplerin kapalı zarfları bu kanun dairesinde hazar- 6 - P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vasıta~ile hammen bedelli bulunan 17,300 kilo ham ve gayri O'dideıt 

· layarak ihale günü saat on altıya kadar parti baş· yapılacak trasmisyonlardan beher saat ve kesri için 60 lira üstübeç madeni satılmak üzere 10 gün müddetle tedl 
kanlığına tevdi etmeleri ve kapalı zarflarını posta ile ücret alınır. Ancak gerek devlet müesseselerinin gerek hususi açık artırmaya çıkarılmıştır. .. ii sa"t 
göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü maddesine müesseselerin yatptıracakları hu trasmısyonlar için stüdyo ile isteklilerin ihale günü olan 16/8/937 pazartesi gtıll iillleıı' 
riayet eylr:meleri ilan olunur. 2701 8·12-18·22 trasmisyon yapılacak mevkiler arasında vücude getirilmesi muk- 10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile Daimi Eıı' ,_pi' 

Asker.Al fabrikalar UmUm mÜ• tezi neşriyat devresile telefon devresinin P. T. T. idarsi tara- ve şartları öğrenmek istiyenlerin de bergün Hususi b;ıı·t' 
fından lüzum gösterilecek şekilde tesis masrafı alakadar mü- dairesine Varidat kalemine müracaatlara ilin olunur. s.1 

d•• ı•• v •• d 2661 esseselere aittir. A ta) •ıA t• d ur ugun en: Aksi takdirde trasmisyon talepleri kabul edilmez. n ya VI aye in en: rJ•1 
Bir adet buhar lokomotifi 7-Beş ve altıncı ma ldelerdeki ilan reklam ve trasmisyonlar 1 - Antalya iskelesinde kain ve günde otuz ton b~ıııtı 

için alınacak ücretler devlet müesseselerinden ve menafii umu· öğüten vilayet un fabrikasının üç yıllık icarın i"İ1e 
Tahmin edilen bedeli 20,000 lira olan bir adet buhar loko

motifi Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis-
yonunca 27 /9/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapah 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkfir günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 No. la kanur.un 2 ve 3 ncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 5-7-9-12 

miyeye hadim müesseselerden üçte bir olarak alınır P. T. T. 7500 liradan 1-9-937 Çarşamba günü saat :,. 
idaresinin ilan, reklam ve trasmisyonları ücrete tabi değildir. kadar kapalı zarf usulile artırmaya konukn~7 buçd~ 

10 ıı 12 13 2763 2 - Teklif mektuplannın % 7,5 teminat olan 1 b"rlikte tJt 
====-~-~-=:::-=;:==-=::=='.~=::-::================ liralık Banka makbuzu veya mektubu il~ ~f daire' 

Akhisar belediyesinden: 2490 sayılı kanunun 12 inci maddesindeki t k•'°ı"' 
sinde o gün saat on bire kadar vilayet 
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Elektrik fabrikası idare şefliği münhaldir. Aylık 75 liradır. \erilmiı veya gönderilmiş olması lizımdnbTrler. 
Makine ve elektrik işinden anlar ehliyetli isteklilerin kanuni 3 - Talipler Encümea ~inden izahat ala 11 

27s2 
veıikalarile bele i 8-~_...._.._~-~.__,..__ ~---------_....._ 


