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Kabinesinin değişeceği habe 
verilmektedir 
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Büyük önder manevra sa- . 2 torpil, 7 ~Lleı 
hasına ~hareket ettiler 3 ası taht~lbahır, Bozcaa 

1 --·-- yanındabırvapuru batırdll 
Dünl;abahtan itibaren harekat başladı. Mavi ordu 

sahilden ihraç hareketi yapmaktadır Batan vapur, cumhuriyetçilerin- ı 
Tayyareler faaliyete geçtiler. Afgan v~ İran askeri heyetleri dir. içindeki mürettebat bir Rus 

dün geldi. Diğer heyetler de bugün 
1 

gelecektir 

1 
1 

Kadın taggarecimiz 
Sabiha Gökçen 

vapuru tarafından kurtarıldı 
İstanbul, 16 (Hususi) - 1span· 

yol a~ilerine mensub C. 3 deniz· 
al~ı gf'mit1i. Citodav Dögadi7 adın· 
daki c-omhuriyetçi ispıınpya aid 
bir po~ıa vapuruna iki ıorpil ve 

Irak kabinesi 

üç mermi s11Uıyarak vapuru Bcm·u

adR eçtklarmda batırmıilH. 

Batınlan \·apurnıı 79 l..i~icfrıı 

ibaret tayfaı;ı. lıa•li~e c ımaııııııl.ı 

geçmekle olan \ ıırlod aıhnılıtk i 
• Huı; npuru tarafından l..urt:ınl uııç 

\'e liwanrnııza getiriloıi~ıir. 

General l'raukooııo. Ak.denizde 
iktidar mevkiinden bir ablukaya başlanması için emir 

l k 
? verdiği söylendiği gibi, bunun, bir 

çeki ece mi. ecnebi denizaltı gemisi tarafından 
Bagdad, 16 [Radyo) - Bekir yapıldığı da rivayet olunuyor, 

Sıtlu Paşanın katlinden sonra Irak İstanbul, 16 (Radyo) - Bozca· 
kabioeııinin yerinde kalıımıyacağı ada açıklannda batırılan cumhuri· 
söyleniyor. ( \ 

HATAYDA 

Jclı;i f ~panyaya aid po ta va 

nun kaptanı, lıadise halı.kınd 

yanalla bulunmuş ve denizal' 
mıııımn, Generııl Frankoya 
olduğuna oiiphc etmediğini 1 

mi~tir. 

Sö}lendiğine göre, bata 
purda, kamyon, Lenzin ve 
maddeleri vardı. Vapur, do 
cumhuriyetçi İtıpanya liman) 
gitmekte idi. 

Alakadar mebafil, eski rk11lin 
tekrar iktidar mevkiioe geleeekle· 
rioi bildirmektedir. Kral, Cemil 
Elasgan davet ederek, yeni kabine· 
nin teo.kilini teklif etmiştir. 

Mezalim hala de. 
d 

Londra, 16 [A.A.J - R 

Kahramanlar çadır kuruyor 

Vam e İyot Ajansına Çanakkaleden bildi 
Jstanbul, 16 (Hususi) - ğine göre, dün Çanakltale cı 

H atagda mezalim devam da esrarengiz bir tahtel 
Belediye reisinin beyanatı 

İatanbul, 16 (Hususi) - Erki· ------------...... 
nıharbiyei umumiye reisimiz Mare· A TAT ÜRK 
eal Fevzi Çakmal.: ile Generaller 
ve 14 eaylavdan müteıekkil he)et, 
bu sabah manevralann yapıla<"ağı 

Çorluya hareket etmi~ler ve mera· 

Atatürk lnönü lzmiri 
Çorluya hareket ettiler 

Jr.tanbnl, 16 (Hususi) - Ata· 
türk. refakatlerindc Başvekil Ge· 
neral İsmet İnönü ile Dahiliye 
Vekili B. Şükrü Kaya olduktan 
halde bugilo saat 20 de kendilerint 
mahsus trenle buradan manevra 
sabası olan Çorluya hareket et• 
mialerdir. 

şereflendirecekler 
ıimle uğurlanmışlardır. 

Manevralara davet edildikte• 
rinden dolayı bütiln Vekiller, bu· 
giln Ankaradan ıehrimize gelmit

Fuar, bu ayın yirmisinde lktısad 
Vekili tarafından acılacaktır 

' 
lerdir. 

İıtanbul, 16 (fiuıusi) - Trak· 
ya manevraları için yapılan hazır• 
lık tamamen eona ermiotir. Bugün 
11aat 17 de mavilerle kırmızılar, 
mevzilerinden harekete geçtiler. 

Yann akoam ilk tf'maa batlı· 

yacakbr. Manevralara İftirak ede· 
· cek olan taITatelerimiz de faaliye· 
te geçmiolerdir. Tayyare harekatı, 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

İzmirlilerin tazimatını :Qüyük 
Şefimize arzetmek ve fuar hakkın· 
da Baıvekilimiz General İsmet 
İnönilne izahat vermek üzere ge· 
çen hafta İstanbula gitmio olan 
belediye reisi doktor B. Behçet 

• Uz, pazar güıiü KaHdeniz vapu• 

Çin-Japon harbi şiddetleniyor 

Ecnebi devletler, tebaala
rını geri çekiyorlar -- . 

Şanghay şehri tahliye ediliyor. Çin:~şehirleri mü-
temadiyen bombardıman ediliyor 

Şanghay, 16 (Radyo)I- Ja· 
pon taarruzunda ve Çin tay· 
yarelerinin mukabil hücumla· 
rında, Otelpalas, Dikerruz ve 
Okeruz mahalleleri ç<ık zarar 

görmüşlerdir. Bu mahallelerde 
2000 maktul ve 5000 den 
fazla mecruh vardır. 

Bugün yeniden bombardı· 

r.. ' Oğretmen sahifesi 
Ayın on beşinde çıkmaııı Ja. 

ı:ım gelen öğretmen aabifemiz, 
nıündericat fazlalığı dolayısile an· 
caL; bugün bazırlanahilmiıti.r. 

Bu 1111bifede, muallim arka· 
ounız Bayan Yedidenin Jameıo 

Drury'den tercüme ederek hazır· 
ladığı "istihliik kooperatifi,. üze· 
rindeki yazıları da başlamıştır. 

Çolı., kıymetli ve hilhaesa koope· 
ratifçilik hareketlerimiz içinde 
çok ıayanı dikkat olan bıı yıızı· 

lın karilerimize ehemmiyetle tav· 

\
ıiye ederiz. __________________ _,) 

Tiyençinde bombardımandan sonraki feci vaziyet 
manlar olmuştur. Bu bombar· asının harekete hazır olmasını 
dımanlar Çin tayyarelerinin bildirmişlerdir. Vapurlar ge· 
eseridir. Bugün 1157 maktul lince Almanlar da çekilecek· 
1303 mecruh vardır. lerdir. 

Binlerce halk dehşet içinde İngiliz ve Fransız amiralları 
ve şehri terke hazırdırlar. Bu bir içtima yapmışlar ve Çin· 
gün İngiliz ~ve Amerikahlar lilere bu şekılde şehire bom
kadın ve çocukların Hong· balar atıldığı takdirde lngiliz 
konga sevkedileceklerini ilan ve Fransız harp sefinelerinin 
etmişlerdir. Çin tayyarelerini topa tuta· 

Almanlar da, Alman teba· - Sonu 3 ncü sahifede -

rile ıebrimize dönm~tilr. 
Belediye reiıine mülaki olan 

bir mubarririmiz, intibaım BOrmllf" 
tur. B. Behçet Uz, oonları eöylc
miotir: 

c- Gözbebeğimia, Büfilk Ôn· 
derimiz Atatürk ta.rafından kabul 
edildim ve İzmirlilerin tazimat ve 
bağlılıklari!e tahıwıilrleriııi arzet· 
tim. Bü.yilk Şefe, İzmirlilerin ta· 
hHsürlerini gidermelerini yalvar· 
dım. Kendileri, bu hususta vaidde 
bulunmak lütfünü eıirgemediler. 

Bunu, İzmirlilere teb§ir etmekle 
büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 

Baovekilimiz General İsmet 
lnönü de, İzmiri şereflendirecek· 
lerine ıöz verdiler. Bu da, bizim 
için ayrı bir oeref ve ıevioç teşkil 
edecektir. Şu kadar var ki, kendi· 
leri fuann açılma töreninde ha· 
zır bulunamıyacakJa.rdır. 

Fuar, bu ayın 20 inci cumu 
günü 11aat 18 de İktııad \i ek.ilimiz 
B. Celal Bayar tarafından açıla· 
caktır. 

Fuarımız için geceli gündüzlü 
çalı;ıyornz. Son hazırlıklar bitmek 
üzeredir. Bu çalı~malanmızm, her 
bakımdan iyi bir randıman vere· 
bilmelli, gerek memleket dahilinden 
ve gerekse hariçten gelecek olan 
binlerce ziyarP.tçinin memnun kal
ması için İzmirlilerin de, öteden. 
heri pek maruf olan misaf irper· 
verliklerini tam vo kamil manasile 
göstermeleri Jliumdır. Bu neticeyi 
İzmirlilerden beklemek hakkı· 
mızd.ır. 

Belediye, fuar münasebetile 
İzmire geleceklerin meınnnn kıt1• 
malan ve istirııhat etmeleri için 
bütün tedbirleri almış, otel, lokan· 
ta ve pansiyonları ikaz eylemiştir. 
Hatta, bu hususta en afak bir Jı.a. 

yıdsızlık gösterecek olan otel, lo
kanta ve pansiyonlan ağır cezalara 
çarpbracaktır. 

Bogtin, belediye talimatını mu• 
hatif hareket eden lokantalardan 
birinin aahibi, SO lira para ceza· 
sına çarptınlmııtır. Bu gibi kayıd· 
ııabldar göıteren ıa6e11e1eler, icap 

Ciuadad De Cadiz ismindeki 1 
ediyor. yol vapuruna sekiz obüs v 

Dün, Yeni Gün matba- torpil tıtmı:tır. Vapnr derhal 
sı, dün gağma edilmiştir. mış ve tahtelbahir de d 

Efltlela kapılarla pencere- dalmııtır. 

leri kırılan matbaa büyük Batan geminin kaptail.ile 
zararlara uğramıştır. rettehatından 79 kişi Karadı 

S l 
gitmekte olan bir sovyet va 

on fi! en haberlere gö- tarafından kurtanlmıştır. 
re, Hatayla Suriye ara- ı spanyol vapuru kaptanı 

sındalci münakalat, tama- telhahirin C. 3 markasını ve ı 
men durmuştur. ko hayrajtıoı taoıdığım beya 

\.~:::::::::=:=:;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;~~m~i~şt~ir~·=====-~~~~ 

Mülayim 
Tekirdağlının yeneme 

ği lngilizi tuşla yend 

Afrika şampiyonu Vanderoeld ve onun sırtını yer 
getiren Mülayim pehlivan 

İstanbul, 16 [Hususi) - Mülayim, g~çen hafta TekirdaAlı lii 
nin yenemediği Vander Voldu, 18 dakikada tuşla yendi. 

Öteki 1ııgiliz hHtalandığından ve Tckirdağhnın kenılhindcn 
siklette bulunduğundan bahisle güreşmek istememiştir. 

ederse muvakkaten kapatılacaktır. 

Biz, bütün mevcudiyetimizle 
fuann munf fak olma81 için çalı· 
ııyoruz. Bu buııusta en büyük gil· 
venimiz, İzmirliltrin miıaf irper· 
•erlikleridir. :ıı 

Haber aldığımıza göre, Kara· 
deniz Hporu, geçen Hoe oldogu 

gibi bu sene de lzmire gelece 
fuar açık bulunduğu müdı 

limanımızda kalarak, lstanbl 
gelerek olan ziyaretçilerle 

İ§lir ık t-den letanbullulann ia 
ibate ihtiyacım, geçen se 
daha ucuz bir tarzda temin 
yecektir. 



AN DOl,lJ 

(1) ve (2) 
-1-

Fakir dfışenmi~, duvarlarının budaua!l bornk, her tarafı çntlak odası 
içinde, temiz, roh aydmlığıoıı benziJeD bir bal vardı. Pencerelerde pıı· 
tiska beyn perdeler, yerde ild yumupk "' rk minderi .. Duvano bir ko· 
~ellinden öbür k:ö\esiae uzanan üstü bcyu örtulü bir knaape .. 

İktısad Vekili- 'üzüm ve incir 
miz Ç_:şmed~ piyasalan açıhyor 

Perşembe günü iz- 19 agu., stosta e;~;la üzüm, sonra - Me~nd musun , koram ever mi in, çocuklnrın nasıl? .. 
Diye orduın ona .. 
- l\lesuduoı -dedi· koeıııu, İ) i hiı' in :ın, iyi bir erkl"k .. Bizi kazım· 

cıoıo çerçeve i içiuı.le terfih ediyor. Hayııtımız sade 'te gDriiltü~l1r.ılii7;. 
Fıık:ıl biz ondan wcınnuouz. Çocuklarımız ılıı hiziın sa:ıdetimi?:dir. \ e 
kocam da benim gibi dü,ünür. Uiz onların \'nrlığınıla, haynıın '.lı ~l.:11 bir 
güzel tarafını bulmuşuzdur. 

mirde bulunacak 
İktısad Vekilimiz B. Celal 

Bayar, dün lpar yatı ile Çeş· 
meye muvasalat etmiştir. Re· 
fakatinde bulunan iş bankası 

- 2 - 1 umum müdürü B. Muammer 
Denize nazır balkonun iki tarafır..Jnk.i ağır perdt•lerıleıı gil'en ı~ık, 

Eriş ile diğer zevat şehrimize ldmbilir ne büyük emeklerle işlenmiş VI" ne bfıyOk: bir \:ıpneto sahih 
olmu~ bir alon halısmıu iisıüudc pınl parıl vstıyor .. Ortadttki büyük gelmiş ve Karadeniz vapuru 
nıaaauın iistiinılc duran vnıo, çiı;eklerle dolu .. O, piyırnosunun başında ile lstanbula müteveccihen 
oturuyor.. hareket etmişlerdir. 

Sordum: Vekilimiz, Çeşmeden per· 
- Ç.içekle.ri iz mi topladınız! şembe günü yatla şehrimize 
- Beu böyle bir budnJalık yapar mıyım, çiı,:ck ıle hirşt•y miclir ki? k 

gelecek ve yat, Karşıya a saDer pbi kaılannı. dudaklarını lmmşınrdıı. Oınıır.larmı silk.ti \'e 
duvardaı..; bir ağranai ınııoı gö terıli: bilinde demirliyecektir. Vekil, 

- Onun marifeti.. cuma günü Fuarı a;acak ve 
- Kocanız mı? ertesi günü gene yatla İstan-
- E'veı, kocam ... Öyle garib ve olur olm87: ~e,·kleri ~·ar L:.i ... Çi· bula geçecektir. 

teklerle uğraşır, kitahlnn kan .. ıırır, ı:ocuklarla günde iki saat oynar. 
Bir tilrlü aola~amıyoru7.. f nsan. hu yunıun·ııklımı kar~ı hu karlar ılii-:k.ün· 
bık goeıerir mi? 

- Fakat evinizde ukfmeı v:ır. Zev~·eniz, iyi kazıman lıir insandır 

c1u .. Değil mi? 
- ~ervet. ük.unet, sükunet! ... Bıkıyorum clogru u !iik.ilneııen .. .. ıınra 

kıızanıyor da ne oluyor yani? .. 
' • • 

llayaıtao ve kadın tipleriııılen İQk sizr iki p:m;u .. Uiişiiniin bakalıuı. 

lıuolardan ne çıkııracak:sını7? 

Kamping kongresi 
,\ğustosun sonunda Visba· 

dende bir kamping umumi 
kongresi toplanacaktır. 

Kongre Ren sahilindeki Bi· 
ebriç şatosunun parkında ya
pılacaktır. Kamp muhipleri 
otomobil, bisiklet ve deniz 
motörlerile ve bir çoğu yayan 
olarak kongre için Visbadene 
~l'·~eğe başlamışlardır. Ame· 
rika, Brezilya ve cenubi Afri· 
kadan bile gelenler ıvardır. 

Oevri31em şampiyonu 
Amerikalı jülyos Britlim

bank 70 yaşında olduğu halde 
ölmüştür. 

Bu Amerikalı hayatında tam 
18 defa arzı devretmiştir. 

Bu devrialem şampiyonunun 
bu seyahatler için 30 sene 
içindeki sarfiyatı da 200,000 
dolan geçmiştir. 

ikinci Hamidin hal'ı sıra· 
sında lstanbulda bulunan bu 
adam 1904 de de Rus·Japon 
harbi s1rasın<la Por Artürde 
bulunmuştur. 

Saime Sadi 

bu kızı silah kullanmak sure· 
tile ailesine verebilmişlerdir. 
Kanunun hiikmü yerine ge
lince, kızın kendi reyini kul· 
lanmasına da müsaade edilmiş 
ye Linba [sabık Mari] de tek· 
rar çergesine dönmüştür! 

Bu hadisede çingenelerden 
iki maktul, 4 yaralı ve jandar· 
madan da bir yaralı vardırl 

Deniz altında serveti 
Vayt· Star vapur şirketine 

mensub büyüac ... Lorent" va-
puru l 917 senesinde kıymetli 
eşya yüklenerek denize açılmış 

ve biraz sonra tahtelbahirler ta
rafından bahrılmıştı. Bu hadi
sede 354 kişi boğulmuş ve 
l 20 kişi de kurtulmuştu. 

Vapurda diğer eşya meya
nında beş milyon liralık altın 
servet vardı. 

Son zamanlarda bir tabii· 
siye şirketi vapurun battığı 

yeri tesbit etmiş ve şimdiye 
kadar 4,950,000 liralık bir 
servet denizlerin altmdan çı
karılmıştır. 

Mankeni 
Manken denilince, en büyük 

ve lüks bir mağazanın güzel 
camekanları içinde teşhir edi
len güzel, mevzun vücutlü kız-
lar akla gelir! 

Amerikada büyük bir saraç· 
lık müessesesi bu umumi ka-

Mazot ihtiyacı 
baş gösterdi 

Şehrimizde birdenbire ma
zot ihtiyacı başgöstermiş ve 
fırsattan istifade etmek istiyen 
satıcılar fiatleri birdenbire yük· 
seltmişlerdir. Buna rağmen 

piyasada gene mazot yoktur. 
Satıcılar, azami nazlı davran· 
maktadırlar. Dün bahçe sahibi 
bir vatandaş geldi, dert yandı. 

Bizim bildiğimize göre, hü
kumet, benzin ve gaz fiatle-
ri ni indirirken halka ve müs
tahsile ucuzluğu düşünmüştür. 
Mazot ta aşağı yukarı ayni 
bir şeydir. Motörlerin bir kıs
mı bununla çalışmaktadır. Ha
riç piyasada mazot fiati yerin· 
de dururken şehir dahilinde 
böyle bir vaziyetin ihdası bize 
gayri tabii göründü. 

Vilayet makamının ehemmi
yetle nazarı dikkatini celbe· 
deriz. 

İki amele 
zehirlendi 

Bir tavuk, hakikatı 
meydana vurdu .. 
Şehrimiz Ticaret odası reisi 

Bay Hakkı Balcıoğlunun incir 
bahçesinde bir kuyu temizlet
tirilirken bir facia olmuştur. 
Kuyuyu temizlemek için iple 
kuyuya bir işçi sarkıtılmıştır. 

Kuyuya inen bu işçinin çık
madığı ve yukarıdan çağırılınca 
ses vermediği görülmüş, ikinci 
bir işçi daha sallanmıştır. Fa
kat bu işçi de kuyuya indikten 
sonra ses vermemiş ve çıkma
mıştır. Bazı kuyuların zehirli 
gaz neşrettiği nazarı dikkate 
alınarak ayni kuyuya bir tavuk 
sarkıtılmış ve biraz sonra çı
karılınca tavuğun ölmüş olduğu 
görülmüştür. Zavallı amelelerin 
de kuyu içinde zehirli gaz 
teneffüs etmek suretile öldük-

Bir Çingene kızı içini 
Romanyanm Piteçi kasaba· 

sında, bütün jandarma ve kır 
bekçileri bir çingene kızı yü· 
zünden müşkül vaziyette kal· 
mışlardır. 

Bu çingene kızının adı Lin
badır ve henüz 21 yaşında 
bulunmaktadır. Bu kızı, men
sub olduğu kabile kendilerine 
reis (Sultan) seçmişlerdir. 

naati bozmuştur. Saraçlık eş· leri anlaşılmıştır. 

Bu sırada bu kızın henüz 
6 yaşındayken çingeneler ta
rafından çalınmış Mari adlı 
bir kız olduğu meydana çık

mış ve ailesi kızı istirdad et· 
mek istemiştir. Kızm sinnibü
lüğa ermiş olmasına ra~men 
mahkeme kararile ailesine tes· 
limi lazımgelmiş, fakat çinge
neler bu karara karşı dur
muşlardır. 

Jandarma ve kır bekçileri 

yasını teşhir ettiği camekane Gu .. cmen evlerı· 
manken olarak güzel bir sıpa , 

koymuştur. Bir haf ta sonra inşa. 

r Mı l d "\ ata başlanacak 
ev Ü Vilayetimizin muhtelif yer-

Muallim doktor B. Ekrem 
Hayrinin pek genç yaşta 
ölüme kurban giden oğlu 

Piran için, önümüzdeki pazar 
günü öğleden sonra Hisar 
camiinde bir mevliid okutu
lacaktır. 

Doktoru ve Piranı tanı. 

ve dindaşlar davet yanlar 
edilir. 

lerinde inşa edilecek göçmen 
evleri için açılmış olan müna
kasa müddeti 23 Ağustosta 
sona erecektir. Göçmen evle· 
rinin inşası için evelce takdir 
edilen ke.şif bedeline ev bıi
şına daha yüz lira ilave olun
muştur. Göçmen evlerinin mo· 
delleri de Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden vila-

"-.._ _________ ..) yete gelmiştir. 

incir satışları başlıyacak 
~~~~---~~~~-

Borsa idare heyeti, dün sa idare heyeti, İncir piyasa· 
öğleden cvel borsada toplan- sının da 19 Ağustosta açıl· 
mış, incir piyasasının açılma masını kararlaştırmıştır. Üzüm 
tarihi üzerinde müzakerede piyasası saat 11 de, incir pi-
bulunmuştur. Üzüm piyasasının yasası da yarım veya bir saat 
19 Ağustosta açılması evelce sonra açılacak ve satışlara 
kararlaştırılmıştı. Nazilli ve başlanncaktır. Şimdiki halde 
Aydın mıntakasında tedkikler piyasada 1500 çuval uzum 
yapan şehrimiz Ticaret ve Sa- vardır. İncir mıntakasından 
nayi Odası reisi B. Hakkı ayın 18 inde hususi bir katarla 
Balcıoğlundan, Vilayete gelen mühim miktarda incir getiri-
bir mektubda sergilerdeki İn· lecektir. 
cirlerin veziyetlerinc göre İncir Bu sene, üzüm ve iııcirleri-
piyasasının da ayni günde açı· mizin iyi fiatlerle satılacağı 

labileceği bildirildiğinden, bor· tahmin edilmektedir. 

Oğlananası çiftliğinde bir cinayet . 
Ayşenin oğlu Nuri taban

casile ateş etti .. 
İki çocuğun 
yaptıklarını 

·-·-
mısır tarlasında ne 
sormuş ve sonra ... 

Evelki akşam Cumaovası 
nahiyesinin Oğlananası çiftli· 
ğinde bir cinayet olmuştur. 

Aşiret halkından Muslan Os
man ve lbrahimin hizmetkarı 
Mustafa oğlu Mehmed taban
ca kurşunu ile başından ya
rala)\mak stıretile öldürülmüş· 
tür. Katil, Torbalıda oturan 
Selanikli çoban Nuricur. Cina
yetin sebebi, çocuk mesele
sidir, vak'a şöyle olmuştur: 

Çoban Nuri, Torbalıdan 

getirdiği bir miktar hayvanı, 
Oğlananası mevkiindeki me
rada otlatmakta idi. Bir ara
lık, arktan gelen suyu bir 
tarlaya çevirmiş, hayvanlarının 
yanına dönerken mısır tarlası 
içinden çıkan iki çocuk gör· 
müş ve onlara: 

- Bu tarlada ne yapıyor· 
dunuz? ben hepsini gördüm. 

Diyerek çocuklara çirkin bir 
teklifte bulunmuştur. Bu ço· 
cuklardan biri Oğlananası kö· 
yünden lbrahimin oğlu koşa· 
rak köye gel'lliş ve çoban Nu· 
rının çirkin teklifini haber 
vermiştir. Bundan fena halde 
hiddetlenen İbrahim yanında 
bulunan hizmetkarı Mehmet 
ve köy halkından bazı kimse· 
lerle Nurinin bulunduğu yere 
doğru gitmişlerdir. Maksatları 
Nuriyi yakalıyarak dövmekti. 
Hizmetkar Mehmet, İbrahimle 
çocuklardan ayrılarak koşmuş 
ve N uriye daha evel yetiş
miştir. O sırada arkadan iler· 
leyen lbrahimle çocuklar, u· 
zaktan bir silah sesi duymuş· 
lardır. Vak'a yerine geldikleri 
zaman Mehmedi, başından 
tabanca kurşunu ile yaralan
mış bir halde bulmuşlardır. 
Mehmet, az sonra ölmüştür. 

Vak'a derhal jandarmaya ha· 
ber verilmiş ve katil aran· 
mışsa da bulunamamıştır. 

Vak'a akşam üzeri ol-
duğundan katil Nuri, karan
lıktan istifade ederek kaçmıştı. 

Hadise tahkikatına müddei· 
umumi muavini Bay Nadir 
Ener tarafından el konmuş 

ve doktor tarafından yapılan 
muayenede Mehmedin başına 

isabet eden merminin, kafa 
tasının içinde kaldığı anlaşıl· 
mıştır. Memleket hastahane
sine nakledilen Mehmedin ba· 
şından çıkarılan mermmın, 
Karadağ tabancası mermısı 
olduğu görülmüştür. 

Torbalıda tutulan katil Nuri: 
- Çocukları mısır tarla

sından çıkarken gördüm, on· 
lara şaka yaptım, gidip baba· 
lanna şikayet etmişler. Meh
med yetişti, beni tehdide baş· 
ladı. Kendimi müdafaa ettim. 

Demiştir. Nuri, Ayşe is
minde bir kadının oğludur, 
babası meçhuldur. Hadise 
tahkikatına devam olunuyor. 

Hamidiye mek-. 
teb gemimiz 

• ••• 
Limanımızı şeref .. 

lendirdi 
Hamidiye mekteb gemimiz, 

Pazar sabahı, cenub limanla
rımızdan lzmire gelmiştir. Bu 
seneki deniz Gedikli Erbaş 
okuluna girecek mekteblileri· 
mizi muhtelif liman ve iskele
lerimizden alarak gelen Ha
midiye, İzmirden de alacağı 
talebeyi lstanbula götürecektir. 
Hamidiye mekteb gemimizin, 
daha iki gün limanımızda kal· 
mas• muhtemeldir. 

Çalınan eşya 
Esrarı.engiz 
bir hır.sız tutuldu 

Dün Keçeciler caddesinde, 
sırbnda bir balya eşya taşıyan 
bir adamın vaziyetinden şüphe 
edilmiş ve balyada ne olduğu 
araştınlmıştır. Bunun üzerine 
balyayı taşıyan şahıs, balyayı 
bırakarak kaçmak istemişse de 
tutulmuştur. İsticvabında bu 
eşyaları Burnovada bulduğunu 
ve alıp lzmire getirdiğini söy
leşmişse de inanılmamıştır. 
Açılan balyanın tamamen hır
sızlık eşya ile dolu olduğu 

görülmüştür. Zabıtaca tahki· 
kata devam ediliyor. 

Polis mesleğine ---···-·-----Girmek için neler 
lazım? 

Polis mesleğine alınacaklar 
hakkında Dahiliye Vekaletin· 
den vilayete bir tamim gel
miştir. Bundan sonra mesleğe 
alınacaklar için esaslı ve uzun 
tahkikat yapılacaktır. 

Gelen tamime göre, Polis 
mesleğine ve Ankar:ı poli 
enstitüsü ile polis mekteple· 
rinc stajyer olarak girmeğe 
talip bulunanlar, bulundukları 
yerlerin en büyük mülkiy~ 

amirine müracaat edecekler· 
dir. Bunlar hakkında 3201 
sayılı emniyet teşkilatı kanu· 
nun 23 üncü maddesile, mes· 
ğin haiz olduğu ehemmiyet 
ve hususiyetlere binaen tah· 
kiki lazımgelen genel ve özel 
durumlann anlaşılmasına me· 
dar olacak bilgi aydınılması 
mülahazasile esaslı bir dikkat 
ve alaka ile yapılacak tahki· 
katın, mahalli, adliye, nüfus 
ve askerlik şube idareleri ka· 
nalile tanziminin ehemmiyeti 
aşikardır. Talibin; sabıka, 
maznuniyet, mahkumiyet lca· 
yatlarının, mahalli Cumhuriyet 
Müddeiumumiliği yolile, as· 
ker:likce ilişiği olup olmadığı· 
nın, askerliğini yapttktan son· 
ra yaşını tashih ettirip ettir· 
mediğinin tahkiki lazımdır. 
Kendisinden aşı kağadı ve 
8-12 ebadında iki fototraf 
alınacaktır. 

Talib, evelce devlet memu· 
riyetinde veya resmi müesse· 
selerde istihd~m edilmiş jse, 
infikak suretini gösteren vesi· 
ka ve beraet zimmet mazba· 
tası, hususi müesseselerde ça· 
lışmış ise bonservis alarak 
dosyaya koyacakbr. 

Emniyet teşkilatı kanununun 
67 inci maddesinin son fıkra· 
sına göre, vilayet polis intiha· 
bat encümenlerinin vazifesi, 
mesleğe girmek istiyenlerirı 

evrakı üzerine kanuni vasıfla· 

rı haiz olup olmadıklarının 
tetkikidir. Talib, emniyet teş· 
kilatı kanununun 24 ncü mad· 
desinin birinci fıkrasında yazılı 
tahsil durumunda değilse, 
ikinci fıkraya göre, müsaba· 
kaya tabi tutulacaktır. Müsa· 
baka imtihanı sualleri umuıtl 
müdürlük tarafından gönderile· 
cektir. Talibin vereceği taah· 
hütname ile müsabaka imti· 
hanı cevabları, kendi -el yazı· 
sile yazılacaktır. 

Polis tayin edilenlere hat· 
cırah verilmez, tayinlerinden 
itibaren 15 gün içinde vazife· 
lerine gitmiyenler, bu vazifeyi 
kabul etmemiş sayılacaklardır· 

Bay HUsnU Erginer 
Uzunköprü inhisarlar ınü· 

dürü Bay Hüsnü Erginer lzı;n~r 
inhisarlar sicil amirliğine, sıc•! 
amiri Cemal de UzunköprLI 
inhisar müdürlüğüne becayiş 
suretile tayin edilmişlerdir. 

Bay Hüsnü bugünlerde ge· 
lecektir. 

Eski kollej binasında 
hırsızlık 

Kızılçulluda eski Amerik•11 

Kolleji binasının odalarınd•11 

birinin pencere kapakların• 
kırmak suretile giren Me~ın:: 
oğlu Ali adında biri, buyu 
elektrik saatini çaldığınd•11 

zabıtaca tutulmuştur. t 
Polonyahlar ve ihrac• • 

çllarımız 
Polonyadan muhtelif firıJlB" 

lar, şehrimiz Türkofiı direkk 
törlüğüne müracaat ede~ 
Türkiyedeki pamuk, yün, üıU~ 
ve incir ihracat evlerile ıf 
yapmak istediklerini bildir• 
mişlerdir. 
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:Ecnebi devletler, tebaala· 
. 

Donanmamız, Rus, Yugos-
lavya ve Italya limanlarını 

ziyaret edecektir 
--· 

Eylül iptidasında Istanbula gelecek olan beş lngi-
liz harp gemisi, parlak surette karşılanacak 

İstanbul, 16 (Husuııi} - Eylul 
hir surette kar sılanacaktır. 

haşında gelecek olan beş İngiliz gemisi, şehrimizde parlak 

iki kafile halinde, Rus, İtalya ve Yugoslavya limanlarını 
bu karşılamadan sonra yola çıkacaktır. 

ziyaret edecek olan donanmamız, 

Atatürk 
Halkla hasbıhallerde 

bulundular .. 

.... ~ ............ __ _._._._._.~--
l htil81ciler, yeni yerler 

işgal etmişler 
- -istanbul, 16 (Hususi) -

Atatürk, dün Filoryada halk 
gazinosunda oturdular ve halk
la hasbıhal/erde bulundular. 

Şimal cephesini bombardıman eden asi 

\.. _; 
Tunada · 

Adakale Türkleri izmire 
getirilecek 

İstanbul, 16 (Hususi)-Tuna 
üzerindeki Adakalede oturan 
80 Türk ailesi, memleketimize 
gelmek istemişlerdir. Hüku
metimiz, bunların arzularını 
is'af ederek 1zmire sevk ve 
iskanlarını temin edecektir. 

Yeni tayyarelerimiz 
lstanbul, 16 (Hususi) - fz

mir ve lstanbul için ısmarla· 
nan yedi tayyareden ikisi, İs· 
tanbula gelmek üzere bugün 
Londradan hareket etmişlerdir. 

Kudüste 
Huzursuzluk arttı 

Kudüs, 16 ( A.A.) - Haf
tanın sonunda şehirde huzur· 
suzluk artmıştır. Bombalaı 
atılmış ve bir sanatoryom atı· 
lan kurşunlardan delik deşik 
olmuştur. Arap köyleri biri· 
birlerile işaretle muhabere et· 
mektedirler. 

Tedhişçiler tarafından çıka
rılan hadiselerin artması Ya· 
hudi mahfillerinde endişe 
uyandırmıştır. 

/ngiltere.ltalya 
MUzakereler"i lde neler 

tayyareler binlerce beyanname attılar 
Scn-Jan-Doloz, 16 (Radyo) - Anarşist lideri Marsiyal 

Mena, Leridn da isyan çıkarmak suçile idama mahkum edil· 
nıişlir. 

Salam:ınka, 16 {Radyo) - Asi tayyareler, dün bütün şimal 
cephesini bombardıman etmişlerdir. Ayni zamanda binlerce 
beyanname atmışlar ve taarruzdan evel lıalka teslim olmağı 
teklif etmişlerdir . 

Standar, 16 (Radyo) - Asilerin şimal cephesi taarruzu 
başlamıştır. İlk harekette bazı mevziler asilerin ellerine düş· 
müştür. Elde edilen mühimmat pek çoktur. Küçük bir li· 
man da asiler tarafından işgal edilmiştir. 

Rus l<ıyyarecilerinin hayat 
mematından haber yok 

ve 

Moskova, 16 (Radyo) - Şimal kutbundan Amerikaya git
mek üzere yola çıkan tayyarecilerden hiç bir haber alınama· 
mıştır. Tayyarecileri hamil olan tayyarenin, düştüğü yerde par
çalandığı tahmin olunuyor. 

Araştırmalar yapmak üzere üç tayyare hazırlanmaktadır. 
Amerikadan da araştırmalar için iki Amerikan tayyarf!si 

yola çıkmıştır. 
Moskova, 16 (A.A.) - Tas Ajansı bildiriyor: 
Moskova ile Amerika arasında hava seferleri tcrtihine me

mur hükumet komisyonunun verdiği haberlere göre 15 Ağustos 
lerihinde yapılan dikkatli müşahedelere rağmen 209 tayyare
sinin radyosu ile irtibat tesis olunamamıştır. Sovyetler Birl iği
nin Alaskadaki bazı radyo istasyonları tayyarenin radyo pos· 
tasının mevce tulü üzerinde bazan bir takım anlaşılmaz işaretler 
almışlarsa da bu işaretlerin N. 209 tayyaresi tarafından verildiği 
şüphelidir. imdat faaliyetine devam edilmektedir. Krasin buz· 
kıran gemisi Şmid burnuna vasıl olmuştur. Orada tayyarelerin 
gemiye alınması ıçin Platform hazırlanmaktadır. N. 170, N. 171 
ve N. 173 numaralı tayyareler uçuş için hazırlanmaktadır. Şi· 
mal kutbundan dönmüş olan bu tayyareler, bu hafta içinde 
araştırmalar için hareket edeceklerdir. 

görUşUlecek 
Londra, 16 (Radyo) - Pazar 7talya harbe hazır 

günkü gazeteleri, lngiliz-ltalyan olmak için herşeyi 
müzakerelerinden bahsetmek· 

Fransa 
Terakki devresinde imiş 

Belgrad, 16 (Radyo)- Fran· 
sa başve kili B. Şotan, Politika 
gazetesinin Paris muhabirine 
beyanatta bulunarak ezcümle 

tedirler. Bu gazetelere göre, yapacak 
müzakerelerde lngiliz· ltalyan Roma, 16 (Radyo) - Bay 
bahri üsleri meselesi de hal· Mussolininin Sicilya seyaha· 
!edilecektir. Sicilya, Bingazi, tinden bahseden İtalyan ga· 
Oniki ada üsleri üzerinde gö- zeteleri, Fransız solcenah gaze· 
rüşülecektir. telerine cevab vermektedirler. 

Lu 1 
f ransız gazetelerinin bu seya-

AN ADO hate atfettikleri tecavüzkarane 
mahiyet, ltalyan gazetelerine 
göre, sulh namına çok fay· 
dalıdır. 

-Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyo~anı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi ne~riyat ve yazı işleri 

Miidüril : Ilamdi iizbet Çançar -1darebaııeei : 
İsmir İkinci Beyler soka~ı 
C. Halk Partisi binası içinde 

1'elgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yılh8ı 1200, altı aylı~ı 700, üç 

ylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur -Gtlnü geçmi~ nüshalar 25 kuruet::ı: 

A1 ADOLU MA TBAASJND.A 
BASIT .. MIŞTIR 

............ Iİii'i .... __ 

Mussolininin hu seyahati, 
Sicilyanm kuvvetlenm,.sile ala· 
kadardır, burası teslih edile· 
cektir. Harbe hazır olmak 
için ltalya herşeyi yapacaktır. 
Maamafih ltalya, istedikleri 
is' af edildikçe sulhµ,erverlikten 
kat'iyen ayrılmıyacaktır. 

B. Ruzvelt 
Masrafları kısaltıyor 
Vaşington, 16 (Radyo) -

Amerika Cumhurreisi B. Ruz· 
velt, hükumet masraflarının 

yüzde 10 kısaltılmasını bir 
emirname ile mecburi kılmışhr. 

demiştir ki: 
- Bir Yugoslav gazetesinin 

Fransayı terakki devresinde 
bulduğunu yazması beni bil-
hassa memnun bırakmıştır. 
Yugoslav dostlarımız bizi ziya
ret ederek memleketimizin 
ahvali hakkında kanaat edini· 
yorlar. Yugoslavya ile Fransa 
arasındaki münasebat çok sıkı 
ve dostanedir. Bu dostluğu 
hiç bir suretle ihlal edilemez. 
F ransaııın, Yugoslavyaya karşı 
olan sevgisi daimidir. Yugos· 
lav milletinin cesaret ve sacla· 
kati dünyaca malum ve mii· 
sellemdir. Yugoslavya, dostlan 
ile daima dost kalacaktır. 

Fransız başvekili, Yugoslav
ya baş ve dış vekili B. Milan 
Stoyadinoviçin cahili ve ha· 
rici siyasetteki muvaffakıyetli 
idaresinden de takdirle bahset· 
miştir . 

rını geri çekiyorlar 
- Başı 1 inci sahi/ede - ı 
caklarını bildirmişlerdir. 

Japon fllosu da beri taraf
taftan şehiri şiddetli bombar
dımana başlamıştır. Nan·Şang 

şehri yakılmıştır. Japon tay· 
yareleri Nang·Şani tayyare 
karargahını yakmışlardır. 30 
kadar Çin tayyaresi ile ben· 
zin depoları yanmaktadır. 

Son 24 saat içinde 72 Çin 
tayyaresi Japonlar tarafından 
iskat edilmiştir. Japonların 

zayiatı 8 tayyareden ibarettir. 
Japonlar bu ilk tayyare ha

reketlerinde büyük bir cesaret 
göstermişlerdir. 

Bu sabah, 33 Çin tayyaresi 
Japon mevzilerini ve harb se· 
finelerini bombardıman için 
hareket etmişlerdir. Düşen 

bombalar hasebile Fransız harb 
sefineleri Çin tayyarelerini to· 
pa tutmuşlardır. Bunun üzeri· 
ne Çin tayyareleri çekilmiş· 
!erdir. Şanghay ve Çindeki 
Japon sefinesi çekilmektedir. 
Kantonda Japon kalmamıştır. 

Harbin şiddet tevessü isti· 
dadı üzerine Çin payıtahtının 
Nankinden başka bir yere 
nakli düşünülmektedir. 

Tokyo, 16 (A. A.) - Har· 
biye nezareti namına söz söy
lemeğe mezun bir zat Nan· 
kindeki Japon sefareti müs
teşarı Hidaka ile sefaret me· 
murlarının hükumetçe geri ça· 
ğırıldıkJarım teyid etmiştir. 

Hidakanın geri çağırılması· 

nın Çin hükumetile diploma· 
tik münasebetlerin kesildiği 
manasını tazammun edip et· 
mediği sualine bu zat kaça
maklı bir cevab vermiş ve de
miştir ki: 

- Ekseri ahvalde siyasi 
mümessillerin geri çağınlması 
diplomatik münasebetlerin kat· 
edildiği manasını ifade ederse 
de bazı ahvalde de muhkkak 
münasebetlerin katedilmesini 
istilzam etmez. 

Şanghay, 17 (A. A.) - Bu 
sabah Şanghaydaki Japon 
mevzileri üzerinde bir cevelan 
yapmış olan hava filosu bil· 
hassa Japon konsolosu gene· 
rallığı üzerine 6 bomba at· 
mıştır, birçok kişi yaralan-
mıştır. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Hari· 
c\ye nezareti Şanghaydaki Ja
pon tebaasının acilen şehirden 
çıkarılmasını emretmiştir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Şang
hayda bir Japon menbaından 
gelen bir telgrafnamede Çan· 
Kay·Şekin bütün siyasi lider· 
lerle görüştükten sonra Nan· 
kin hükumetini · başka bir 
şehre nakletmeğe karar ver· 
miş olduğu bildirilmektedir. 

Mareşal mütemadiyen gel· 
mekte olan Japon takviye 
kıtaatına karşı koymak üzere 
hemen Şanghaya hareket et· 
meleri için altı fırkaya emir 
vermiştir. 

f yi malumat almakta olan 
mahafil hükumet merkezinin 
nakline karar verilmesi keyfi· 
yetinin Çang·Kay·Şekin Ja· 
ponyaya karşı kat'i bir harbe 
girişmeğe karar vermiş oldu 
ğuna delalet etmekte bulun· 
duğu mütaleasını serdetmek· 
tedir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Ga· 
zetelerin istihbar atına göre, 
Şanghaydaki Franız makamatı 
alakadar makamata geçenler· 
de imtiyazlı Fransız mıntaka· 

sının bombardıman edi lmiş 
olmasına binaen bundan 
böyle ecnebi askeri tayyare· 
lerine karşı bu mıntıkanın 
himaye edileceğini bildirmiş· 

lerdir. Şanghayda bir Japon 
menbaından alınan telgrafta 
Franııt bataryaları bu ihtarı 
müteakıb faaliyete geçerek 
Fransız mıntakası üzerinden 
geçen tayyareler üzerine bir 
çok şarapnel atmışlar ve bu 
tayyarelerin istikametlerini 
değiştirmeğe mecbur etmiştir. 

Şanghay, 16 ( Radyo ) -
Bugün saat 20 de Şanghayın 
ecnebilerden tahliyesi tekar
rür etmiştir. 

Paris, 16 ( A.A. ) - Eko 
Dö Paris yazıyor: 

Nankin hükumeti her türlü 
fedakarlıktan imtina ettiği ve 
şimali Çinde mahalli bir hal 
sureti kabulünden istinkafta 
ısrar eylediği takdirde Japon· 
ya büyük bir nizaa girişmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Cemiyeti akvama yapılacak 
bir müracaatın 1931 senesin· 
de yap1lmış olan müracaatın 
vermiş olduğu neticeden da· 
ha müsait bir netice verme· 
mesi tehlikesi mevcuttur. Av· 
rupa işlerinin şimdiki haline 
göre lngiltere, Amerika, Rus· 
ya ve Fransanm kendi imti
yazlı mıntakalarının tehdide 
maruz kalması nisbetinde mu· 
haıipler üzerinde bir tazyik 
icra etmek hususunda göster· 
mekte oldukları arzu Cenev
rede Çinin vaziyetini daha 
ziyade müşkülleştirmek gibi 
bir netice verecektir. 

Populair gazetesinden: 
Devletler ve bilhass büyük 

devlet artık harbe mani olma· 
dan durdurmağı değil sadece 
harbı tahdid etmeği, mevzı

leştirmeyi bir vazif .:! addedi· 
yorlar. 

Figaro diyor ki: 
Bugün hatta beynelmilel 

diye maruf ımt ıyazlı nııntAke· 
!arda Avrupalıiarın emniyı-ti 

mefkuddur. Pekala g:. rb dı v 
!etleri haklarına karşı yapı lan 

bu işidilmemiş tecavüz karşı

sında ne yapıyorlar? H i çbır 

şey .. Bu da yalnız uzak şarkta 
cereyan etmekte olan vekayiin 
değil garb medeniyetinin düş
müş olduğu inhitat halinin 
pek acıklı bir nişanesidir. 

Şanghay, 16 (A.A) - Ka
zalara st:bebiyet vernıemek 

ıçm bomba taşıyan Japon 
tayyarelerinin Rıkosovun cenu· 
bundaki beynelmilel ve Fran· 
sız imtiyaz mmtakaları üzerin· 
den uçmıyacakları Japon ma· 
kamatı tarafından ecnebi kon· 
soloslara bildirilmiştir. 

sına müsaade etmiştir. 

Gazeteciler ve sefaret me· 
murları da dahil olduğu hal· 
de hemen bütün Japonları 
bugün Nankinden ayrılara 
Şanghaya hareket ettikleri bil· 
dirilmektedir. 
Şanghay, 16 (A.A.)- Fran 

ız konsolosu vaziyetin veha 
met kesbetmesi takdirind 
Fransız kadın ve çocuklarını 
şehirden çıkarılması hususu 
nun derpiş edileceğini bildir· 
miş, ancak toplu bir tahliy 
yapılmasının mevzuu bahsol· 
madığını ilave etmiştir. 

Şanghay, 16 (A.A.) - Çi 
makamatı hali hazırda Japon 
lar gibi imtiyazlı mıı takala 
üzerinde bombalı tayyarele 
uçmamak hususunda bir k 
rar vermek üzere müzaker 
lerde bulunmaktadırlar. 

Şanghay, 16 (A.A) - B 
sabah Şanghay üzerinde ta 
yare muharebeleri yenide 
başlamıştır. Vangpu üzerind 
demirlemiş bulunan Japo 
harb gemileri Çin tayyareler 
ne ateşlerini tevcih etmiş b 
lunuyorlar. 

Konsesyonlar da dahil 
mak üzere bütün şehirde 
yat ve ticaret durmuştur. B 
günden itibaren yabancı ba 
kalar da kapılarını kapamı 
lardır. Ticaret evleri Bund b 
yunca mağazalarını ve büro! 
rını tabiye etmişlerdir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Am 
rallık dairesinin tebliğine g 
re, Çin hava üslerine yap 
lan Jap~n hücumları esn 
sında 17 hangar, ve 52 Ç 
tayyaresi tahrib edilmiş 
20 tayyare düşürülmüştür. J 
pon hava kuvverinin kayı 
8 tayyaredir. 

Şanghay, 16 (A.A.) - S 
hava harekatı üzerine Çinlil 
Çin askeri makamatının m 
dafaaları için İcab eden te 
bırleri ıttihaz edebilmeleri l 
zumuna binaen bu hareket 
neticelerinden m~s'ul olmıy 

caklarını bıld irmektediı ler. 
Çınin beynelmılel İmtiy 

mıntakası üzer inde h;wa h 
kümranlığı mevcuıtur. Ve IA 

yareleri bu m ıııtaka Üzerınd 

mıntak~yı haksız yne iş 

etmekte olan Japon kıtaatı 

imha için uçmaktadır. Çın t 
yarderi bu mıntaka dahilın 
ki Japon bankalarını ve ti 
ret evlerini de bombardım 

edebilirler. Zira söylendıği 

göre bunların üzerinde h 
topları yerl eştir il miştir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - iyi bir 
menbadan öğrenildiğine göre 
hariciye nazın Hirota Japon
yanın Çin maslahatgüzarı Hi
dakanın vaziyet icabettirdiği 

1 

takdirde Nankinden ayrılma-

Londra, 16 (A.A.) - Ho 
kongdan bıl dirildiğine g· 
bu şehirde bulunan Ru 
Ulster Fıfles alayı Enpr 
Of Azia vapurule bugün Şa 
haya hareket etmiştir. 

İkinci alayın bir kısmı 
Hong Konga haı ekete am 
bulunmak için emir almıştı 

TAKVİM ....................... 
Rumi· 1353 ı Arabi· 13 12 Ci ff eynelmi• Ağustos 4 Cem. ahar 

lel Selanik fuarı - Ağustos 
2·27 eylOI 1937 

fuara bu sene 2 7 hükumet i~· 

tirak etmiş, bir de güzel . :ın'atlar 
dair"8i vardır. 

Elupozan ve ziyaretçilere bir· 
çok kolayhk]ar gösterilmektedir. 

Fnıır hakkımla her tiirlü ıoa· 

hl.mat almak için İzmir Yunan Ge· 
neral konsoloıluğuna mfıraceat edil· 
melidir. 

Telefon: 3372 

1 
9 
3 
7 

17 
Salı 

1 
9 
3 
7 

Evkat Ezan Yasat Evkııt l~on 
Güneş 9,25 4,5 1 ıı kşaıu 12 

l
ögle 4,51 12,20 yatsı 1,51 
i.k.indi 8,48 16,l l imsıtk 7,19 -



Sayfa 4 

Emsali az bir hadise: 

Pariste 
~~~-------~--~~~ 

Dağ usulü yürüyen 
bir kan davası .. .... 

Bir çocukla iki şahıs! 
öldürüldü .. Hadisede 
kaçakçılık rekabeti 

de var! 
Evet, Parisin göbeğinde, 

Monmartrede, Korsika veya 
Toskana dağlarında olduğu 
gibi müthiş bir kan davası 

geçmiş ve tam 32 ay sür
müştür. 

Mesele şöyle başlamıştır: 
1934 senesi sonunda F oalta, 

metresi ve beş yaşında çocuğu 
ile "Rot Mort., y.ıni "Ölü 
Sıçan., birahanesinde hususi 

bir dairede yılbaşı eğlencesi 
yaparlarken kapı açılmış meç· 
hul bir şahıs üç el silah ata· 
rak kaybolmuştur. Kurşunlar-

_l~n Jf.!_11_ cinayetin faili 

1 
olarak gösterilt n 

C .,_ Ande Morgüin 

Öldürülen çocukla yaralanan ve şimdi gedi seneye 
mahkum bulunan babası ve annesi 

Yukarıda ilk defa çocuğu 
öldürmüş, ana ve babasını 
yaralamış olduğu için mah
kemeye verilip davanın su
kutile hapisten çıkan,/ akat 
bilahare öldürülen ]an Pol, 
aşağıda bomba ile öldürü-

len kardeşi Etgen 
dan birisi Foaltayı diğeri de 
Fransovayı, üçüncüsü de çocu· 
ğun annesini ağır surette yara· 
lamıştır. 

Yaralılardan çocuk, annesı 

Kötçe "Bana fenalık yaptı
lar .. ,. diye diye ölmüştür. Ço· 
cuğun yanındaki karyolada 
ölüm ile hayat arasında yatan 

babası da, Foalto intikam al
ınağa yemin etmiştir. 

Mütearı ızın Stefani kard<'ş· 
ler olduğu anlaşılmış, bu kar· 
<lcşleı den Jan Pol tevkif edil· 

· miş Jiğer kardeşi Etyen de 
evinde maktul olarak bulun
muştur. Fakat kimin tarafın· 
dan öldürüldüğü anlaşılama· 

mıştır. 

Hadisenin asıl kahramanı 
Jan Pol, bütün delail aleyhinde 
olduğu halde 25 Mart 1936 da 
tahliye edilmiştir; çünkü ka
badayılık usulünce, çocuklarını 
kaybeden ve yaralanan ka· 
dınla erkek, mahkemeye gel· 
memişler, bu sebeble mahke
me sukut etmiştir. 

Jan Pol hapishaneden çı· 
kınca, zevcesinin mezarını ziya· 
rete gitmiştir. Tam bu sırada 
kuvvetli bir kurşun yağmuruna 
tutulmuşlur. Fakat bir tesa· , .......................................... , 

Ciizli Cihangir 
_35_ Nakleden: F.Şemseddin Benliotjlu 

Manevra sahasını mahşere 

döndürmüştü. 
Manevranın bu fevkalade 

haşmet ve dehşeti önünde on 
binlerce halk bir ağızdan: 

- Yaşasın Dasiya, yaşasın 
Dasiyanın hAva kuvvetleri! 

Diye bağırdı. 
Fakat bu sırada, ani olarak 

hiç beklenmiyen ve korkunç 
bir hadise oldu: 

Bir saniye kadar az bir 
müddet içinde, dört bin tay· 
yarenin motöründen çıkan gü
rültü durdu; duyulmaz oldu! 

Seyirciler, dehşetten ne ya
pacaklannı şa1ırdılar ve tay· 

yareler, küme halinde düşmcğe 
başladılar! Maamafih bunların 
bir manevra olduğunu sa
nanlar da vardı. Fakat vazi· 
yetin fecaat ve dehşetini tas
dikte geç kalmadılar. 

Bundan sonra müthiş bir 
panik oldu. Bu paniğin deh· 
şetini tarif mümkün değildir; 
çünkü kaçmak da fayda ver· 
miyen bir hareketti! 

Muaızam, şanlı tayyareler 
pek az zamanda yere düşmüş 
bulundular; fakat şayanıhayret 
olmak üzere diişen tayyareci
lerden hiçbir kimse ölmedi. 

Nüfusca zayiat olamamak· 

ANADOLU 

Tecavüz 
Eşrefpaşa caddesinde sar· 

hoş olarak Mehmed kızı Ha· 
ticeye tecavüz eden Enis oğlu 
Yaşar, zabıtaca tutulmuştur. 

Sopa ile yaralamak 
Kestelli caddesinde İbrahim 

oğlu Mehmed, rekabet yüzün
den Çelebi ve Vitaliyi sopa 
ile döverek yaralamıştır. 

Sarkıntılık 

Alsancakta Burnava cadde
sinde Ali Rıza kızı Neyyireye 
sarkıntılık eden ve taşla yara
lıyan Hüseyin oğlu Demir za· 
bıtaca tutulmuştur. 

Hırsızlık 

Kültürparkta bir paviyonda 
çalışan Mustafanın cebinden 
saatini çalan Hasan oğlu Şa
kir tutulmuştur. 

Dövmek 
Alsancakta Bahçeler soka

ğında sarhoş olarak karısı 

Nezahati döven Hamdi Barlas 
ve Turanda bir dedikodu yü
zünden Adem oğlu Kemali 
döven Talat oğlu Mehmet ya
kalanmışlardır. 

Gazinoda bir vak'a 

Karşıyakada sahil gazino· 
sunda müstecir Ömer oğlu 
Hüsnü, müşterilere iyi hizmet 
etmiyen garson Recep ve Sa· 
lamonu dövmuş ve tahkir et· 
miştir. 

Kumar oynamak 
Burnovada Türkmen soka

ğında Cemal, evine aldığı 

Mehmed ve Mustafa He kumar 
oynarken tutulmuşlardır. 

Kamyon kazası 
Şoför Vehbi, idaresindeki 

karpuz dolu kamyonu, Mersin· 
lıde lbrahim oğlu Ahmede 
çarptırarak yaralanmasına sebe· 
biyd verdiğinden tutulmuştur. 

Bisiklet çaf'pması 

Birinci Kordonda Hasan 
oğlu Osman, oindiği bisikleti 
Ziya kızı 6 yaşında Nebahate 
çarptırarak yaralanmasına se· 
bebiyet verdiğinden tutul· 
muştur. 

1 17 kişinin ölümüne sebeb olan yangın 

Tenekeler deponun dı
şında lehimleniyormuş -Vapur kirası vermemek düşünce

sile işçiler tehdid edilmiş 
Bcıyraklı civarında Saidku· 

yllıiu mevkiinde AnadoluTürk 
petrol şirketinde çıkan büyük 
yangın tahkikatının, Müddei
umumilikce sona erdirildiğini 

yazmıştık. Gene yazdığımız 
gibi hadisede suçları tesbit 
edilenlerin ölmüş bulunmaları 
hasebile Müddeiumumilikce 
hukukuamme davası açılması· 
na imkan yoktur. Mağdurlar, 
mesulü bilmal sıfatile şirket 
aleyhine Hukuk muhakeme· 
sine müracaat edebileceklerdir. 

Tahkikata göre yangın, te· 
nekeleri lehimliyen tenekeci 
Hasanın dikkatsizliğinden çık· 

Bu da başka türlüsü 
Bayraklıda Menemen cadde

sindeki evi civarında şüpheli 
bir şahıs görerek zabıtayı da-
vet maksadile silah atan An
tuvan oğlu Viçenço zabıtaca 
tutulmuştur. 

Yangın 

Karşıyakada Fahreddinpaşa 
caddesinde Mahmud oğlu Mah· 

mud Subhiye aid apartmanın 
bodrum katındaki tahta par
çaları ateş almış ve yangın 
çıkmışsa da yetişen itfaiye ta· 
rafından söndürülmüştür. Ev 
5000 liraya ve eşya da 4000 
liraya sigortalı idi. Tahkikata 
devam ediliyor. 

Takke giymiş 

mıştır. Vapurla Bayraklı ko· 
yuna 2'elen benzin ve petroller, 
bütün gün tahliye edilerek 
depoya naklolunmuş, fakat 
vapurda mühim bir miktar 
daha benzin ve petrol kaldığı 
görülmüştür. Vapur, bir gece 
daha bekliyecek olursa, fazla 
ücret vermek lazımgelecekmiş. 
Bunu nazarı dikkate alan şir· 
ketin mes'ul müdürü B. Ali 
Meftun, depo memuru B. Na
suh ve B. Kaponi, fazla işçi 
tutularak gece de tahliye ame
liyesine devama karar vermiş-
lerdir. 

Gündüz çalışarak yorulmuş 
olan amele, çalışamıyacaklarını 
söylemişlerse de B. Nasib ve 
Kaponi, gece çalışmıyacak 
amelenin ertesi gün de çalış

tırılmıyacağını söyliyerek teh· 
didde bulunmuşlardır. Bu teh
did sebebile işçiler, gece de 
çalışmayı kabul etmişlerdir. 
Fakat bazıları, az bir müddet 
çalıştıktan sonra savuşmuşlar 
ve bu suretle feci akıbetten 
kendilerini kurtarmışlardır. Bu 
amelelerin söyledıklerine göre 
geçen sene, tenekeler deponun 
dışında lehimlenir, ondan s~n· 
ra içeri nakledilirmiş. Fakat 
bu sene aksine olarak lehim· 
leme işi, deponun içinde ya
p1lıyormuş. Bu da ayrıca bir 
suçtur ve netice itibarile bu 
hareket 17 kişinin olümüne 
sebebiye vermiştir. Kanuna aykırı olarak iki· 

çeşmelik caddesinde başına 
takke giyen Süleyman oğlu Litoryo zırhlısı 
Mustafa zabıtaca tutulmuştur. 22 AOustosta denize 

Telefon şirketinde şakalaşma indirilecek 
Telefon şirketi binasında ı Roma, 16 (Radyo)-35,000 

bekçi Yahya oğlu Ali ile san· tonluk Litoryo zırhlısı 22 Ağus· 
tral memııru fsmail Hakkı oğ· tosta denize indirilecektir. Bu 
lu Asım şakalaşırken Asım münasebetle bir hanedan şen-
küfretmiş, bundan muğber )iği yapılacaktır. 

olan bekçi Ali, silahını çeke· Geminin vaftiz anası bir fa· 
rek Asımın arkasından iki el şist amelenin zevcesi ola-
ateş etmiştir. caktır. 

17 A~oltoa 937 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saat 12,30 - 14 
Halk türküleri, havadisler, 
hafif musiki. 
Akşam: Saat 18,30 Dans 

musikisi, 19,30 konferans. 
20 Türk musiki heyeti tara· 

fından şarkılar, 20,30 arapça 
söylev. 

20,_.5 Türk musiki heyeti 
tarafından şarkılar, saat ayarı, 
orkestra. 

22, 15 Ajans ve borsa ha· 
berleri, 22,30 opera ve operet 
parçaları. 

Belgrad radyosu 
21,45 te Türkçe havadisler. - -----

Mahkum ve mevkuf-
ların soyadları 

Adliye Vekaletinden bir 
tamim geldi 

Kanuni müddeti zarfında 
soyadı almıyan mevkuf veya 
mahkumlar hakkında yapıla· 
cak muameleye dair Adliye 
Vekaletinden vilayete mühim 
bir tamim gelmiştir. Bunda 
deniliyor ki: 

"Soyadını vaktinde tesçil 
ettirmemekte sun'u taksiri ol· 
mıyan kimselerin tecziyesi 
ceza prensiplerine uygun ola· 
mıyacağından idare heyetle· 
rince bu noktanın göz önünde 
bulundurulması ve soyadı 
almak için kanunun tayin et· 
tiği müddet 2-7-937 de bittiği 
için bu tarihten itibaren altı 
ay zarfında karara bağlanmt· 

yan hususlarda kanunda ay· 
nca b_ir hüküm bulunmaması 
hasebile ceza kanununun 
162 inci maddesinin 6 ancı 
bendi hükmüne göre müruru 
zaman tahakkuk edeceğinin 
nazarı dikkate alınması la· 
zımdır.11 

Ölüm 
lkiçeşmelik eczahanesi sa· 

bibi Bay Cemalin refikası 
Bayan Makbulenin, uzun za· 
mandanberi müptela bulun· 

düfle kurtulmuştur. 1 ye ikinci bir taarruz vuku tul; bir kadın ve bir erkek duğu bir hastalığın teıJirile 
Yapılan tahkikatta bu ta· bulmuş, kendisine ani olarak mecruh, iki muhakeme ve bir vefat ettiğini teessürle duyduk· 

arruzu, intikam yemini etmiş üç kurşun atılmış ve kurşun· mahkiı::niyettir. Cenazesi bugün, öğle vakti 
olan Foaltanın yaptığı anla· )ardan birisi karnına fsabet Şimdi Jan Polun katilleri lkiçemelikte Çirkin sokağın· 
şılmış ve mumaileyh tevkif etmiştir. aranmaktadır. Bu davanın da daki evlerinden kaldırılacak ve 
edilmiştir. J p ı b neler doğuracağını ancak is· namazı lkiçeşmelik cımiinde an o , sa aha yakın has-

Bu defa Jan Poı Stefani, d 1 tikbal tayin edecektir. kılınacaktır. tane e ö müş ve bu suretle 
mezarlık taarruzunun Foalta 32 ayJık kan davası nihayet Katil olarak Ande Marguin Bay Cemale ve ailesi efra· 
tarafından yapılmadığını ve bulmuştur. namında biri yakalanmıştır. dına baş sağlığı dileriz. 
kendisinden şikayeti ve da- Fakat bu adam cürmünü ta· Bir katil tutuldu 

Bu uzun kan davası masum k S vası olmadığını söylemiş, fa. mamen in ar etmekredir. Mak- Vaktile bir cinayetten 1 
ve beş yaşındaki Fransovanın ı k'" ··k F d" kat heyeti hakime F oaltayı 7 tu uçu ransovanın annesi sene ağır hapse mahkum e r 

sene hapse 21 Temmuz 1937 kanının davasıdır. Fakat asıl annesi Jan Polun öldüğünü len Cumaovası nahiyesinin 
de mahkum etmiştir. mesele eroin kaçakçılığı reka· duyunca: Oğlananası çiftlij-inde Osma· 

Hadiseler böyle biribirini betidir. Davanın bu faslının - Allahıma çok şükür, in- nın çobanı lsmail, kaçaktı v~ 
takip ederken 10 Ağustos blinçosu şudur: tikam alındı. aranıyordu. Zabıta, kendisin' 
1937 gecesi, Jan Pol Stefani- Bir çocuk, iki erkek mak· Demiştir. yakalamağa muvaffak olmuşt'!!f, .................................................................... -~ 
la beraber, bu andan itiba· bir casus şebekesi, dört bin ı tahminlere sebep oldu. • • • 
ren Dasiya devletinin bir ha· tayyarenin motörlerini bir anda , Bu facia, bu çok büyük Lidyanın dairesindeki bari· 
va kuvveti yoktu! Tayyareler bozacak bir suikasd yapmış · fakat ayni zamanda çok garib kulade hidisedenberi General 
tamamen harap olmamakla ve tamamile de muvaffak ol· facia bilhassa Dasiya hüku- Mars ve profesör Roz, uıııu· 
beraber işe yaramıya~ak bir muştu! meti askeri mehafilinde tesir mun radyo hadisesini unutllluŞ 
halde idiler, bunları yeniden Bu izah şeklini kabul etmi· husule gdirdi. Bu devletin 
kullanılacak hale getirmek için yenler, edenlerden çoktu. Ya· ordusu, cihandaki diğer dev· olmasına rağmen araştırmal•· 
herşeyden evvel motörlerini pılan iptidai tahkikatta böyle letlerin ordularından daha ra devam ediyorlardı. 
değiştirmek lazımdır. bir suikasdı vaki gösterecek mükemmel, daha f~nni ve General Mars, her zamaıı 

Hayret ve dehşet içinde en küçük bir iz bile bulun· motörize idi. Herkes gibi Lidya ile buluşmakta idi; fa· 
halk dağıldı. Dasiya hükumeti madı. erkanıharb beyetleri de soru· kat bu aşkta büyük bir değ'İ· 
ise, derin bir ıztıap içinde Şu halde, büyük v1: esra· yorlardı: "kl"k d lk d de şı ı var ı. i sev aze 
bulunuyordu. Bu felaketin se· rengiz bir hadise ve bu hadi- - Bu facianın, bu umumi 
bebi ne idi? seyi yapan bir kuvvet var sukutun sebebi ne olabilir? arasında birşeyler olmuştu: 

birşeyler vardı, fakat her ik• 
Bu kadar umumi bir kaza demekti! Acaba? Esrarlı bir şua mı 

olabilir mi idi? Hadise, beynelmilel bir pa· keşfedilmişti? taraf ta bunu biribirinden a-iı· 
Bana bir sual soruluyor, nik daha husule getirdi. En Fakat bunu keşfeden, bu liyordu. Evet Mars, Lidyanın 

fakat hadisenin sebebini izah kuvvetli bir hava devletin bir muazzam manevrada 4000 son tecrübedeki harikulade 
edecek bir cevap veren bulu· anda en aciz bir dereceye tayyareye bir anda tatbik tahavvüllerini genç kadından 
namıyordu. düşmesi siyasi muvazeneleri eden kimdi? gizliyordu; o vaziyet aklın• 

Hadiseyi yalnız şu suretle baştanbaşa bozdu. Siyasi Bu suallere müsbet veya gelince, hem korkuyor ve Lid· 
izaha çalışanlar vardı: Bir buhranlar arasında, hadisenin menfi bir cevab vermek kat'. yanın yüzüne bakamıyordu! 
düşman, kuvvetli ve iş bilir tefsiri de birçok feraziye ve iyyen mümkün olmıyordul - Sona Vu -
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İstihlak Kooperatifinin tarih
cesine bir mukaddame 
1 

--------~· --
mana ve gayesi Çocuklar köyü C. Kırhan 

Yazan : Yames Drurrı Çeviren: V. Karadayı 
Kooperatif iktısadiyatının o kadar umumi olabilir ki 

manasını takdir veya tefsir yanlışlıkla kooperasyonun he-
etmek hiç te kolay değildir. defi ve ülküsü olarak kabul 

Çocuk, sabah uyandıktan 
sonra, gece uykuya dalıncıya 
kadar bütün gün yorulmak 
bilmez bir faaliyet hayatı için
de yaşar. Bir düzüye koşar, 
atlar, bağırır, kırar, döker ve 
birçok işler yapar. Çocuğun 
bu yüksek faaliyet ihtiyacı 
neden ileri gelmektedir? Ta
biat ona bu ihtiyacı niçin ver· 

Büyük bir terbiye ve ıslah mü• 
essesesinde gördüklerim •• 

Birçok muharrirler kooperatif edilebilir. Madamki her grub 
hakkında muhtelif noktai na- kooperatif; faaliyetine kendi 
zarlarla birçok yazılar yazmış- karakteristiğini aşılamaktadır. 
lardır ki her birisinin yapmış Şu halde kooperasyonun al-
olduğu tefsiri tarif ederken tında yaşadığı şerait ile koo-
çok dikkat etmek lazımdır. perasyonun ruhunu ayırd etmek 
Bu vaziyete de en mühim se- için çok dikkat etmek lazımdır. 
beb demokrasinin tabiatıdır . lngiliz kooperatifçileri ara-
Demokrat vetireni.? e~ esa~lı sın da "işçi birliği·tröde union., 
kısmı açık . ve hur ıfadedır. fikrinin yayılmış olması ve ln-
Bunsuz zekı aza veya vatan· giliz kooperatifçiliğinin bel 
daşların inkişafına imkan yo~- kemiğini amele sınıfının teşkil 
tur. Doktor Horace Kall~n~n etmesi insana kooperasyonun 
işaret ettiği gibi demokrasının amele harekatının bir subesi 
kuvveti ferdi farkların orkest- olduğu zannını verebilir. Bel-
rasyonuna bağ~ıdır . . Halk~ çika kooperasyon harekatının 
anlaşılmış nazarıyelerı mevkıı bir şubesinin kuvvetli sosyalist 
tatbika koymak için demokrat temayülleri insana kooperas· 
yollardan giderek doğru ve yonun nihai bir sosyalist dev· 
pratik bir program yapmaz- let için kooperasyonun bir 
dan evel belki birçok yan!ış basamak olduğu zehabını ve· 
adımlar atmak icabedece-ktır. b'I" ı ~k· B 1 'k k .. _ . . . l re ı ır. La ın e çı a oope· 
Çunku bır fıkrın populer 0 · rasyonunun diğer bir şubesinin 
ması, daima onun doğru ve tahlili sosyalist temayüllere 
sağlam olmasını i~ab ettirme~. muarız olan dini zümreler ve 
işte demokrat bır harP.ketın bilhassa katolikler tarafından 
takdirini güçleştiren şey de idare edilen klsım g.özönüne 
budur. alınacak olursa insanı büsbü-

Kooperasyonun intibakı tün başka bir tesir altında 
Kooperas}On gönüllü ve bırakır. Diğer cihetten Dani-

demokrat bir şirket olduğuna marka kooperatifçiliğinin geniş 
ve enk, ırk, mezheb. hudutta- mikyastaki çiftçi azalığı koo-
rile tahdit edilmediğıne naza- perasyonun bilhassa bir çiftçi 
ran herhangi bir grub koope- hareketi olduğu kanaatini ve-
rasyon prensiblerini kendi rebilir. Nihayet lsveç koope· 
problemlerine tatbik edebilir. ratiflerinin tedkiki, ins&ni ko-
Hatta kooperatiflerine diğer operatifin gayesini ferdi tica
alakalarını inkişaf ettiren birer reti mahvetmek olduğu gibi 
vasıta olarak bakabilirler. Bu yanlış bir neticeye sürükliye-
fikirlerden bazılan grub içinde bilir. -Arkası garın• 

miştir?. 
Bir çok ebeveyn çocuğun 

bu faaliyet ihtiyacını tanımaz, 
onun kendi kendine yaptığı 
faaliyetlerin neden ileri geldi
ğini, sebeb ve gayelerinin ne· 
ler olduğunu araştırmaz; uslu, 
"itaatli,, adı verilen U)'uşuk 
ve sessiz bir hayat geçirmesini 
isterler. Fakat o ihtiyaç bir 
ırmak gibi akmak istiyecektir. 
Önünü kapattığımız zaman da 
taşacak ve intizamsız bir şe· 
kilde öteye beriye dağılarak 
ve dağıtarak mutlaka aka
caktır. 

Bu faaliyet ihtiyacını, asrı· 

mızın büyük bir pedagoku 
A. F erriere şöyle tarif ediyor: 

"insan, enerji kazanmak için 
mütemadiyen enerji sarfeden 
bir makine, yahut aksine ola
rak sarfetmek için kuvvet 
toplayan bir mahluktur. Bina· 
enaleyh; insanın fasılasız faa
liyetinin mana ve gayesi, ha· 
yatta kuvvetlenmesini temin 
arzusundan ibarettir . ., 

Keza büyük terbiyecilerden 
"John Dewey" de "terbiyevi 
faaliyetin ilk kökü çoçuğun, 

bitmez tükenmez kendiliğin· 

den doğma faaliyetleridir." 
Edebiyat diyerek çocukların ancak faa-

liyete geçmekle ferdiyetlerini 
T agorun bahçıvanından parçalar ıösterebileceklerini, halbuki 

sıra sıra dizilmiş ve aralarında 
- 2 · hareket için bile az yer hıra· 

"Ey şair, akşam oluyor; saçla!ın ağarıyor. Münzevi hayal ile- kılmış; Üzerlerinde ancak ki· 

Çocuklar köyü, Nevyorktan 
trenle bir buçuk saat kadar 
bir mesafede Dobs Ferry de
nilen bir istasyon güzergahın· 
da güzel bir orman kenarında, 
mücrim çocukların ıslahı için 
kurulmuş ve Amerikanın en 
mühim içtimai müesseselerin
den biridir. Bu terbiye ocağı
nın şehirden uzak oluşu bil
hassa böyle tabiatın zengin 
sinesinde tesis edilişi maksad 
ve hedef bakımından çok İsa· 
betli olmuştur. Çünkü 11 mil· 
yonluk bir kozmopolit şehrin 
gürültü ve kalabalığı, tehlike
li cazibe ve ihtirasları ve sı· 
kıcı havası içinde kaynaşıb 
dururken bu mücrimleri doğ· 
ru yola sevketrnek çok güç, 
hatta imkansız bir iş olur· 
du. Halbuki.. Şimdi "fena in
tibak etmiş,, yani her hareketi 
cemiyetin zararına olan birçok 
kız ve erkekler bu cennet gibi 
diyarın saf ve samimi hava· 
sında birkaç sene zarfında 
kat'iyyen hürriyetleri tahdid 
edilmeden kend.ilerine faydalı 
meşgaleler edinerek sükun ve 
şifa buluyorlar ve cemiyetin 
içine yeni doğmuş bir çocuk 
gibi, tertemiz bir ahnla ve 
becerikli, hünerli ellerle çıkı
yorlar. 

Müstakil, geniş bir saha da
hilinde serpilmiş 20 kadar 
müstakil evler yekdiğerlerine 
1/2-1/4 kilometre bir mesa· 
fede olub ayni cins ve yaşta 
olan 12-15 çocuğa melce olan 
bu hakiki yuvada çocuklann 

rninde hiç öbür dünyayı düşünuyor musun?. 
tablan alabilecek genişlikteki ]emektedir. Bu ilmi hakikatleri Şair cevab verdi: 

"- Akşam oluyor, geç bile olsa, köyden birisi ielir diye rahleler üstünde oturan ço· gözönünde tutaraktır ki bu-
bekliyorum. cukların bir makine gibi tarzda günkü okul programının eğe-

"Genç, avare gönüller birleşir, iki çift istekli göz belki ben· yaşamaya mııhkum kalacaklarını tim ve öğretim prensiplerinin 
den müzik ister diye bekliyorum. söylemektedir. birçok maddeleri de, çocuğun 

.. Eğer ben hayatın kenarında oturur da ölümü ve ahreti Eski okul, çocuğun faaliyet faaliyet ihtiyacının hususiyet 
düşünecek olursam onların ihtiras dolu müziğini kim dokuyacak? ihtiyacını tanımamıştı. Orada ve insiyaklarının itibar naza· 

"ilk akşam yıldızı kayboluyor. siklet merkezi çocuk değil, rına alınmasını istemektedir. 
"Bir cenaze ateşinin alevi sessiz nehrin yanında yavaş ya- B dd d d 

öğretmen ve programdı. Bu· ir ma e e e: 
vaş ölüyor. . . . k l "Ok ı ğ · 

"Küçülen ayın 1şığında, metruk evın bahçesınde çakallar bır nun için o u da öğretmen itiraz u , çocu u en stenış 
koro halinde bağırışıyor. kabul etmez bir diktatör ha- bir ölçüde faaliyete, yaratmağa 

"Eğer ben kapılarımı kapatıb fanilerle olan bağlarımı keser· line gelerek bilgi ve disiplini ve işe sevkedecek canh bir 
sem, geceyi seyretmek, başını eğerek karanlığın mırıltısını yukardan inme bir tazyikle muhit olmalıdır. Dershaneler, 
dinlemek için evini terkedip buraya gelen avarelerin kulağına zorla vermeğe çalışırdı. Ço- talebenin sadece ders dinle-
hayatm sırrını kim fısıldıyacak? cuğun alaka ve ihtiyaçları mesine müsaid olan şekilden 

"Saçımın ağarması ehemmiyetsiz birşeydir. gözetilmeksizin zorla veya ha· çıkarılarak bütün talebenin 
"Bu köyün en genci kadar genç, en yaşlısı kadar yaşlıyım. zırlanmış olarak verilen bilgi muhtelif işler için müşterek 
"Bazıları tatlı ve basit güliimsiyor, bazılarının gözleri şeyta· ve disiplin hakiki kıymetini olarak çalışabilecekleri birer 

nınki gibi parlıyor. kaybetmeğe mahkumdur. iş muhiti haline getirilmelidir. 
. "Bazıların gözleri günün ışığında yaşla doluyor. Bazılarının Eski okulda talebe, öğret· denilmektedir. 

kı gamla örtülüdür. G b 't"b 1 d k' ·· f 
h menden dinlediklerini veya ene u ı ı ar a ır ı, mu -"Bunların hepsinin bana ihtiyacı var. Benim a reti düşüne· k b 

k kitabda ezberlediklerini miha· redat programı, il okulun Ü· Ce vaktim yok. 

A. Kemal Karada!!' 
1-

iaşe ve ebateleri temin olunur. 
Bu yuvayı çocukları her za
man bir ana ve baba şefka
tile karşılıyan iki olgun ve 
tecrübeli ve candan kimse 
idare eder. Çocuklar bunlara 
"anne,, ve "baba,, diye hitab 
ederler. Bu kimseler ekseriya 
karı ve kocadan intihap olu
nur. Hiçbir hususta aile kuca· 
ğından farklı olmıyan bu yer· 
de her çocuk kendi şahsiyet 
ve temayüllerine uygun bir 
meşgale ve herşeyden üstün 
olarak ta çok müşfik ve feda
kar bir ağuş bulur. Bu müs
takil evlerdeki "ebeveyn,, ço
cukların tarzı hareketlerinden 
de mesuldürler ve mekteb 
müdüründen aldıkları direkti
fe göre hareket ederlf!r. 

Umumi tedrisat binaları 
müşterektir. Muntazam müfre
datları mevcuddur. Atölye iş
leri de bu binalardan hariç 
hususi mahallerde yapılır. 

Yukarıda söylediğim gıbi 
burası muhtelit bir eğitim 
ocağıdır ve işin en şayam tak
dir ciheti de burasıdıri Mek
teb müdürü ile mülakatımı 
yaparken bahis bu noktaya 
dökülünce yüzümdeki hayreti 
çabucak sezmiş alacak ki .. 
Bana derha..I kestirme cevab 
verdi: 

"Buradaki muhtelit terbiye· 
ye eminim birçokları gibi siz 
de hayret ediyorsunuz. Şüp
hesiz bu çok tehlikeli bir 
problemdir. Bu sistemi 
hatta normallerde bile kolay
lıkla tatbik edemiyoruz. Fakat 
itimad ediniz burada muvaffak 
oluşumuzun başlıca sebeble· 
rinden biri de bu muhtelit 
terbiye sistemidir. Gerek kız 
ve gerek erkek çocuklar hepsi 
temayülün yaşlarına ıöre, icap 
ettirdiği ahvali ruhiye tesirinde 
yekdiğerinin alaka , sempati 
ve itimadını kazanmak için 
adeta yekdiğerile matlub 
b1r tarzda müsabaka ederce· 
sine gayret ırösteriyorlar. Daha 
iyi geçiniyorlar, daha munta· 
zam ve semeredar çalışıyor

lar. Herkesle daha dostça ge· 
çiniyorlar. Gerek öğretmen ve 
gerek arkadaşlarının takdirini 
kazanıp örnek ittihaz edilecek 
kimselerden biri olmağa son 
derece çalışıyorlar. 

Bu müessesenin isminin de 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

' 

Hikaye 
'------------~ Şüphe 

İ. Aytekin Kültür 
Dokuz sene evci. 
Dört tekerlekli çeçen ara· 

basına bindiğim vakıt arabacı 
beni tepeden tırnağa kadar 
süzdü. Çantamı, bavulumu 
oturduğu yerden yerleştirdi. 
Diğer yolculara işaretle bana 
kendi arkasında bir yer ayırt
tı. Arabanın içi bir tünel gibi 
sıkıcı idi. Bağdaş oturmaktan 
damarlarım gerilmiş, sızlıyordu. 

Bir kamçı şakladı. Araba 
bir takım garip sesler çıkara· 
rak hareket etti. Arabanın 
arka tarafında arkasını bize 
dönmüş ayaklarını boşluğa 
sallıyan genç bir köylü şarkı 
tutturdu . 

Arabacının dudaklarında 
da, arabanın gıcırtılarile ka
rışıp bambaşka bir ses hal ini 
alan bir şarkı genç köylünün 
sustuğu zaman kulaklarımızda 
hafif bir uğultulu tesiri ya
pıyordu. 

Biribirlerile şuradan buradan 
konuşan köylüler ikide bir 
bana bakıyorlar, bazen ses· 
leri bir sinek vızıltısı gıbi ha· 
fifleşiyordu. 

Arabacı bir müddet yol al· 
dıktan sonra başını çevirdi 
ve bize Jakaraktan: 

- Siz Mankatta mı inecek
tiniz? Dedi. 

- Evet. 
Başını çevirdi ve dudakla· 

rında ayni melodi başladı. 
Uzakta sisler içinde köyün 

minaresi, ağaçları birer hayal 
gibi görünüyordu. 

Karşımda epeydenberi diğer
lerini dinleyip fakat gözlerini 
benden ayırmıyan bir köylü 
bana bir sigara uzattı. Güle
rek aldım. Karşılıklı yaktık. 
Ve yarı iülerek sordu: 

- Mankatta ne yapacak-
sınız? 

- Öğretmenlik dedim. 
Yüzü sararır gibi oldu. Ve: 
- Bizim imam var ya? 
- O artık öğretmenlik ya· 

pamıyacak. 

Köylü başka birşey sorma
dı. Fakat bütün arabadakile· 
rin bakışları bende toplan· 
mıştı. Gözlerinde bir şüphe 
ve endişe vardı sanki. 

Kolalı yakah, ütülü panta
lonlu, eli çantalı bir adamın 
köylünün içindeki varlığı şüp
hedir. 

Sigara dumanları arabayı 
bir anda dolduruyor, fakaz bir 

az sonra önden arkaya doğru 
bir ıütün halinde rüzgara sav· 
ruluyordu. 

Onlara uzun uzun baktım 

- Sonu 6 ıncı sahifede-
"Ben herkesle ayni yaştayım. Saçım ağarırsa ne çıkar. niki şekilde tamamen tekrar- tün faaliyetinde birinci devre 

• 5 • ladığı zaman dersi öğrendi- için "hayat bilgisi., adı altın- Bir babanın mektubu 
Heyecanlıyım. Çok uzaktaki şeyler için susuyoru.m. j'İne hükmedilirdi. Çünkü ha- da, kitabı içinde yaşanılan 

. Donuk uzaklığın eteklerine dokunmak için kalbım arzuyle kiki bilgi yolunun çocuğun sosyete ve tabiat olan hayatı Bir baba, bize şu mektubu gönderdi: 
!C•dıyor. faaliyet ihtiyaçlarının kanalla- mihver yapmış, ikinci devre • Fakir bir babayım. Çocuğum mektepte okuyor. Muallim 

E.y büyük mav~ral Senin flütünün keskin sesil rından geçtiği bilinmiyordu. için de gene tabiat ve yurdu olmadığım için, terbiye, tedris meselelerinden anlamam. Ancak 
Ah, unutuyorum; kanadlarımın olmadığını ve bu noktada Çocuk bilgi ve disiplini yara- bir merkez olarak öğretmenin görüyorum ki, çocuğum çalışıyor, muvaffak da oluyor. Fakat 

ebediyen bağlı olduaumu unutuyorum. f M M • • b · 1 h · 1 · · d b.. .. K 1 · l 0 tacı aaliyeti içinde kazanır. onune sermıştır. enam oğ um, ma rumıyet er ıçın e uyuyor. a orı a amıyor. 
t:ıy~~ecanlı ve çok uyanığım. Yabancı bir memlekette yaban· "John Devvey., bilginin ha· Binaenaleyh; bilgi ve di· Sıhhati üzerinde çaresiz endişelerle ürperiyorum. lzzetineHı 

Senin nefesin bana mümkün olmayan bir ümid fısıldıyarık reketsiz bir sulb olmadığım, siplin kazandırmak ister· acısı da çekiyor galiba!. 
a'eliyor. cemiyetin bütün cereyanları ken çocuğun faaliyet ihti· Ona sordum: 

Senin dilin kalbime kendi dili imiş gibi geliyor. içinde hareket halinde bulun- yaçtarını anlıyalım, onu husu- - Hiç muayene oldun mu? 
E.y uzaklık!.. Senin flütünün keskin sesi!. • duğunu ve zihin, inkişaf kud- siyet, ilca ve insiyaklarına Dedim. Olmadığı cevabını aldım. 

tı Ah unutuyorum, yolu bilmediğimi ve kanadh atım olmadı· retini bulmak için içtimai göre, faaliyete sevkedelim ve Çocuğumun ağzındaki dişleri görmeyin. Nedendir bu, diye 
111 

unutuyorum. amillerin devamlı tembihlerine "John Devvey. e uyarak di- araştırdım, kalori derdi karşıma çıktı. Diş muayenesi de yap-
Bıkkınım, kalben avareyim. muhtaç ve gıdasını içtimai yelim ki: Ne zaman tabiat ile mamışlar. Tatil geldi, benim oğlum, uzun uzun sokak arşınladı . 

• B.aygın saatlerin sisli güne•inde, gök yüzünün mailiğinde · · d h d H"I" h"l" k ki · · · ·_ı d" .. ,. membalarda bulduğunu, yani: cemıyeta ers ane e yaşata· a a ve a a so a arın pençesı ıçınae ır. tnın ne kadar geniş bir hayalin şekil alıyor! h 
r.- ı S fi M k k. · ı "Zihne •ekil vermekte en bilirsek kültür, demokrasi ha· Ne istediğimi bilmiyorum amma, bir çocuğun ayatmı an-
1;.y en son uc enin ütünun es m ıesı. w ·~_hıLı-..v.a::unu-lU.....U;....__....ı.;ıl.-;:__..-ı---....... ,- ---
Ah T k b d ,... b · bMt•• k ziyade içtimai ihtiyaç ve he- yatı için bir parola mahiyetini latmak itibariu 

~'-r~~~~u~n;ut~u~y~o~ru~m~.~e;;_.,;;a;şı~n;a~y~a~ş;a:ı~a:·m:_::u~e=v=ı~n~u~un::JLa~p=ı·J_~ii:ı~~~~~:_::__~~;:__L.:_.::...~~~::..::...!~=-=..::.:..:.::-..:.:.;ı~~~--=-----~~ ~ •nın kapalı olduğunu unutu orum. 
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merikada Şüphe Büyük Önder ma

terbiye ve ıslah Başı 5 inci sahifede -
ve sonra yarı gülerek gözle
rimin içine doğru bakan köy-

nevra sahasına ha
reket ettiler 

-----
karıda anlattığım müstakil lüye: . - ılaşı 1 inci sahifede -- Baıı 5 inci salıif ede -

çocuklar üzerinde çok müsbet 
bir tesiri var. Yukarıda da 
dikkat buyurulduğu üzere 
buranın adından, ne bir ha· 
pishane, ne de miicrimler bir 
ıslah evi olduğu belli değil, 
içindeki faaliyette öyle, müc
rimlere hiçbir zaman mücrim 
veya anormal oldukları ve 
buraya ıslah için geldikleri, 
lüzumlu lüzumsuz, beyinlerin· 
de bir çekiç darbesi hissini 
veren ne bir işaret, ne öyle 
bir lisan veya muamele asla 
mevcud değildir. Bu köyün 
adı yapılacak işin mahiyetini 
ve nezaketini veciz surette an· 
latmaktadır. Hertaraf, her yet 
tabiatın sükun ve şifa verici 
cazibe ve azametile çevril
miştir. Çocukların kaçmasına 

mani olacak ne yüksek ve 
sıkıcı duvarlar ve ne de süngülü 

bekçiler vardır. 
Bir firar zuhurunda istasyon 

ve iskele ile telefon irti· 
batı sayesinde çocuk çabuk 
geri getirilir. Yegane kaçacak 
yol da bu yoldur. 

Her nasılsa cemiyet içinde 
fena mecralara intibak etmiş 
olan bu mücrimler tabiatın 
ve ulüvvü cenabın sinesinde 
hiç tereddüd ,.tmeden daima 
kendilerine iyilik sunan öğret
menlerinin elinde ve hiçbir 
çare ve vasıtayı esirgemeden 
onlarla uğraşan idarecilerin 
ısabetli hareketleri karşısında 

evlere yerleştirilir ve 1·ıa .. veten B ayrı toyyareler<le bulunacak olan - eni kim zannettinı·z?. 
mükteseb bilgilerine göre de D askeri hakemler tarafından takib 

edim. olunacaktır. 
muayyen grub ve sahalarda K d k arşım a i gülerek ve ba- Bayan Sabiha Gökçen; kırmızı 

kendilerine vazife gösterilir. şını iki yana sallıyarak: tarafa mensub bir tayyare ile ma· 
Vazife taksimatı ve ders _ Vallahi tahsildar, veya nevralara i~tirak edeeektir. 

meşgale tayini müdürün riya- haciz için gelenlerden biri İstanbul, 16 (Hususi) - Trak· 
setinde haftada bir ve icap sanmıştım, dedi. ya manevralannda bulunacak olan 
ederse daha fazla, muayyen * Afgan askeri heyeti, General Sa· 

günlerde toplanan Psıkiyat- * * dııllabm ve han heyeti de, Gene· 
Köy, şehirde yaşıyanlar ıçın ral Kerimin rei11li~inıfo gehliler. 

rist, Psikiteropist, Psikoanalist, duymadan yazılan bir şiir gi- Romanya ve \'ugoıılav~·odan gf'· 
Kriminalog, Sosyolog ve hekim bidir. Çıkırıklı kuyular, omuz· lecck olan beyell(·r ılt• yarın [bu· 

doktorlardan müteşekkil bir larında da destilerile pınar- ~iin) bekleııiyor. 
heyetin tetkik ve tavsiyesin- dan su taşıyan şalvarlı köy İstanbul, 16 {Hıısuııi) - Çor· 

den sonra yapılır. Evvela ço- kızları... Bunlar otomobille ludan ba~lıyarak, Saray ve l\Iurad· 
cuğun sıhhi vaziyeti, sikleti, köyün içinden gelip geçen in- lıya kadar bütün sabada, hareket 

1 
halinde modern teçhizatlı iki ordu 

boyu, dişleri, cig" erleri vesa- san arın ancak bir anda göre- karıı .karııyadır. 

ire güzelce tedkik edilir. Bil- bildikleridir. Kırmızı ordu, mavinin laarru· 

ahare sarfiyat psikolojik ve Bu memlekette ağanın kır- zuna kaqı müdafaadadır. Mavi ta· 
sosyolojik ehvali ~üzerinde bacını kıran, imamın karakaplı raf, sahillere ihraç yapmışlar ve 

durulur. Çocuğun arzu Vt! ala- kitabını kapıyan, faizcinin ka- ilerliyerek mevzi tutmıışlardır. 
kası tebeyyün etmişse ona ra tırnaklarını köylülün sırtın- AhikadarJarın ,·erdiği mahinıa· 

dan Çekl'p ko a ) d b" · ta• göre, 20 aııuslos muhartbesi, 
göre bir işe veya eylenceye p ran ar an m manevraların :a mühim kııımını 

k d ·1· K d · b d de köy öğretmenidir. Bana sev e ı ır. en isme ir e ha- teşkil edecektir. 
· f ·ı b. köyün ağası, imamı, muhtarı mı sı atı e ır öğretmen gös- Ordumuz, daimi bir neşe ve 

terilir. Çocukla daha hususi düşman oldu. Bana kayma· sevinç içindedir. 
kamla konuştuğum için köy- 1 b l bir şekilde bu zat meşgul stan u , 15 (A.A.) - Bü-
lülere jürnalcı dedirttiler, ca-

olur. Çouk biraz daha tedkik yük manevralarımızda hazır 
miye gitmedim; gavur dedirt- b ı 

ve müşahedeye tabi ise, o tiler. u unacak olan Afgan askeri 
müessese dahilinde serbest H l heyeti başkanı Şahi Tümeni a buki ben köylülere ne 
tutulur.Hem kendisi, hem ha- kadar acıyordum. Halbuki komutanı general Esedullah 
misi, hem de heyet ona bu onlar beni gene sevmiyorlar- Han bu sabah 7 /30 da Semp-
zaman zerfında ruhi temayül dı. Ben onların ne bir şişe lon ekspresile . şehrimize gel-
ve kabiliyeti ile mütenasip bir rakılarına, ne de sıska bir ta- miş ve Sirkeci garmda lstan-
meşgale aramakla meşguldür. vuklarına göz koymuştum. bul komutan vekili Korgene-
Çocuk bir çok mütenevvi ve • ral Cemil Cahit Toydemir 

"' "' zengin faaliyet zemininde kendi Aradan üç ay geçmişti. Şe- Genel kurmay yarbaşkanı 
sevebileceği bir işi bulmakta hirden köye gezmeğe gelen Tümgeneral Veysel Ünivar, 
güçlük çekmez. Çünkü bura- öğretmen . arkadaşlarla gezi· İstanbul merkez kumandanı 
da çok fırsat vardır. Sahne niyorduk. Gündüz herkes tar- Tuğgeneral Ihsan fJgaz, Ha-

. <laima itimada mazhar olduk-
bay.atından tutunuz da, kundu- ı 1 d d S riciye protokol şef muavı'nı· a ar a i i. okaklarda yalnız 

)arını görüyorlar. Bu hal evvela r~l~ılığa, marangozluğa, dekmir- köy köpeklerile birkaç ihtiyar Kudret. Afgan sefir ve kon· 

1 
- h 1 . . lb d' cı ığe, ziraate, ticarete, ma ine solosu tarafından karşılanmış-

on arın •up e erını ce e ıyor. go"zu"ku" d'" B' k" .. ,.. ve elektrik işlerine, mimarlığa, r u. ız oyun yanın- t 
Eakat ulüvvü cenablığın arka- musiki ve resim gibi güzel dan geçen ırmağın kenarında ırB. 

1 kes.im d·~;nı· g" .. d ı k h b k d ando Afgan ve Türk sın n ı e ı6ı orunce sanatlardan herhangi birine o aşır en i tiyar ir a ın 
ve fasılasız her zaman kendi- serbest olarak, yani birkaç da kenarda birşeyler yıkıyor- marılannı çalmıf, askeri kıt'a 
lerine itimad gösterince sevgi gün için misafireten devam du. Yanına yaklaştığımızı gö· ihtiram resmini yapmııtar. 
nefrete galebe çalıyor. Bu edebilir. En alikasızların bu rünce başındaki örtüsile yü- General EaeduUah Han da 
hal artık onların da botuna gibi atelyelerin kapıları önün- zünü iyice sardı. Ve gene yı- Perapalas oteline inmiştir. 
gitmete başlıyor. Onlar da de dolaştıkları görülür ve işte kamakta devam etti. Biz onun İstanbul, 16 (A.A.) - Bü
karşldakilerini sevmeğe ve o zaman tedrici teşviklerle o ta yanına sokulmuştuk. Bir yük manevralarda hazır bulu· 
ııihayet itimad ctmiye mecbur sabaya idhal edilir. Bu tayin kız öğretmen daha cesaret· nacak olan lran orduları ge
ve ""'uztar kalıyorlar. •Onl1ı.nn ve intihaplarda bata yapılmışsa lenerek onun yanıbaşında nel kurmay başkanlığı birinci 
yarası ne kadar büyük ve başka diter saha ve işlere çömeldi ve gülerek: şube müdürü General Rıza 
derinse, onlara gösterilecek baş vurulur ta ki.. Çocuk asıl - Nasılsın nine dedi. Kulu Kerimin başkanlığında 
şefkat ve itimad da o nisbette sahasını dbulul nbaya, mduvaffak Ve elile bezi göstererek: Kuvanlı üçüncü tümen kurmay 
büyük olmalı.. lıte çocuklar ve mesu 0 uncıya ka ar; bu - Nine bizden ne sakla- başkanı Albay Ahmed Rifat, 

ko-yu-nu-n mutusu. iş çocuklar köyiloün başlıca ? B k b h süvari binbuısı Bani, tayya-
h f nıyorsun a iz epimiz -

E b
. _ . ve en mü im vazi esidir. recı· yu"zb••ı A"' la", topçu teğ· 

vet, ar muessesenın en '"ğr t · Ç ki -Çünkü ıslah işinde muvaffak o e menız. ocu arınızı,gcnç-

b t 
· · · l ı · k ğ ld'k K·· .. men Vefa, piyade teJe.men aş an ısınının oray.a ge en olmak için çocuğu alakadar erı o utma a ge ı . oyu- N d lr 5 

çocukların ruhları üzerinde edici bir iş, mesud ve muvaf. nüzü o kadı.r sevdik ki. izam an mürekkep an he-
iyi ve müıbet bir tesiri mu- fak olaçağı bir saha bulmak ihtiyar kadın dizlerine tu- yeti bugün saat 11 de Dev· 
hakkaktır. Bu çok ince nok- şarttır. tuna tutuna doğruldu. Hepi· )et denizyollarının Aksu va· 
taya dikkat etmiyen veya Bu müessese 21 yaşına ka· mize ayrı ayrı baktı, yüzündeki purile Galata rıhbmına muva-
~cmmiyet vermiyen bazı iç- dar olan mücrimler içindir. örtüyü kalaırdı. Yüzündeki bü- salat etmiştir. 
tim~i mfless~seler tanırım. Buraya gönderilenler burada tün buruşukluklar biribirlerine Heyet rıhtımda lstanbul ko
Bunların da tatbikat ve neti- azami beş sene bir terbiye ve karışmışlardı. Burnu dudakla- mutan vekili Korgeneral Ce· 
celeri şayanı tekdir olmakla tahsil görürler. Burasını daha rına değiyor gibiydi. Kaşlannı mil Cahid Toydemir, Genel 
beraber, herhalde prensip ve erken bitirmek de kabildir. çattı ve: Kurmay yarbaıkanı Tümgene-
şiailannı en bariz bir şekilde Mezuniyet için bir bilgi ve - Ben seksen yaşındayım. ral Veysel Ünivar, lstanbul 
göJteren isimleri de böyle sanat şart olmakla beraber Buraya dışardan gelenler am· merkez kumandanı Tutgeneral 
•miisbet. bir şekil, daha doğ· asıl mühim olan ahlakının ta- ma kim olursa olsun hep lsan Ilgaz, Hariciye protokol 
ru:ıu mahiyet alsaydı ıslah et- mamile düzelmiş ve heyetin böyle söylüyorlar, bizi okşu· müdür muavini Kudret, lran 
tı~le.ri, iyi bir vatandaş olarak ertık çocuğun iyi bir vatan· yorlar ve sonra ceplerini dol· elçi ve konsolosu tarafından 
salıverdikleri kimselerin elle daş olduğuna kanaat getirmiş durduktan sonra da kaçıyor· karıılanmıştır. 
tutul~mı)9n, ıöıle görülemiyen olması şarttır. lar dedi. Muzıka lran ve lıtiklal marş-
fak.tl .lfiisseden ve edilen ruh- Çocuklar köyü müessesesi Çömeldi, ve elile bir takım lannı çalmış, askeri kıtalar 
ları üzerinde büyük bir tesir mezunlarının hayatını pek ya- garip işaretler yaptı ve önün- ihtiram resmini ifa etmişlerdir. 
1•pardı. Bural~ra gönderilen kından takip .etmektedir. de duran şeyleri yıkamağa Heyet azası rüküplarma tab-
laimsder,.in bayatlanı>da bir Miidiiriln son sözlui: başladı. sis edilen otombillerJe Pera-
.yeya birka,Ç defa işledikleri "Mezunlarımız işküzarlıkları, /. Agtelr.in Kültür palas oteline gitmişlerdir. 
•fena har~etin damgası. on- dürüstlüleri yüzünden her ta- Kız kaçırma Vicdanaız ana 

'
•ı •ex.er ıslah edilmielerse· rafta her zaman k 1 1 ki · B h K a .. o ay ı a ış urnava na iyesinin ayadi· Çocut)unu bırakıp kaçm19 

madcmelhayat arbk takip bulabilmekteclirler.Onları her· bi köyünde Mehmet Ali kızı Memleket hastanesinde do-
etmemeli, bu kadarcık insafı kes tecrübeli, iyi bir vatandaş Ayşe adında 16 yaşında bir ğurduğu çocutunu terkederek 
~~ıa.:.~;n esirgememeli de· olarak bilir. Şimdiye kadar kız, ayni köyden Mqaa oğlu kaçan Abdullah kızı Saime 
•• hiç bir mezwıumuz yüzümüzü Ali tarafından kaçın\arak kir· zabıtaca tutulmuştur. 

T•,Jclldt: karartmadı. Hepıile de iftihar letilmiştir. Ali tutulmuş, tah- Otel ilıtigacı 
Bu müeaacseye Nevyork ediyoruz. Bazan buradan be- kikata baılanmııtır. Otel ihtiyaca nazarı dikkate 
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~~.:;: :~ . .? 
Fuar kupası turnovası ve gü
reş inüsabakaları yapılacak •• ·-·--Fuar komitesi, kulüplerin lardır. 
spor faaliyetini teşvik maksa- Futbol müsabakalarına 21 
dile bu hafta bir futbol turno· Ağustos Cumartesi günü baş· 
vası ve güreş müsabakaları !anacak, ikinci müsabaka 22 
hazırlamıştır. Pazar günü Alsancak stadmdft 

Futbol müsabakaları lzmirin yapılacaktır. 
6 kulübünün birinci takımları 
arasında turnova usulile yapı -

l~c!lktır. Bu müsabakaların ga
lıbıne fuar komitesi kıymetli 
bir kupa verecektir. 

Müsabakalar için kur'a çek
mek ve İcab eden kararları 
almak üzere saat 18 de bölge 
mtrkezinde 6 kulübün salahi
yettar murahhasları futbol aja
nımn riyasetinde toplanacak-

Son müsabakadan evel gentı 
muhtelif kulüpler güreşçileri 
tarafından yedi siklet iizerine 

güreş müsabakaları yapılacak .. 
tır. Komite, bunların galibine 
de birer hediye verecektir. 

Fuarın açık bulunduğu diğ 
günler büyük spor müsabaka 
ları programı da tespit edil 
mektedir. 

lzmir 5 -=:-AYdıiı 2 
Misafir takım, ikinci devrede iy 

bir mevcudiyet gösterdi 
Fuar münasebetile İzmir tılar ve 4-0 mağlubiyetten 4· 

sahasında muhtelif yabancı vaziyete çıkmağa muvaffıR 

takı.mlarla te~ıas edece~ olan oldular. lzmir takımı yedik 
lzmır muhtelıt takamı, ılk te- golden sonra tekrar oyun 
masını Pazar günü Aydın t d k"ka . . . aç ı ve oyunun son a ı 

muhtelıtı ıle yaptı ve oyunu ı d Ô · ~ d 
5 • 2 kazandı . Milli küme te· darbın ab. merın ayak

510 1 

l 
. . a a ır sayı kazanara maç 

mas arının hıtamındanb~rı fut· S 2 .b. b" "k b' f ki 
b 1 h

.d 
1 

- gı ı uyu ır ar a gı 
o temasına şa ı o mamış l'b I k b' . d ' 

olan spor meraklılarından bir 
1 0 

ara ıtır 1
• 

kısmı fırsattan istifade ederek Aydın takımında Şevki " 
sahaya akın etmişlerdi. Zihniden başka solaçık, so 

Oyun lzmir hakemlerinden haf bilhassa nazarı dikkat 
Mustafanın idaresi altında ve celbediyordu. 
saat tam 17 ,30 da lzmir takı· Misafir takımın bir huıuıi 
mının akını ile başladı. Bu yeti de birinci devrede dö 
takımlar karşıkarşıya geldikleri gol yemesine rağmen enerjitİ 
zaman Aydın muhtelit takı· ni kaybetmemesi ve yeise k•· 
mında lzmirin yakından tanı· pılmamasıdır. 
dığı Altınordulu Şevki ile fuar için -g-el_e_ca_k oıanl~ 
lzmirsporlu müdafi Zihni ve _... Belediye ve fuar komit":'" 
~:ıl~~~ Fikretin yer aldıkları gö· reisliği, bütün lzmirlilere bit 

beypnname neşrederek busto' 
fuarın açık bulundutu günl~ 
de evlerine kaç misafir gel~ 

lzmir takımında ise asıl 
muhtelit takımdan ancak Z. 
Ali, Nurullah, Adnan ve En
ver oynıyordu. 

Top beş dakika kadar or· 
tada dolaştı, bu dakikadan 
sonra lzmir takımı misafir 
takımdan daha anlayışlı oyun 
çıkarmağa başladı ve oyunu 
Aydın nısıf sahasına intikal 
ettirmete muvaffak oldu. Fa
kat muhacimler tamamile genç 
ve tecrübesiz olduğundan ha
zırlanan fırsatlardan istifade 
edemiyorlardı. 

lzmir takımı birinci devrelik 
oyunu tam hakimiyetle bitir· 
diği halde Enverin attığı 2, 
Ômerin attığı bir, llyasın ka· 
zandırdığı diğer bir sayı ile 
devreyi 4-0 galip bitirdi. 

ikinci devrede misafirler 
daha bakim ve daha güzel 
oynadılar. Yorulmadan çalış· 

ğinin, belediyeye bildiril01dİ"1 

rica etmiıtir. Bu suretle fut' 
münasebetile lzmiri ziY"" 
edecek olanlann hakiki ..tf 
sını öğrenmek mümkün ol' 
cakbr. 
Königsberg panayırınd' 

paviyonumuz açdd• ...1 

Berlin, ıs (A.A.) - 1-1.......
mubabirimiz bildiriyor: t 

1937 yılı beynelmilel~ 
nigsberg doğıJ panayırın 

Türkiye paviyonu bugün .-; 
raaimle açılmıştır. Dikka~ 
titiz bir itina ile ha~ 
ve tekmil ihraç maltarıııı ~ 
nümunelerile Türk elifi ., 
ihtiva eden paviyonuDl~~...t 
yük alaka ve takdir ~ 
mışbr. 

Izmir Liman işletme mWliit' 
lüğündem 

Karaburun seferlerine lS Atuatos paur günü 
~"· Pa~ar ve çarşamba günleri vapur aaat yedide / 
ıskelesınden ba!eketle doğruca Saip iskelesine gidecek ~ • 
nü birlik dönüfte Köaedere, Murdopn ve Ada iı~dl\G 
utnyacakttr. 14 17 ~ 

Borsa idar.esinden: 
1937 yılı incır piyasasının 19/8/937 Perşembe günfl ~ 

bir buçkta borsada açılacağı ilin olunur. 2~ 

- · Çq.malb tuzlası 
ğünden: 

vili)'etinin muhtelit yerlerirıden mert mezun olunca evlenen çift· Me i t ı k 1 K 
k hk 

zun ye a ınara zmir ız ve Erkek 16 Ağustos 937 pazartesı· gun" u .. saat 15 te ·ıhale y•P 
çocu ma emclerinden cÜ· ler de var. Her zaman kendi· 1 · M l k b L zmır cm e et astaneıi iselerinie, fuar müddetince mukaddema ilin edilen büyu-k yığın 1•1,·ne teklif _.,.. 
riqıleri tahakkuk etmiş ço· )erinden kurtarıldıklarına dair b · · B N - T k ~ emşıresı n. asıye ür ina otel halinde kullanılması için haddi layik görülmemi• oldu&nndan m:: ... ~ ........ tın A 
c:ülar, tavıiye 1Uretile kabul tctekkür ve minnet mektub· Lh" · · d d la bb ,.. •'" --ıu1 "' ~ 

, t:i~=·~·~~t:l~=~l:~n~~lan~~al~ı ~o~ruz.~·~---~......:..""'--J~11~11~1~v~a~zı~y~et~ın~e~n~~o~y~ı ~i~kiJ~t~efC~~ü~at:_e_b_u_lu~n~u~la~ca=t~ı =ba=b~e~r_!_~cuma günü saat 15 e talik edilmi•tir. Taliplerin mca.,,-41 
li ay daha mezuniyet verilmiftir. ahnmıttır. ve aatte Çamaltı tuzluı müd&rl616ne m&racaatllh· 
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H1eausi muhasebe mü-
dUrleri ve para · 

~NAOOLU 

lzmır Komutanlıfı ilanları 

B 
lzoıir Mus. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. 

azı vilayet hususi mulıa· 1 1 Cinsi Miktarı Muhammen tutarı lk teminatı hale günü 
lebe müdürlerile memurlarının Kilo Lira Lira 

Saat ihale şekli 

lllutemed sıfatile para aldık· Kuru ot 1,300,000 35750 2681 6/9/937 15,20 Kapalı 
lan yapılan teftişlerde görül- Saman 925,000 18500 1388 819/937 15 ,. 
lllüştar. Dahiliye Vekaletinden 1 .
1 

1 - stanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyaçları 
~ayete gelen bir tamimde L için cinsi miktarlarile muhammen tutarları ;ık teminatları ve ihale günleri, ihale 
qnunen bu müdür ve memur· ... ~ saatleri ve mün ... kasa şekilleri yukarıda gösterildiği veçbile münakasaya -konulmuştur. 
ı. ın paraya el koyamayacak- 2 - Şartnameleri her gün öğleden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat ve 
ıerı ve kanunla emirler hilaf an- b k bl l 2 90 ~- mak uz \'eya me ·tu ari e 4 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddeler.inde yazılı 
~ hareket edilmemesi bildiri!· 1 "" vr:sikaları ile beraber iha eden rn az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
... iştir. Mevzuat haricinde lıa· Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vernıe1eri 17 22 'l.7 1 
~~~enkrh~kındakaııuı~ ~~~~----~~--~~~-~~-----·--------~-----
~ibat yapılacaktır. İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

~ NIJ.ra atmanın neticesi Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihalesi Saat lbale ıekli 
Sarhoş olarak Kemeraltı Sadeyağı 40000 Kilo 37600 Lira 2820 Lira 219/937 15 Kapalı zarf 

Clddesinde nara atan ve bek· " 19000 ,, 17860 ,, 1340 " " 15.25 ,, ,, 
Çilerc hakaret eden Rifat ve 1 - İstanbul garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyaçları olup cinsi, 
~ıi Müminın Asliyecezada miktarı, tutarı, teminatı, ihale tarihi, saatı, yukarda yazıldığı şekilde satın alınacaktır. 
ıı.tahakemeleri sona ermiş, Ri· 2 - Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat 
1•t bcraet etmiş, Mümin bir makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddalerinde yazılı vesi· 
'Y hapse ve para cezasına kalarile beraber ihale saatından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
~kum edilmittir. Fmdıkhda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. ,12 11 22 27 2798 

lzmir müstahkem mevki satın alma komis)'onundan: 5 - Eksiltmeye girecekler kanunu teminat ve 2490 sayılı 
1 - Bir taneine tahmin edilen fiatı 900 kuruş olan 15 bin kananun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 

ila 25 bin tane battaniye ve bir tanesine tahmin edi- idari şartnamede yazılı vesikalarile birlikte teklif mek· 
len fiatı 210 kuruş olan 15 bin tane yün fanile ile bir tuplannı ihale saatmdan bebemal bir saat evvel M. 
kilosuna tahmin edilen fiat 230 kuruş olan 15 bin ila M. V · Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 2635 17-12·1 -1 

20 bin kilo yün çorap ipliği ayrı ayrı kapalı zarfla lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
alınecaktır. 1 - Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 9360 çift 

2 - Battaniyenin şartnamesi 1125 fanilanınki 158 ve ıp· fotin kapalı ı.:arfla eksiltmeye konmuştur. 
liklerininkini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek 2 - ilk teminat parası 3159 liradır. 
isteyenlerin hergün komisyona gdmeleri. 3 - lhalesi 23 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 

3 - Battaniyenin ilk teminatı 12500, fanilanın 2362,5 ve 4 - Şartnamesi 210 kuruş mukabilinde M. M. V. sat. al. 
ipliklerin 3450 liradır. komisyonundan ahmr. MMhabere ile şartname gön· 

4 - Battaniyenin ihalesi 3/9/937 Cuma günü saat 11 de derilemez. 
fanilanın ihalesi 6-9-937 Pazartesi günü saat 11 de 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
corap ipliği 6-9-936 Pazartesi günü saat 15 tedir. 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale 

S - Miinakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve gününde en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile teklif mektuplarmı M. M. Vekaleti satın alma komis-
birlikte teklif mektuplarım ihale saatlarından en az yonuna vermeleri. 7 12 17 22 2739 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver· · lzmir Müstahkem mevki sa. al. komisyonundan: 

'---- meleri. 17 22 27 2 2849 
1 ı - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300, 

lzmir müstahken Mevki satın alma komisyonundan: bin ili 350 bin metre ve bir metresine tahmin edilen 
1 - Tayyare alayı inşaat heyeti ihtiyacl için tesviye aleti fiatı 75 kuruş olan 100 bin ;Ji 150 bin metr~ porta· 

pazarlık suretile almacaktır. İhalesi 1-9·937 Çarşamba tif çadırhk bezler ayrı ayri kapalı zartla alınacaktır. 
günü saat 16.30 da yaplacaktlr. Şartname hergün ko· 2 - Birincisinin şartnamesini 1313 ve ikincisinin aşrtna· 
misyonda görülebilir. mesini 563 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 

2 - Muhammen tutarı 996 liradır. Teminatı 75 liradır. yenlerin her gün komisyona gelmelerir 
3 - Pazarlığa iştirak edecekler ticaret odasında kaytth ol· 3 - Birincisinin ilk teminatı 14250 ve ikincisinin ilk te-

minab 6875 lira. 
mua şarttır. 

4 - isteklilerin 3490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 4 - 300 bin ila 350 bin metrenin ihalesi 27/9/937 cuma 
lerinde yazılı vesikalar ile teminat makbuz veya banka gü.ıü saat 11 de ve 100 bin ila 150 bin metrenin 
melctuplarile birlikte İlmir kışlada satın alma komis· ihalesi 24/8/937 cuma günü saat 15 dedir· 
yonmıa müracaatları. l 7 22 27 31 2848 S - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 'J-- 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 

Zlnir Mst. Mv. sat. 91. ko. rs. den: ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarmdan en 
1 - Manisa merkezindeki askeri hastane ihtiyacı için mü- az bir saet evvel M. M V. satın alma kömisyonuna 

nakasaya konulan 12 ton koyun etine teklif edilen vermeleri. 11 17 21 24 2781 
fiat babalı görülmüstür. --:----------------------! 

2 - Münakasası artırma ve eksiltme kanununun 43. mad- İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
desi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla ve 15 Eylul 1 - iz~?ir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 
937 çarşamba günü saat 17 de Manisada Tümen sa· munalcasada olan 128 ton un hakkında yapılan ilan· 
tm alma komisyonunda yapılacaktır. lardaıı lstanbul Levazım amirliğinden ilin telgrafı gel-

3 - Şartnamesi her gün Manisada Tümen satın alma ko- mediğinden ve tekemmül etmiyen muameleden ötürü 
ihale yapılmlyarak yeniden münakasaya konulmuştur. 

misyonu .. da göriilebilir. Ve ihalesi 24 18/ 937 salı günü saat 17 de kışlada 
4 - Muhammen tuıarı (4800) lira, muvakkat teminatı (360) satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

liradır, 2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - lstekıHer Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 3 - Muhammen bedeli ( 16000) On alb bin lira olup ilk 

vesika 8Ôsterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte teminatı 1200 liradır. 
belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

'-.__ 17 22 27 2 olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

lzınir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz 
l - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı için kapalı veya banka mektubu ve teklif mektuplarile ihale sa· 

zarfla eksiltmede olan ( 110200) Yüz on bin ikiyüz atından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 
kilo sığır eti hakkında yapılan ilanlardan İstanbul Le- 1 12 17 22 2741 

vazım amirliği satın alma komisyonundan ilin telgrafı Askeri fabrikalar umum mü-· 
gelmediğinden ve tekemmül etmiyen muameleden 
örürü ihale yapılmlyarak yeniden kapalı zarfla müna· dürlüguv •• sa. al. ko. dan: 
kasaya konulmuştur. Ve ihalesi 24 181 931 salı günü 
saat 16 da kışlada satın alma komisyonunda yapıla- 35 kalem çelik 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 30305 ) Otuz bin üçyüz beş lira Tahmin edilen bedeli (24865) lira olan yukarıda miktarı ve 
olup muvakkat teminatı 2273 liradır. cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınabilir. Ve arz· alma komisyonunca 6 /10/ 937 tarihinde çarşamba günü saat 
edilen komisyonda görebilirler. 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1864) 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü lira {88) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur ıünde saat 
maddelerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat mak- 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu-
buz ve teklif melrtuptannı ihale saatmdan en az bir maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 
9Ut ewel komisyona vermif bulunmaları. gün ve saatte komisyona müracaatları. 

7 12 17 22 2740 17 19 21 23 2825 

Zllıir Mat. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
l - 174688 yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira 

dört kuruf keşif bedelli uçuş yolu inşaatına talip çık· 

2 
madığmdan kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

- Eksiltmesi 19-ağuatna-937 perşembe günü saat 15 

3 
dedir. 

- hk teminat akçası 9984 lira 40 kuruştur. 
'4 - Şartaame1i 874 klll'Uf& M. M. Ve•leti satınalma ko· 

mi.,nundarı alınabilir. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

1 Eylul 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
edileceği 11, 14, 16, 18 Temmuz 937 günlerinde ilin edilen 
35 kalem çelik şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzum 
görüldütünden mezkür , ilanlar hükümsüzdür. 

17 19 21 23 2836 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Kıymeti Cinsi 
Lira 

Mevkii No. Vakfı 

125 harap ev Kanbncı S. 28-30/20 Yapıcı oğlu 
700 arsa Dellilbaşı 28 Saçmacı ıade 
600 mağaza Çerçi oğ. hanı içi 7-18 Müftü Mustafa 
600 ev ve dükan Saraç Ali 2,4 Yapıcı oğlu 
300 arsa Kestelli çıkmazı 67 /69Peksimetçi H. lbrahim 
SOO harap dükin Irgat pazarı 95 Hisar 
75 birbirine mut· Tepecik armutlu 9,11,13 Bezmialem 

tasıl 3 arsa 
500 harap ev Sürmeli s. 
150 ,, dükkan ,, 

4 
39 

" 
" 

200 birbirine mut- Faik paşa çiçek 2.4,6 Çiçek Mescidi 
tasıl üç arsa mes. 

300 birbirine mut· Tepecik Altay 23-25 
tasıl iki dükkan 

Bezmialem 

300 birbirine mut· Yusuf dede c. 48/1.,48/2 
tasıl üç arsa bila hela yerı Yapıcı oğlu 

Yukarıda yazılı akarat ve arsaların mülkiyeti peşın para 
ile satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 6/9/937 
pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Vakıflar idaresine 
müracaatları. 17 21 4 2852 

Nafia teknik okulu müdür
lüğünden; 

1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : lstanbul 
Beşiktaş Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında 
şartnamesine göre yapılacak hedmiyat, çatı inşası, betonarma 
döşemeler, su ve elektrik tesisatı ve teferrüatıdır. 

2- Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki 
saat evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yük-
sek Mühendis mektebi muhasebesine yatırılaeak olan ilk t<:.mİ· 
nat :]122 lira 82 kuruştur. 

3- Elcsiltme şartnamesi ve teferrüatı, Yüksek Mühendis 
mektebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mu· 
kabilinde alınacak makbuzun ibrazı şartile mektebimizce 
verilir. 

4- Eksiltme 25 · 8 • 937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 
saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi muhase· 
beciliğinde toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapıla· 
caktır. 

5- İsteklilerin teklif mektuplarım eksiltme saatmdan bir 
saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi muhasebe· 
sinde toplanan komisyon başkanlığına makbuz mukabili ver· 
meleri lazımdır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. 

6- Eksiltmeye girebilmek için Nafia Vekaletinden alınmış 
ve en az 30,000 tira tutarında betonarma bina inşaatı yap
tığına dair müteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası 
belgeleri bulunmak lazımdır. 8 12 17 24 2748 

Kınık Belediyesi elektrik te
sisatı açık eksiltme ilanı 
Kınık Belediye Riyasetinden: 

1 - Yapılacak iş : Bergama kazasına bağlı Kınık na· 
biyesi Belediye elektrik tesisatı. 

2 - Kınık lznı1rd,.n 135 ve Soma istasyonundan 25 kilo· 
metre mf'safede ve lzmir Soma şosasl üzerindedir. 

3 - Münakasası müddeti: 4/8/937 tarihinden 1tibaren 45 
gündiir. 

4 - Münakasanıı. şekl : Kapalı zarf usulilc ve Lu ışlnt> 

mütedair kanun ve- ıa ımaınanı·· lt r 

hüküm ve kaidelt>rİnt lt>vfıkaı dır 

S - Tesisatın şekli : Nafıa Vekaletinin kuyut ıhtııazıyesi 
nazarı dikkate alınmak suretile Ve
kaletçe musaddak proje plan, şart· 
namelere göredir. 

6 - Planların tedariki: Eksiltme şartnamesi: Şartnamei fenn' 
ve mukavele suretile buna ait bü
tün evrak bedeli mukabilindde Kı· 
nık Belediye riyasetinden alınabilir. 

· 7 - Münakasanın son günü ve yeri: Kapalı zarflar 20/9/937 
pazartesi günü saat 16 da Kınık 
Belediye dairesinde müteşekkil 
Belediye encümeni huzurunda açı
lacaktır. Zarflar en nihayet o gün 
saat 15 şe kadar mutlak surette 

• verilmiş bulunmalıdır. 
8 - Bedeli keşfi : (24000) liradır. 
9 - Teminatı muvakkate: 1800 liradır. 7-10-13-17 2730 

lzmir Vakıflar müdürlü
ğünden: 
Kıymeti Cinsi Mevkii No. Vakfı 

Lira 
700 Mescit yeri ve oda Bülbül hoca 12 Alaca meacit 
300 Ahşap Kırım mescidi Tabak Ahmed bila Kırım meıciti 

1200 Harap Sarı Hafız Medine yokuşu 6 Sarı hafız ,, 
Yukanda yazılı mescitlerin mülkiyeti peşin para ile iatıl

malc üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 6/9/937 pazar· 
tesi günü saat 16 dadır. isteklilerin Vakıflar idaresine mü-
racaatları. 17 21 4 2851 

Borsa idaresinden: 
937 yılı çekirdeksiz kuru üzüm pıyasasmın 19/8/937 Per

şermbe günü saat 11 de Borsanın üzüm salonunda açılacatı 
ilin olunur. 2842 
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w. F.viı~·v AN- Piirjen Şahap TesiTi tabii, eşsiz biT müshildiT. O kadaT zaraTsızdırı ki gebeleTe, kalp, bö 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Der ZEE & CO. Fratelli Sperco 
DEUTSCHE LEVANTE 

uNıE Vapur Acentası 
G. M. B. H. HAMBURG ROY AL NEERLANDAIS 

"YALOVAu vapuru 25 KUMPANYASI 
Ağustosa doğru bekleniyor. "RHEA,, vapuru 18 Ağus· 
ROTTERDAM, HAMBURG tosta ANVERS (Doğru) ROT 
veBREMEN için yük alacaktır TERDAM, AMSTERDAM ve 

AMERICAN EXPORT Ll· HAMBURG limanları için yük 
NES alacaktır. 

The EXPORT STEAMSHIP "GANYMEDES,. vapuru 5 
CORPORA TION Eylfılde ROTTERDAM, AMS-

.. EXHIBITOR. vapuru 18 TERDAM ve HAMBURG 
Ağustosta bekleniyor. NEV- limanlarına hareket edecektir. 
YORK ve BAL TIMOR için "GANYMEDES., 22 Ey· 
yük alacaktır. lfılde BURGAS, VARNA ve 

•EXPRESS" vapuru 3 Ey· KÖSTENCE limanları için yük 
lulde NEVYORK için yük alarak hareket edecektir. 
alacaktır. SVENSKA ORIENT 

PiRE AKTARMASI LINIEN 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

Ceıaı Yarkın 
lzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Talefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 1018 
Telefon : 2545 

. . .,. . . . . . ' . - ' - . ~ .. 

Satıhk motor ·ı 
4, 7, 1 O beygir kuvvetinde muhtelif markalarde satılık 

motörler vardır. Taşra dan istiyenlere malumat verilir. 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 

lzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 
makine tamirhanesi. 

SEYRi SEFERLER "BARDALAND,, motörü 
EXETER" vapuru 13 ağus- Elyevm limanımızda olup 12 • lllllllllllllllllllllllllllhı. 

tosta PIREden BOSTON ve Ağustosta ROTTERDAM, 
Doktor .. 11111111111111111m1111111111~ 

NEVYORK için hareket ede- HAMBURG ve lSKANDI-
cektir. NAVYA limanlan için yük 

SEYAHAT MÜDDETi alacaktır. 
PiRE • BOSTON 16 gün "VIKINGLAND,, motörü 
PiRE • NEVYORK 18 gün 23 Ağustosta ROTTEROAM, 

HAMBURG ve ISKANDI
SERVICE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosta bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA,GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanlarına yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST,, motörü 13 
Ağustosta bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, COMA· 
ONO, BUDAPEŞTE, BRA
TlSLAV A, FIU ME ve LINZ 
limanları için yük alacaktır . 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 

.. INCEMORE. vapuru 29 
ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından mal çıkaracak ve BUR
GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL limanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 17 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 
OSLO 

''BOSPHORUS,, motörü 
26 Ağustosta DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacakbr. 

"BAALBEK,, motö. ü 23 
Eylfılde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manlarına yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 

NAVY A limanlarına hareket 
edecektir. 

,,GDYNIA,, motörü 2 Ey
lulde 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 
Eylulde M .\L TA ve MAR
SIL Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

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

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL . ve 
ANVERSTEN gelip yük çı
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır . 

" LGERIAN 11 vapuru 15 
ağustosta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

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

Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde şarkan Hammalbaşı keri· 
mesi Muhsine zeytinlik ve mer' ası garben kısmen Giritli Osman 

zeytinlik ve mer'ası ile kısmen Murat ve Hasanm zeytinlikleri 
şimalen Abidin bağ ve tarla ve zeytinliği ile kısmen Hoca 
Hasanın tarla ve bağı cenuben Giritli Osmanm zeytinlik ve 
mer'ası ile arsalarını tefrik eden bir duvar mevcuttur. Mec· 
muu 225 dönüm mukabili 207 dekar zeytinlik harap bağ ve 
tarla ve mer' a arazı üzerinde 2500 ili 3000 zeytin ve badem 
ağacı kule, ahır, ev kuyu ve havuzu mevcut olan bu gayri 
menkul (13762) lira (50) kuruş muhammen bedelle ve bedeli 
8 sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere kapalı zarf 
usulü ile ve 15 gün müddetle satışa çıkarılmiştır. 

İhalesi 23-8·937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların 
<J.o 7 ,5 teminat yatırmaları ve kapalı zarflarını yevmi mezkur
de saat 14 de kadar Milli Emlak müdurlüğünde satış komis· 
yonu riyasetine tevdi etmeleri. 8 17 2733 

=: A. Kemal Tonay § 
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= Birinci Sınıf Mutahassısı = 
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_ Ba malıaae istac;yonu karşısındaki Dibek t-okak hıı~ında 30 sayılı = = ev ve muayenehane inde sabah tıaat 8 den akeam tıaat 6 ya -
= kıtdar ha11talunnı kabul eder = 
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lzmir iskan müdürlüğünden: 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinın aşağıda gös

terildiği veçhile inşaası için kapalı zarf usulü ile yapılacak 
münakasa ilanıdır: 

1 - inşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki keşir 
bedelleri dun görüldüğünden nafıa formüllerinin köprü 
ve şo~elerde tatbik olunan tahlil fiyat esaslarına göre 
yükseltilerek bu kerre yeniden muhammen kıymet tesbit 
edilmiş ve bu evlerin tiplerile hangi kazaların hangi 
mevkilerinde yapılacağı aşağıda gösterilerek 8/8/937 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle yeniden 
münakasaya konulmuş ve 23/8/937 pazartesi günü 
saat üçte İzmir iskan müdürlüğünde müteşekkil komis
yonca ihalesi mukarrer bulunmuştur. 
A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek 
köy tipi kargir kaza merkezinde 14 şehir tipi kargir 
B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek 
köy tipi kargir 
C - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi kargir, 
kazanın Çandarlı nahiyesinde 158 tek 31 çift kargir 
köy tipi 
Ç - Foça kazasının Bağarası mevkiinde 17 tek, 10 
çift köy tipi kargir 
D - K emalpaşa kazasının Yukarı kızılca ve Parsa 
köylerinde 22 tek köy tipi kargir 
E - Torbala kazasının muhtelif köylerinde 387 tek 
ve 48 çift köy tipi kargir 
F - Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek 
köy tipi kargirdir. 
G - Çeşme kazasının muhtelif köylerinde 103 tek 
köy tipi kargir 

2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç 
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olmak üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 
57,5 kuruştur. Çift evlerin 625 lira 48 1/4 kuruştur. 
Şehir tipi evlerin 4 HJ lira 46 kuruştur. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenler toptan teklif 
yapabileceği gibi onar, yirmiş7r evin inşasına pera-
kende suretile de iştirak edebılirler. 

4 - Her müteahhid tip itibarile kaç evin teahhüdüne 
iştirak ederse bu evlerin beherine konulan muham
men kıymetinin % 7 ,5 nisbetinde teminat vermedikçe 
münakasaya iştirak edemez. 

5 - inşa edilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dai
resince inşaat mahallerinde aynen müteahhide teslim 
edileceğine göre yukarıda beher ev için keşifleri 
mucibince konulan muhammen kıymetler kereste bedeli 
tenzil edilmek suretile konulmuştur. Kerestesi veri
lecek olan bu binaların malzemesi, işçiliği hesap 
edilerek anahtar teslimi suretile ihale edilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler fenni ve umumi 
şartname planları görmek üzere lzmirde iskan müdür

7 
lüğüne kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. 
Münakasaya iştirak edecek olanlar teklif mektupla: 
rına mes'ul olan şeriki mimar veya fen memuru ile 
müştereken imza edecektir. 2935 7-10-14-17 

Antalya vilayetinden: 
1 - Antalya iskelesinde kain ve günde otuz ton buğday 

öğüten vilayet un fabrikasının üç yıllık icarı yıllığı 
7500 liradan 1-9-937 Çarşamba günü saat on ikiye 
kadar kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının % 7,5 teminat olan 1687 buçuk 
liralık Banka makbuzu veya mektubu ile birlikte ve 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarif daire-
sinde o gün saat on bire kadar vilayet makamına 
-.erilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. 

3 - Talipler Encümen kaleminden izahat alabilirler. 
8 12 17 21 2752 

Müsabaka imtihanı tehir 
edim iştir 

Türkiye cumhuriyeti Ziraa 
bankasından: 

İstanbul Yuksek lktisad ve Ticaret mektebi mezunlar111ı 
kamplarının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vuk 
bulan muracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanını 
başlangıcı 8 Eylule tehir edilmiştir.} 

1- Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilect 
muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamıı~ 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alıns 
caktır. 

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

3- Müsabaka 8,9 ve 10/Eylul/937 de Ankara ve lstanb 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol P' 
raları verilerek Ankaraya ketirtilip, EylUI zarfında sözlü b 
imtihana tabi tutulacaktır. 

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

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfottişh 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müftl 
tişliğc terfi edileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olB 
şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehli} 
imithanında muvaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir· 

5- İmtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbuals 
Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat baıı~alarından elde edilebilır 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 'fiİ 
kiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine verf11C 
veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 937 tarihiııd 
ele değmiş olması şarttır. 10 12 14 17 19 21 274 

C. H. P. ilyönkurulundan: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Eksiltme usulü 
Bu işe ait plan, izahat ve di
ier evrakın nerede iÖrüleceii: 

Eksiltmenin yapılacaiı yer, 
taı ih, iÜn, 11ati 

Menemende Kubilay anıtının e. 
rafında yapılacak çiçek parte 
anıt etrafında boş bırakılan 
hada yapılacak çim parteri ' 
teşcirdir. 
4687 lira 55 kuruştur. 

iş açık eksiltmeye konulmuştııf 

Bu işe ait keşitname, plan, pi 
nın izahnamesi, eksiltme şB 
namesi, Bayındırlık işleri gr.11 
şartnamesi, mukavele proie . 
C. H. P. İlyönkurul yazı d• 
resinde isteklilerin serbest te 
kikine konulmuştur. 

Eksiltme 21-8-937 tarihine r8
1 layan cumartesi günü saat 

da lzmirde C. H. P. llyö11~ 
rulunda yapılacak ve ayni 
ihale icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat nedir 351 lira 59 kuruştur. 
isteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı~ 

H. P. yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve gününde 
misyonda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. tS 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
900 Tamaşalık Burç sokak 52 taj numaralı 17 / 50 

metre M. arsa. Nakit ile. 
901 Memduhiye Hacı Mumcu So. 511 No. lu ar

sanın 3/4 hissesi. Nakit ile. 
902 Selatin oğlu Burç So. 23 taj No.Ju 61/25 

metre murabbaı arsa. Nakit ile. 

Lir' 
8 

903 Tamaşalık Kireçlikaya So. 7 No.lu ev. Nakit ile 80 
904 Memduhiye Leblebici So. 8 No. lu evin 3/4 150 

hissesi. Nakit ile. 
905 Memduhiye Derviş Hüseyin sokak 29 taj No.lu 

arsa 102 M.M. Nakit ile. 
906 Memduhiye Ramazan So. 15 taj No. lu 66 

M.M. arsa. Nakit ile. 
929 Karşıyaka Osmanzade mevkiinde 172 taj No.lu 7()(J 

depo 2 inci tertip tasfiye vesikasile. 
930 Karşıyaka Osmanzade mevkiindc 96 ada 7. 8. t44 

9. 10 parsel sayılı arsa. ikinci tertip tasfiye 
vesikasile. 

932 Güzelyalı 3 kuyular mevkiinde 72 taj No. lu 
ev. 2 inci tertip tasfiye vesikasile. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle 9 

arttırmaya konulmuştur. 

ihaleleri 26·8·937 tarihinde perşembe günü saat 15 t; 
Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 7 17 2 

Bayındır belediyesinden:. 
Bayındır belediyesinin satın alacağı muhammen bede~ 

lira 34 kuruşluk muhtelif elektirik malzemesi 15 /BI 93 l 
6 191 937 ye kadar açık eksiltmeye çıkarılmıştır. rı 
6 191 937 pazarteıi iÜnü 11at on beşte:n sonradır. istek 
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müracaatları. 13 17 


