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Uzak Şarkta vaziyet gittikçe vehamet kesbediyor 

Mareşal Şan-Kay-Şek, bizzat Çin 
ordusunun başına geçiyor 

1iyencinde bombardımandan iki büyük Amerikan , mektebi harap 
başlıyorlar oldu. Japonlar, büyük askeri h<ırekata 

Şaoghay, 31 [Hadyo] - jrıpon 
kuvvetleri şidıletli bir lıomlınrclı· 
llıandan sonra Tiyençinio han l.ı· 
•ınılarını işgal etmişlerdir. 

Kuçin cJc iş~ıl eılilnıişıir. 
~aoglıny, .n (RaJyo) - 1'oıın· 

~ungtıın bildırHJiAin·e gön•, j.ıpon· 
ar, llopey mevki kurııoodanile 

\'al' • 1 ıoi tevkir ederek kur~una ıliz· 
lll' 1 • 1f crılir. 

l>ekiu, 31 (tfod)o) - jııpon 
~tıluları 1800 Çin Bhkt>Tİııi ~ilıih· 
llrındon l1.rriJ cımi;lerdir. 

l Tutulan Çin aııhrlcrin ~illilı· 
arıııduo tecridi devam etınektt>clir. 

!;arıghay, 31 (Had) o] - j.ıpon 
~rkr. i)I • 

un ıarbiyesinin Pekinde bulu· 
1180 e kA d • 1 '1' · ç· r anın an mıra ay ·' ıçm 
.'~de vaziyeti o çok vahim ve un· 

tı olduğunu söylemiştir. 
t' l f.'ğer Naukio hüL.:ılmeti, nıiif· 
ıı er· 

L ın oyuaca~ı olmakla ve Mos· 
'Ota ·ı d t e birlikte hareket etmekte 
t tvalll ederse Çin topraklarında 
Clkaldde hadiseler ~ıkııcaktır. 
ı, anghny, 31 (Radyo) - japon· 
lotıtı Vaçing havalisine külliyetli 

dı~u kıtaatı gönclermrgc başla· 
arı anlaşılmıştır. 

\t anghay, 31 (Radyo) - japon 
d YYarelerioin attıkları bombalar· 
l:n l'iyençinde iki bü) ük Ameri· 

ll llıekteLi harab olınu~tur. 
kl • nkio 31 {Radyo] - Marc· 
d Şan.Kay.Şek.in şimali Çine gi· 
.. ~reft Çin ordusunun kunınudasmı 
u.,Cti 

ne alacağı söyleniyor. 

il :okyo, 31 (Radyo) - japooya 

gllt ı)'e 'azm General Sökcyam, 
~c· ·1 y, •Ccı ere verdiği beyanata japon· 
nın . h l• ' gcnış mikya!tıı ııskeri are· 

at 
1
; glrişmeğe karar verJi~ioi 

) enıi~tir, 
.\J' 'l'okyo, 31 (A.A.) - Domei 

•11 •tıdan: 
''M bit ehusan meclisinde eorulan 

tırı •tıalc CC\ab veren Hariciye Na· 
ttrı D, llirota Amerikanın bita· 
"n ık lı:aııuuo ileri sürmek ta&a\'· 

'tında ld ~ . L' ll~ o uğunu gusıı•rır ır 
ıııet 

ttQ:ı· llle\•cud olmadığıot Leyan 
1ttir, 

titı ~11.ıır, gorünüşe nazaran Va· 
'-ı1ıtlon bük6metinin tamamilc 

l'it~))'cn birtakım taabbildlcre gi· 
dt: lttktcn çekineceği, fngılterenin 
l,h ~ıa muayyen hir ballı hun·kct 

ıtın~ı etmekten ihtiraz r.decr~i 
'l't•sındadır. 

j,l>o 0 kyo, 21 (A.A.) - GazetP.kr 

~:.,:erkezi Çin bil· 

,., Qr • • 1 T k ·1 · • ıcıye re ı ımız 

4ıakaraya döndü 

~"· Rüşdü Aras 

Japon askerleri 
ktiınetinc ıncn~uh olan ~iınale 

doğru ilerliycu .;o,ooo ki~ilik Lir 
Çin onlusile larçılaşınak üı.n;
yürüoıekıe oldııgunu hildiriyorlaZ 

Şangbay, 31 (A.A] - Çiu jan· 
darması şarki Hopei Mubıar hü· 
kıimeıi rcisile nazırları tevkif ede· 
rek kur~una dizmiştir. 

Tokyo, 31 (A.A.( - Dün Di· 

)Ctte General Sııbriyamn ~u beya· 
nlllla bulunmuştur: 

"Halen mevcut nıesclelt'ri top· 
tan lıal i\'İn askeri bir hareket 
icrasını derpi: etme~e lıazırıw. 

Gazeteler imparatorun Laşve· 

kili: kaLul edi~ioc fe,·kalade cl.ıcm· 

Trakya manevraları 

On yedi devlet askeri 
ricalini davet ettik -- ..... 

Balkan devletlerinin erkanıharbiyei umu. _ _,,___ 

miye reisleri bizzat bulunacaklar~ 

Mareşalımız Balkan devletleri erkôm harbiyei umumiye 
reisleri ile bir arada 

Ankara, 31 (il usu•i) - • Trııkyadu } npılacak lıii) lik ordu rııuncna· 
)art için A fgau, fran, Irak, Huıncn, Y ugosl:ıvya ve Yunani tan l.ıilkümı•t· 

lerindeo birer nskı•ri beycı da,·ct cJilnıiştir. 1unauisıarı , YugosJn,yn ve 
Ponıanya a keri lıcyetleriue, crkiinılınrlıiyci umumiye rei leıi ri~asct 
edeceklerdir, Heyetler, yedi kişilik aEkcri crkfillflan ınüıceekkildir. 

Bundan hoşka Alınanyn, Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa, lııgilıere, 
hpanya1 f ıaJyn, Husyn, Japonya, l\Jac:ıri tan \'e l.t•bi tandan da lıirer 
ha\•a ve k:ırn kumandanı clan·t ~tlilnıi~lcrdir. 

Göçmenleri!2_ evleri acele yapılacak 

Kaymakamlar pazartesi 
günü lzmirde toplanıyor --·-
Vali Bay Fazlı Güleç, inşaat için 
kaymakamlara direktif verecek 

------
\' ilfiyt.timi1:dc i skftrı edilmiş betile göçmen iskan edilen kazala· 

olen Bulgnristıın ve Hoınnnynlı nn kay ınukaınları \'ali D. Fnilı 
göçmenler için inşa edilecek evlere Güleç tıııafından 1zınire Jnet 
yakında lın~lanacaktır. Bundan eYcl edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai Mııa\'eııct Vekii· Ka)'ınakarular bugün ve pnn 
leli tarafından göçnıenh riu iekôn· şelıriınize gdecek ,.e YilAyette vali 
lan için inş:ı cdilı!cck c\ ler hak· U. J<'azlı Güleı:in riyasetinde topla· 
krnda bir nıfınnka . a aı,.ılnıı~tı. İn· nacaklardır. Vali tarafından, göç-
şaata talih çıkmadığuıclıııı c\•leriu men evlerinin silraıle inşaeı için 

in~asına ba~lııııması ka· kendilerine lazıın gelen direktifler 

ıniJel atfetmektedirler. 
1 mparatorun fİmali ,ÇiuJcki 

l'aZİJelin inkişaf lıırı hakkında dt'· 
rin endişelcriui bildirdiği ,.e vazi. 
yet lıaL.kıuda tafsil;itlı bir rapor 
istediği rivayet edilmekıeJir. 

Şanghay, 21 f A.A.) - TiJeD· 
çinJe japoo ıayyareleriııin Lom· 
bar<lımanı neticesi olaralı. !'ivil 
ahaliden lıirçok it.iti öloıü,tür. 

Dört Almanın 
kafaları uçuruldu 

Berlio, 31 [Padyoj - C>tSUS· 

lultan dolayı idama muhkı1m edil· 
miş olan dört Almanın kafaları, 

bugün halta ile uçuruluııışıur. 

Jores icin 
' 

Pariste büyük ihti
fal yapıldı 

Paris, 31 (RRdyo) - Ffan· 
sız sosyalistlerinden meşhur 
Joresin öldürüldüğü gunun 
yıldönümü münasebetile bugün 
Pariste büyiik tezahürat ya· 
pılmış ve Joresin mezarına 

yüzlerce çelenk konmuştur. 
lhtifalde, hükumet ricali ve 

sosyalist partisi lideri Bay 
Leon Blum hazır bulunmuş· 
!ardır. 

ihtifale iki yüz bin milis 
iştirak eylemiştir. 

Leyli ve meccani 
talebe imtihanr 

İstanbul, 31 (Hususi) -
Eylulün ikinci günü, Lise ve 
Orta mekteblerin leyli ve 
meccani talebe imtihanı hep 
birden yaptlacaktır. 

I" " Vakitsiz ve acıklı 
bir ölüm 

Bütiio iz. 

mirin ıııuıdı· 

~·· hepi miı.i ıı 
~c\ i !' :ı) ılı~ı· 
ıııız <lok tur 
Ekrr·ııı il ayı i 
i' ıı ı ii ııcl np, ııı 
17 yaşıod:ılı.i 

oğlu Piren 
Üstündağ ı, 
eı'el dün an· 

ilzııı, korkunç 
bir r il z ı; İtr 
taze bir çiçe· 
ği dalı od an Zavallı Piran 
kopanr .. 'f: sibi kara toprağa atıp 
geçmi~tir. Piran, lzruir liseEİ 
onuncu sınıf talcbesindendi. Zeki, 
tcruiz, bıılfık, ahlaklı bir gençti. 
Bütün arkada~lan vı: muallimleri 
onu everJcrdi. O, baba ve anası· 
mu <la gözbeLeği idi. Fransız 

mektebini bitirdikten eoora füe· 
ye ge~mi~ti. Bıı vakitsiz ve acı 
ölfim bizim de içimizi 8Jzlattı. 

Hı) an ve Bay Üstilodıığın doy· 
duklan ı tırabm büyüklüğüne ve 
derinlığine iştirak eder, ba~sağlığı 
dileriz. Ilak Pirana rahmet ey· 
lesin. 

• • • 
Bayan ve Bay doktor Elı.rem 

Ilnyri ÜaıQndağ scvgi.i tocuklan 
lise talebesinden 17 yaşında Piran 
Ü tündağı bugün kıybettillerini 
elP-mle bildirirler. Cenazesi bugün 
eaat on birde Alsancaktaki evle· 
rindeo kaldırılarak ve cenaze na· 
mozı Kemeraltı camiinde kılın· 
dıktan sonra Koklucada aile kah· 
ristınına defnedileı..ektir. 

r ' Benzin ve petrol 
Fiatleri kat'i olarak tesbit 

edilmiştir 

RESMİ TEBLIG 

Benzin ve petrol fiat
leri ~tesbit edildi 

·-
Tanzim olunan f iat listesi, iki 
ağustostan itibaren muteberdir 

İ&tımbul, 31 (A.A.J - lktısıcl Vekaletinden tebliğ edilmietir. 
2 Ağustos 1937 tarihinde muteber olmak üzere benzinin pera• 

keode ve petrolun toptan azami satıt filleri bet şehir için aşağıda 
gösterildiği gibi tesbiı eJilmi~tir; 

Gaz çift teneke bü)ük Ankara 625, lstanbul, 520, Sım un 530, 
Mersin 535, lzmir 520 kuruotur. 

Tek ufuk teneke .\akara 96, f;ıranbııl 81, Samsun 84, fersin 
8 l, İzmir 76 kunı~lur. 

Dökme 1 tan bul J 5,5 Kg. lznıir 12,5 liıre çift büJük teneke 
Ankara 665, lstaobul 590, ~ amsun 58;), Mer in 580, İzmir 590 
kuruştur. 

Dökme litre Ankara 18,5, f!ltanbul 16, hmir kuruştur. 
Diğı>r yerlerde azan.i satış f iatlcri İstanbul ,·e Lı:mir depo fiat• 

)erine nakliye ve mahalli resimle ve Jiqıe i \'ek:ilete mevdu yerlerde 
satH·ı komusyooları ilave edilerek tayin ve te•bit olunur. 

istanbul \'e İzmirde depo fiatleri benzin ~ift tenl"ke 537,2:> ku· 
ru~, petrol çift teneke 493,•ı:? lı.:uru~lnr. 

'-------------------------------~ Anadolu Ajansının tekzibi 

Muhayyel ve ; uydurma
dır tayin haberleri ---·--Bu yalan yanlış haberler, ·hafif 

•meşreblik _telakki ediliyo;:--
ha)Yel tayinleri aynı şekilde tekzip 
eden ~u lıaberi l'ermi,tir: 

B. Fazlı Güleç 
Bazı İzmir ve İAtanbul gazete· 

leri, geçenlerde Ege müfetti~liği 

Ankara, 3 l (A.A.) - 1ııtanbul· 
da l)ıkau lıazı gezcıclcr umumi 
mtifeıti~ ve \"ıtlHcr ar:ısıada tcbed. 
düliH olncağı hakkındaki neşriyat 
tamamile uydurmadır. Bu gazete] • 
rin hiçbir tahkika lüzum görmeden 
bö) le yalan yanlıo havadislere ma. 
kes olmaları b:ıfifmcşrehlik tc· 
l:ikki eclilmektc-ı l'C memleket umu· 
mi i<lıırc i noktasından da zararlı 
görülmektedir. ,- ' 

TEŞEKKÜR ---.... ___ _ 
Gaze ·emfain 27 inci gıl· 

dönümü münasebetile Ju~r 
taraftan tebrik telgrafları 
aliyoruz. Gerek telgraf la 
ve gerek mektubla gaze
temize ve tahrir heyetine 
teveccüh gösteren değerli 
okurlarımızla saqzn arka
daş ve dostlarımıza en sa
mimi teşekkürlerimizi su-

ihdas edilece~inden bahisle bol bol, 
muhayyel tayinler yap yor, İzmir, 
Ankara, Kaetamonu valilerinin yer· 
)erini dt>ğiştiriyor ve gıiya kuru· 
lacak Ege ınüfrttişliAine de ıit;ilıwü 

umumi müfctti~ Bay Talı~ini gün. 
(]eriyorlardı. Bu haberi, dünkü 
Anadoluda tekzip etmi~tik. Çünkü 
bakili Lir§ey olsa, Lıınu gazetemi· 
zin haber lCreceğİ ele şüpheeİzclı. narzz. 1 
Dün de Anadolu Ajan ı Lu mu· \.. _____________ ../ 

Londra komitesinde 
girift vaziyet -

Fransız matbuatı, bu vaziyet etra
fında uzun makaleler yazıyorlar 

--------------------
P aris, 31 (A.A.) - Mat- ettikleri kararsız bir vaziye-

buat, Londra komitesindeki tin devamına sebeb olmakta-
girift vaziyeti mevzubahs etmek- dır. Esasen Ribbentrop ile 
tedir. Petit Parizien gazetesi Grandi gönüllülerin çekilme 
şöyle yazıyor: meselesinin diğer meselelere 

"Moskova hükumeti Berlin takdimi müzakeresini kabul 
ve Romanın karanlık tasavA etmekten çekinmişlerdir. 
vurlanna kör bir alet olarak Londra ve yarı rP.smi mah· 
telakki ettiği Salamanka hü· felleri dün akşam haklı ola· 
kumetine muharip sıfatının ta· rak ademi müdahale işini kur· 
nınmasına karşı derin bir nef· tarmak imkanları üzerinde ol-
ret hissetmektedir. Sovyet hü· dukça bedbin görünüyorlardı." 
korneti böyle hareket etmekle Eko Dö Paris gazetesi şöyle 
mesuliyetlerden kaçınmak hu· 
susunda ltalyanlarla Alman· 
lara kolay bir vesile temin 
etmekte ve bu suretle gerek 
Franko ve gerek ltalya ile 

yazıyor: 

Fransız • lngiliz tezi ile ltal· 
yan • Alman tezi arasındaki 
çukur o kadar derindir ki, ağ· 
lebi ihtimal doldurulamıya-

te \1 but, 31 (Hususi) - Uari· 
~ tltilimiz n. l'evf ik Ril~dü 
'lflo Ankaraya bart'ket et· 

Jl.. __ ... __ ... - .-,. ... .AJ-,. .... - ... ı..ı..... ~- - ~1.-a ··•· 



Sayfa 2 

~At-Q 
Gayeyi bilmiyor gençler 

UoivP.r itemir., muhakkak ki, meoılekeıiu her kö~eeiuden, her yıl 

biraz dahıı knbarnrak gelen bir liıae meıunlnn eli knreıeıodndır ve ona 
cevab vermek IDf'l'buriyetindedir. Bu alaka ve tf'haciimclür ki. bif'e yeni 
yeni fakülteler açmak zaruretini gösteriyor. (Belki gttn gelecek bu kado.r 
liseleri ve mezunları ve hu kadar geni~ muhiti bulunan 1zwir de aynı 
oeyi istiycccktir. Buna da lür.um vardır mubaHali: .. J 

Üoivenıiteye giden gençlerden baı.ılan ile konuşurken anladım ki, 
yüksek tahııil. sadece bir me lele sahibi olmak: ,.c maişeti kaıanmık için 
uğrunda ko~ulan bir gayedir. Yani, gidip oku}acak, bir meslek, bir ih· 
tisa edinecekler, sonra İ§ ııabııı11nı ntılıh bol bol knzaoacaldardır. 

Ben i e, snyeyi tamamilc ba~ka türlü tanırdım ve derdim ki: 
- Yük ek tab il, hakikaten bir ibtisa , bir kıymet \'C kültür sahi· 

bi olmak jçindir. Yoku yüksek tahsil bir maioet davasııı"a tekabül cdt· 
mez. Onun kıymet l'C asaleti, mide ,.e bayat mücııdeleeinin haııit sevi
)esine inmesinde de!ğil, yfikıek bir io anlık uleminin göklere çıkmasın· 
ıJadır. Yani ki.iltllr, ba,ka bir idrak, başka bir fikir lileminin vasıta ve 
ı. uvvetidir. Hayatı kazanıııak ise, onun kendiliğinden tahakkuk edebil.-. 
cek olan, fakat bazan da hiç etmiycn bir mevzudıır ki, ne hir gaye 
mahiyetindedir. ne de hatta endi~cye lfiyıktır. 

M· ft, ı i memleketlerin birçoğundo, yüksek tabı:il görmüş ne çok 
ma•len, toprak, fabrika işçi i vardır. Laalettayin bir sokağın kö~eeindeki 
bakkalın elinde öyle bir eıcr görürsünüz ki, ı;ize ancak üniver iıeden 
sonra ha§lıyan bir ıeırbbfiil hatırlatır. 

Şehir ortaaında, bir ~h§ magazasımn önfinde kumaolan gö teren 
gençler aruında edebiyat mezunları da urdır, hukuk mezunları da .. \'e 
onlar, yüksek tabeillerini yaparken, hiçbir ·:uıman devlet 6aodalyt'.sinde 
oturmak. wya bil6barrı bol para kazanıp aparlınııınlar kurmak gibi bir 
fikri asla kafalanna k.oynıamışlardır. Her cemiyette brıdef, h.-rkesin 
batta en yillı:eek bir tahsil ve ihtisas yapması olduğuna göre, bütün bu 
topluluk içindeki fcrdleriu diğtır taraf tan daha iyi kazanç ve mevki da· 
valanoın tatminine ve tahakku~ una da im1'in yoktur. 

Kimbilir ya, gQn gelecek, hütiıo hukuk. mf'zunları adliyecilik ıaha· 
eıoda kalmakta ısrar gö terdikçe hukuk. fakültelerini hile kapamak za. 
rureli haeıl olacaktır. 

Keza, bir gün konuştoğnmuı i~çinio, aşçının, pastacının, veya kun· 
dura boyacısının size fıosyolojiden, fcl efeden, edebiyat ve ean'.ııuan beh· 
ııettiğiui duyarııanız ne hayrete lüzum vardır, ne de tee efir yerinde olur. 
Bilakis bunu cemiyetin e\iyesiade doğmu§ emealeiz bir eaadet tellikki 
etmek gerektir. Çünkü, iddia hudur, insanlık hudur. Mide ve mevki, 
bu gibi mevzularda, plan aııbibi olamaz ve olmnmelıdır. Her yüksek 
tahsile giden gencin aııöyliyeceği eözü, kısaca tesbit edebiliriz: 

Kafaeı dolmuş, işlenmi~, düşünen ve bilen bir "adam., olmak .. 

Maymun grevi! 
Daha doğrusu maymuncular 

grevi! Seylan adasında, may
mun avlıyanlar, nedense grev 
ilan etmişler ve istekliler için 
maymun yakalamaktan istinkaf 
göstermektedirler. Halbuki may· 
mun, Hindistan cevizi bahçe· 
leri için çok kıymetli bir İşçi· 
dir. Bahçe sahipleri bu mey· 
vaları ağaçlardan terbiyeli may· 
munlara toplattırırlar, maymun· 
!arın masrafı da bir amele 

yevmiyesine nisbetle pek azdır. 

800 resimli bir vUcud 
Avustralyanın Sidney şeh

rinde bir adam ölmüştür; bu 
adama hayatında "canlı resim 
meşheri adı verilirdi. Adı Con 
Bekelf olan bu adam Veşim 
meraklısıydı; vücudünün herta· 
rafına birçok resimler yaphr· 
mışbr. Öldüğü zaman bu re
simlerin .adedi .sekiz yüzü bul
muşturJ 

Güvercin ve Tahtakurusu 
Masum güvercinlerin umumi 

sıhhate muzır oldukları iddia 
edilmektedir. Bu iddia, Vene· 
dik, Viyana ve Munihde baş· 
lamıştır. Doktor Fringriger, 
Munihde bir villada oturuyor· 
ken evin birdenbire müthi~ 
bir tahtakururusu istilasına 
uğradıtını görmüştür. Tahta 
kurularının nereden geldikle
rini anlamak üzere tetkikata 
girişen doktor, villanın bah· 
çesindeki güvercinlerin bunları 
getirdiklerini tesbit etmiştir! 

Ameliyat rekoru! 
Ameliyat rekoru da vardır. 

Bu rekor Amerikada Ohayuda 
Mike kasabasında bulunan 
Benrozman adlı ve henüz sekiz 

Saime Sadi 

Bu çocuk sekiz yaşında ol· 
masına rağmen tam yetmiş 

defa ameliyat geçirmiştir. 
Yangm derdi! 

Pariste çıkan y.!ngınların va· 
satisi nedir, biliyor musunuz?. 

Paris şehremanetinin ista· 
tistiklerine g~re, Pariste btr 
sene vasati olarak 2600-2700 
yangın çıkmalctadır. 1933, üç 
bin yangınla en fazla, 1904 de 
1554 yangınla en az yangın 
senesi olmuştur. 
Bir kızm beş 

renkli saçı varı 
Eskiden bir nevi kuma~lar 

vardı; bunlara "yanar döneri,, 
derlerdi. Bahsedeceğimiz saç· 
ların rengi böyle de~ildir; bil· 
diğimiz beş ayrı renkten mü· 
rekkeptirl · 

Bu kız Varşovadadır ve dok· 
torların büyük bir hayretini 
mucib olmuştur; çünkü bu kı· 
zın saçları ayrı, ayrı beş renk· 
ten mürekkeptir] Saçlar alın 
taraflarında koyu ve tam kes· 
tane rengidir; fakat saçların 
iliye ayrıldığı kısımda renk 
kırmızıya çalar; daha ileride 
açık kestane, yanlarda ve ar· 
kada siyah, tam orta da pa· 
patya tarlası iibi bembeyazdır! 

-------
Hollandadan 

ihracattan evel itha. 
lat rlapılabilecek 
Hollanda hususi takas mu· 

amelelerinde ikmal edılen be· 
delinin veya aynı kıymette 
asgarı uç milyon lir~ serma· 
yeli milli bir bankanın kefa· 
let mektubunun Merkez Ban· 
kasına yatırılması şartile, İt· 
halatın ihracattan eve) yapıla· 

---~---
t\ 
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Harb g mi/eri
nin ziyaretleri 

----···---

Uzüm tetkikatı Bayrak-ve ... sancağa kar-_.,_.... ----- ---~-- . -- ..._ 

Hükumet reisleri rJI 

merasim elbisesi 
Harb gemilerimizin limanla· 

rımızı ziyaretleri esnasında 
merasim ve teşrifatı bahriye 
talimatnamesine göre yapıla· 
cak merasimde mahalli hükü· 
met reislerinin giyecekleri el· 
bise hakkında talimatnamede 
sarahat olmadığından mer•: 
simde giyilecek elbisenin cinsı 
bazı vilayetlerden sorulmuştur· 

Borsa komiseri ŞI SeVQI Ve Saygı 
Manisadan döndü 

Manisa, Alaşehir ve Akhi
sar havalisindeki ba~ların vaz· 
iyetini tetkik için mahallerinde 
bir gezinti yapan şehrimiz 
borsa komiseri B. Şevki, fz. 
mire dönmüştür. 

Borsa komiseri, tetkikatına 
dair hazılıyacağı raporunu 
lktısat Vekaletine göndere· 
cektir. 

Tariş 
Londra ve Polon. 
yada şube açıyor .. 

Tarişin Avrupada yaş üzüm 
ve birliğe aid kuru üzümle 
incirlerini doğrudan doğruya 
kendi teşkilatile satacağını ve 
bunun için Londra, Berlin ve 
Polonyada birer şube açaca~ını 
yazmıştık. 

Tarişin Londradaki teşkila· 
tını B. Muhip ve Polonyadaki 
teşkilatını da B. Halim Sabit 
tanzim edeceklerdir. B. Muhip 
ve B. Halim Sabit, yarın Is· 
tanbul yolile Avrupaya gide· 
ceklerdir. 

Tariş, Ağustosun sekizinde 
ikinci parti olarak yetmiş ton 
yaş üzüm ihraç edecektir. 

Kadın kacırma • 
Kaçıran, eski koca-

sıdır 
Seferihisar kazasının Beyler 

köyünde Mustafa Ali kızı 
Emine adındaki dul kadını 
ayni köyden eski kocası Ça· 
kır Mehmed, zorla kaçırmıştır. 
Bu hadise esnasında Çakır 
Mehmedin yanında dört kişi 
daha varmış. Vak'a failleri, 
Emineyi kaçırırlarken mani 
olmak istiyen Mustafa Ali ile 
karısı Sıdikayı dövmüşlerdir. 

Zabıta tahkikatına göre, 
Emine bundan evel kız iken 
gene Çakır Mchmed tarafın· 
dan zorla kaçırılmış ve kirle· 
tilmiştı. O vakit, ikisi evlen· 
mişler, fakat sonra aynlmış· 
lardır. Zabıta, vak'a faillerini 
yakalamıştır. ----
Af yon mubayaası 
Uyuşturucu maddeler inhi· 

sarı müdürlüğünden şu tez· 
kereyi aldık: 

Gazetenizin 20 Temmuz 
1937 tarihli ve 7257 No. lı 
nüshasında •·Afyon rekoltesi · 
müstahsHlerden de mübayaat 
yapılacaktır" ba§lığı altında 
çıkan yazıyı okuduk. 

Afyon işleri ile alakadar ol· 
duğunuz için bilhassa teşek
kür ederiz. Ancak, bu hava· 
disi veren muhbirinizin bu 
haberi doğru bir membadan 
almadığını gördüğümüıden 
muhterem gazetenizi tenvir 
etmcği faydalı bulduk. 

Tüccardan afyon mübayaası 
hakkında halen verilmiş bir 
karar yoktur. Prensibimiz müs· 
tahsili herşeyden evci üstün 
tutarak emeğini korumak 
olduğundan, ihtiyacımızı her 
sene mübayaa için tahsis edi· 
len müddeti zarfında doğru· 
dan doğruya köylliden müba· 
yaa yapD"ak surctile kar.şılıyo· 
ruz. Fazla ihtiyac karşısında 
tüccar elinde kalan malların 

--·-Başvekaletten vilayete~ mühim 
bir tamim geldi 

Bayrak ve sancağa karşı 

gösterilmesi lüzumlu olan sev· 
gi ve sayğı hislerinin arttırıl· 

ması için Milli Müdafaa Veka· 
letile Başvekalet yüksek ma· 
kamından birer tamim buyrugu 
vilayete gelmiştir. 

Başvekaletin tamiminde de· · 
niliyor ki. 

"Bayrak ve sancağa karşı 
gösterilmesi elzem olan sevgi 
ve saygı hislerini arttırmak ve 
bu yoldaki kusurları gidermek 
ıçın bilumum okullarda ve 
Halkevlerinde dersler ve kon· 
feranslar verilmesi hakkında 

Mılli Müdafaa Vekaletinden ya
zılan tezkere sureti ilişik ola· 

Hastalık yok! _______ .._.. __ 
:son Posta gazetesi

nin haberi varid 
değildir .. 

lstanbulda münteşir Son 
Posta gazetesi, İzmirde Kara 
humma ve diğer bazı bulaşık 
hastalıkların salgır. halinde 

bulunduğunu yazmaktadır. Dün, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
müdüriyelinden tahkikat yaptık. 
Salahiyettar bir zat bu hususta 
bize şunları söyledi: 

" - lzmir şehrinin sıhhi 
vaziyeti normaldir. Salgın sa· 
yılabilecek mahiyette herhangi 
bir hastalık yoktur. " 

Şüpheli ölümler 
Saide, öldükten sonra 

kuyuya dUşmUş •. 
Şehitlerde bir kuyuya düşe· 

rek boğulan Ahmed karısı Sa· 
idenin ölümü şüpheli görülmüş 
ve müddeiumumilikçe otopsi 
yaptırılması kararlaştınlmıştı. 
Dün, müddeiumumi muavin· 
(erinden Bay Cevad Özpayın 
önünde iki doktor tarafından 
cesede otopsi yapılmış ve ka· 
dının nefastan mütevellid üre· 
miden öldüğü, bu ölüm neti
cesinde kuyuya düştüğü anla· 
şılmıştır. 

Osman neden ölmüş? 
Fazla domates ve salatalık 

yiyerek ölen Osmanın cesedi· 
ne, görülen lüzum üzerine dün 
otopsi yapılmıştır. Fakat otopsi 
neticesinde de bu ölüm şüp· 
heli görülmüş ve Osmanın 
barsakları c;ıkarılarak tedkik 
edilmek üzere lstanbulda adli 
tıb işleri meclisine gönderil
miştir. 

Camide ölen adam 
Başdurak camimde ölü ola

rak bulunan Kanberin, yapı· 
lan otopsı neticesınde ver m· 
den öldüğü anlaşılmıştır. 

Kinderhaym
deki çocuklar,. 

Kinderhaymlere gönderilen 
çocuklar, bulundukları mınta· 
kaların hükumet tabipleri ta· 
rafından yeniden muayene edil· 
mişler, bunların boyları ölçül· 
müş, sikletleri teshil edilmiştir. 

Kinderhaymler kapandığı za· 
man çocuklar tekrar muayene 
edilecekler ve bu hava değ!· 

rak gönderilmiştir: 
Bayrak; vatan ve milletin 

istiklal ve hürriyetinin şerefli 

bir timsali olmak itibarile bü
tün vatandaşların bu kıymetli 

vediaya layık olduğu heyecan 
ve hassasiyetle saygı göster· 
mesi milli ve vatani bir borç· 
tur. Bu itibarla bilumum okul· 
larda ve Halkevlerinde buna 
daha fazla ehemmiyet verile· 
rek esaslı dersler ve konfe· 
ranslar tertibini şehir ve köy· 
lerde de halkın bilgi ve say· 
gılarını yükseltecek tedbirler 
alınmasını ehemmiyetle rica 
ederim.,, 

Kıbrıstan 

100 Kişilik bir ka. 
file gelecek 

Kıbrıstan Fuar Komitesi ri· 
yasetine gelen bir mektupta, 
Kıbrıs Türklerinden miiteşek· 
kil 100 kişilik bir kafilenin 
hususi bir vapurla lzmire ge· 
lecekleri bildirilmiştir. Kıbrıslı 
Türkler, Fuarın açık bulunduğu 
sırada gelecekler, şehrimizde 
bir hafta kadar kalacaklardır. 
Bu müddet zarfında şehri ve 
civardaki harabeleri de geze· 
ceklerdir. 

Fuarda yeni yapılan Tica· 
ret odaları paviyonunun inşaatı 
bittiğinden dekorasyon işine 
başlanmıştır. Muhtelif odalar, 
teşhir edecekleri eşya ve re· 
simlerle grafikleri göndermeğe 
başlamışlardır. 

Hakların 
Mu haf azası için ted .. 

bir alınacak 
Vilayet veya kaza idare 

heyetleri taraflarından verilen 
lüzum veya meni muhakeme 
kararlarının m\lntazam şekilde 
mu haf aza edilmemesi yüzün· 
den bazı kimselerin haklarını 
kaybetmek tehlikesine düş-
tükleri görülmüştür. 

Dahiliye Vekaletind~n vı
Jayete gelen bir tamimde lü· 
zum veya meni muhıkeme 

kararlarının hulasalarının def· 
terlere geçirilmesi ve esbabı 
mucibeli mufassal mazbata 
ve kararın da dosyalarda mu· 
hafaza edilmesi bildirilmiştir. 
Bu işle vilayetlerde idare he· 
yetleri ve kazalarda <la tah· 
rirat katibleri alakadar ola
caklardır. 

Hükumet reislerinin giye· 
cekleri elbise hakkında mera· 
sim ve teşrifatı bahriye tali· 
matnamesinde sarahat olmad~· 
ğrna göre işin merasimde gı· 
yilecek elbise ve teferruatın• 

1. at· aid olan 341 tarihli ta un 
name hükiimleri dairesinde 
halledilmesi lazım geldiği o·· 
biliye Vekaletinden tamirne~ 
vilayete bildirilmiştir. Bu ~ 
limatname, merasim için_ rr·~·· 
veya jaket atay giyilmesırıı .1 
bul etmiş ve merasime daıh• 
memurların bu elbiseleri ted~: 
ıik eylemelerini mecburi tu 

muştur. Bu itibarla diğer r~~~ 
mi merasimlerde <ilduğu gtlli 
bahri merasimde de maha 

1 
hükumet reislerinin frak "deY 

ı " rn ır· jaket atay giymeleri azı 

iskan ayniyat 
muhasibliği . t· 

Ayniyat muhasibleri talırPasi 
.. .. .. madde 

namesının uçuncu f 
mucibince iskan işlerinin ~,. 
niyata taalluk eden h~su~ii· 
rının bu talimatnamenırı ~ 

kümlerine göre yapılma~ rı· 
her mali yıl nihayetinde eıı· 
di zamanına aid divanı 11'1 ıı· 
hasebatla vekalet ayniyat 11'1 ~it 
hasibine idare hesabı ver.ıP:t· 
mükellef tutulmak ve tal~de 
namenin emrettiği şe 1 ı1' 
demirbaş ve istihlak eşyası,., .. ıe•~ 
aid kuyudatı tutmak f ıı>İ' 
asli vazifesine ilavetın ıS-Y 
vilayeti iskan memuru ~i 
Zühdünün bu işlerle ta 

11
et 

Sıhhat ve içtimai Mua~~ıdı· 
Vekaletinden vilayete 
rilmiştir. 

Dikili sayıl d•,, 
Blediyeler bankas•" ,~ 
istikrazda bulunuıac ~alt 

. e Jll"'" 
Dikili kazası meıkezın ~ı 

edil~cek su için vücu~İe pt° 
rilecek tesisa\tan bahı~sti~,,ı 
lediyeler bankasından 1 Ol' 
edilmek istenen par~od;rilt~ 
hiliyc Vekaletine gon 01tır 
mazbatada miktarının g o' 
rilmediği ve mazbatasını:tifil' 

d.k e 1·ı1t idare heyetine tas 1 

0
,bi ı, 

mediği anl«şı lını tır. gelt11 

Vekaletinden , ilayete ı1rt11 

bir emirde bu nok~" ~· 
tamamlanarak ve ~eşıefİ 171 

kile birlikte gönderıJrJJ 
dirilmiştir. tJ'' 
Hususi takas nıu~. 

terinde fop k•Y 
Macaristanla ticaret leri esastır .,t'!_1• 

muahedesi lktısad Vekaletinde" ~~ 
Macaristanla hiikumetirniz miıdeki alakadarlar• dı ~ 

arasında akid ve imza edilmiş bir yazıda, anlaşmaların .,.te~ı· 
olan ticaret ve tediye anlaş· sarahat bulunmıyan 111ek_. -~ 
malarının 1 Temmuz 937 den lerle yapılan hususi t• ,,..tJ.le 

b • . f kıt"· '" iti aren mer ıyete girmesi icra amelelerinde op ıd~ r 
vekilleri heyetince tasdik edil· takas edilmesi esas 0 ·ıe ~. 
miş ve bu karar şehrimiz Türk· bu sebeble Holland• ~le t 
ofis şubesine bildirilmiştir. çika hususi takas ıııu İİ'e~~. 

Köy mekteblerinin ihti· rinin de fop kıymeti~' ,ttJ f 
· ıaı yaçları den hesab edilmesı 

Kültür dirktörlüğii, biitün diği bildirilmektedir. 
1 

f 
köy muhtarlarına bir tamim B. Adil Sa~'J-lufl'fl 
göndererek, köylcrdekı mck · Vilayet Muhasebe• 

1
, 

teblerin yapı. kıymeti ve der ı' müdürü 8. Adil S-V 
,.ı .L,,.1 .cı._,~ .. lt~--l!Wf'.....,_ 

.,~ ·~ . 
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Bu günlerde Madrid önI-e 
tinde 9800 cesed gömüldü 

--· 
General Franko, Madrid cephesinde yeni bir 

taarruz icin 
' Paris, 31 (Radyo)- Barse· 

londan bildiriliyor: 
Şehir asi tayyareler tarafın· 

dan şiddetle bombardıman 
edilmiştir. 

Bu bombardımandan sonra 
~~lk tarafından harp aleyhine 
ır nümayiş yapılmış ve nü· 

lllayişçiler zabıta tarafından 

r·~~·lrnıştır. Bir Kanadalı, iki 
ngılız ve bir Avusturyalı ga· 

ltteci tevkif edilmiştir. 
londra, 31 (Radyo)- Roy· 

~r Ajansına göre, general 
b~•nko, Madridi ihata için 
Uyük bir hareket hazırlamak· 

tadır. Mühim kuvvetler Mad-

d
rid cephesine vasıl olmakta
ırlar. 

'-o Taarruza bugünlerde ba }· 
•caktır. 
Bilbao, 31 (Radyo) - Mu

~•kkat bir iki günlük sükfi
"etten sonra asilerin taarruzu 
Yeniden başlamıştır. Elpinar 
leJ>eleri elde edilmiştir. Milis 
~Yyarelerinin bir taarruzu 
efedilm iştir. 
~aris, 31 (Radyo) - Ha

~aa Ajansı bildiriyor: 
l Madrid cephesinde son gün· 
trde asiler, 3800 milis cesedi f ?ınrnüşlerdir. Milisler de 6 

1 
•nden fazla cesed defnetmiş
Cidir. 

Salamanka, 31 (A.A.)-Ha· 
~ .. Ajansı muhabirinden: 
~ Panpclon harb divanı dün 

layonalist hatları arkasında 
11Yku hastalığı ve tifo basilleri 
lleşretmek teşebbüsü ve ca· 
:;•luk cürmü ile iki Fransızı 
•ına mahkum etmiştır. 
MahkOmların merkezi Lond· 

~da bulunan bir teşkilattan 
' dıldarı emir üzerine hareket 
'ttikleri söylenmektedir. 
~ .. Bildirildiğine göre, Burgos 
l ukuıneti bu meseleden Mil· 
:ler cemiyeti sekreterliği ile 
b "'upa Başvekaletlcrini ha· 
trdar edecektir. 

Bomba patladı 
'to Bel~rad, 31 (A.A.) - De· 
~ h,bıre Strestte boş bir evin 
l>c)ldırımı altına konulan bir 

ınba busabah saat ikide 
~ılllnıtbr. insanca zayiat 
.. 0ltaa da bir duvar yıkılm>ş 
"t . cıvar evlerin camları kırıl· 
lll1ftır. 

f""'~------------AN AD OLU 
~ünlük siy;sal gazete 

Sahip ve baıyazgaoı 

tr Haydar Rüşdü ôKTEM 

hazırlıklarda bulunmaktadır 
- - -

Dört ağustos Yunanis-
tanda kutlulanacak 

Dost memleket, G. Metaksasın iktidar 
mevkiine geldiği günü tesid edecek 

Atina, 31 (Radyo) - Dört 
ağustos günü, Bay Metaksasın 
mevkii iktidara geçtiği gün
dür. Bu günün senei devriyesi 
halk tarafından milli bir bay· 
ram şeklinde 'e fevkalade 
tezahüratla tesid edilecektir. 

Şenlikler, dört ağustos gü· 
nü akşam üzeri stadda baş
lıyacaktır. 

Dünden itibaren stadyom 
mevkileri halka meccanen ve-
rilmeğe başlanmış ve binlerce 
yer şimdiden angııje edil· 
miştir. 

Yeni lokarno 
Hakkında lngilterenin 

teklifi .. 
Roma, 31 (Radyo) - Yeni 

Lokarno paktı hakkındaki ln
giliz notası evelki gün Sir 
Erik Dromon tarafından Kont 
Ciyanoya verilmiştir. Bu nota 
ltalya Hariciye Nezareti müte· 
hassısları tarafından dikkatle 
tetkik edilmiştir. 

Bu nota ile lngiltere hü· 
humeti, beş büyük devletin 
murahhaslarının içtimadan ev· 
vel bir tali mütehassıslar ko
mitesinin pürüzlii meseleler 
üzerinde muslihane bir esas 
bulmasını teklif etmiştir. 

Talebe 
Uşak feker fabrikasını 

gezdiler 
Uşak, 31 (A.A.) - Anka· 

ra yüksek ziraat enstitüsü ve 

yüksek ziraat fakültesi son 
sınıf talebelerinden 22 kişilik 

bir grup Doçent B. Esad 
Yüzdağın başkanlığı altoda 
dün şehrimize gelmiş şeker 
fabrikasında ve Kalf aköyünde 
tetkiklerde bulunmuş, Yılan· 
cıoğlu mensucat fabrikasını, 

belediyenin yaptırdığı mezba
hayı, stadyumu, halı dokuma 
tezgahlarını gezmiş ve gör· 
müşlerdir. 

Misafirlerimiz şerefine ak
şam Halkevi salonunda 100 
kişilik bir çay verilmiş ve geç 
vakte kadar fay dalı görüşme· 
ler yapılmış, milli havalar ça
lınmış, ve oyunlar oynanmıştır. 

Şenlik, Averof zırhlısı orkes· 
trası vesair orkestralar tarafın
dan milli marşlarla başlıya· 

caktır. 

Şenlik, bütün Yunan kasa· 
baları milli ve halk şarkıları 

ve dansları ile sabahtan ak
şama kadar devam edecektir. 

Girid, ve Makedonya, milli 
danslar için 600 kadın seç· 
miştir. Bundan başka halk 
grubları tarafından Atina so-

kaklarında büyük tezahürat 
yapılacaktır. 

Asılsız haberler 
lzmirde kimse tevkif 

edilmemiştir .. 
Ankara, 30 (A.A.) - 28-29 

Haziran tarihli Nevyork Times 
gazetesinde intişar eden bir 
lstanbul haberinde petrol üze· 
rinde hükumetçe yapılan yüzde 
50 gümrük vergisi tenzilatını 
petrol fiatinden indirmedikle· 
rinden dolayı lzmirdeki lngiliz, 
Amerikan ve Rumen petrol 
şirketleri müdürlerinin tevkif 
edildiği ve bilahare salıveril· 

dikleri yazılmaktadır. 

Bu haberin asıl ve esası 
olmadığını ve bu yüzden kim
senin tevkif edilmediğini Ana
dolu Ajansı beyan eder. 

Arnavutluk 
ltalyan zabitlerine 

nişanlar verdi 
Roma, 31 (Radyo) -Roma 

Arnavutluk sefarethanesinde 
bir Arnavut ve ltalyan dost
luk tezahüratı yapılmış ve sefir 
tarafından bir çok ltalyan za· 
bitlerine nişanl&r verilmiştir, 

Romanya Kralı 
Seyahata devam ediyor 

Zurih, 31 (Radyo)-Roman
ya Kralı Karol, Zurihte Pa
zara kadar kalacak ve seya
hate devam edecektir. 

Bir askeri tayyare 
düşmüş 

Varşova, 31 (Radyo) 
Karakoviden bildiriliyor: 

Askeri bir tayyare şehir ci· 
varında düşmüş ve dört ihti
yat zabitten mürekkep rasıt· 
ları da ölmüştür. 

-ı-- Ame~ika londra komitesinde 
Qr. -~ "- f /., l!J Yeni h.arp gdmileri yapıyor -BaŞt 1 inci sairi/etle -
~ Cfu,l(J!J.riJm Vaşıngton , 31 (A.A.) - caktır.,, 
========~-::.::_:=::" =: .. ::: Royter Ajansından: Exelsior gazetesi diyor ki: 

B. Ruzvelt bedellerinin ye· '!Ademi müdahale komitesi-
kunu en fazla 50 milyon do· nin gelecek Perşembe günü 
lar tutacak olan altı muavin toplanacağı söyleniyor. O 
harp gemisinin inşasına sala· k va te kadar Frans z hariciye 
hiyet veren kanun layihasını nezaretinin yardımı ile lngiliz 
imza etmiştir. 

Uzak şark 
Çocukluğumuzda, kış gece· 

lerinin uzun saatlerinde, baş
larımızı yastıklara dayar, ana
larımızın, babalarımızın, bü
yüklerimizin (Y ecüc, Mecüc) 
hurafelerini dinler ve gözümü· 
zün önünde, Japon, Çin tipin· 
de kısa boylu, bıyıkları du· 
daklarının kenarından yanla
rına düşmilş, toprak sarısı 

benizli insanlar canlanırdı. 
Masallarımızın bir kısmı "Çin 
Maçin., diye başlardı. O ara-

Galatasarayın 
hariciyesi mevcut ihtilaf' arı 
hafifletmeğe ve görlişler ara· 

33 üncü yıldönıimü sındaki ayrılığı ortadan kal· 
dırmağa çalışacaktır. Bu gay· 

da Çin seddini, meçhul ve 
muhayyel dağların arkasında, 
cennetten getirilen tuğlalar ve 
taşlarla örülmüş birşey olarak 
görür gibi olurduk. Bir diğer 
mevzu da, Rus - Japon harbi 
idi .. Çizme boyunda Japonla· 
rın, devler gibi kazakları ve 
Rus askerlerini nasıl yendik· 
lerini, dallandıra, ballandıra 

anlatırlardı .. 
Seyyah olarak şehre gelmiş 

üç Çinlinin arkasından, üç 
saat, durmadan dinlenmeden, 
dolaşıp onları tecikik ettiğimi, 
hala ve hala hatırlarım. 

Şimdi, Çin ve Japon artık 
masaldan, Asyanın ve şarkın 
hurafelerinden sıyrılarak, yir· 
minci asrın müdhiş bir oyu
nunu vermek üzere sahneye 
çıkmış bulunuyorlar. Tarihin 
en eski milletlerinden biri 
olan yarım milyarlık büyük 
bir kalabalık, Japon militariz
minin ve on sekizinci, on do
kuzuncu asırlar müstemlekeci
liğinin elinde ezile hiizüle bu 
hale gelmekle beraber, asır· 
larca süren bir tahammül, bir 
tevekkül ve meskenetten ilk 
defa olarak, heyecanlı ve asa· 
bi bir şek ilde başını kaldırı
yor. Bu, tam bir uyanış ve 

kendisine geliş midir, Çin 
acaba tarihi varlık ve enerji· 
sinin üstüne serilen kalın kül 
tabakasını atıyor mu ve ata
cak mı?. Bu, muvakkat bir 
uyanış olmasın? 

Bütün bu suallerin cevabını 
bize zaman verecektir. Fakat 
bir ferdin ruhundaki isyan ve 
aksülamellerin hazan çok bü
yük işler başardığını düşünür· 

sek, bir cemiyetir. de, hatta 
en son dakikalarında, bütün 
bir hızla kalkınıp döğüşebile
ceğini kabul ederiz. Çindeki 
pisikolojik tezahür, şimdilik 

böyledir. Ta Rus·Japon har
bindenberi, şarkın bu nokta· 
sında mütemadiyen ve sistema· 
tik şekilde işliyen Japon mi
litarizmi, muhakkak ki son 
seneler içinde birçok netice
ler almış, Mançuko impara· 
torluğunu yaratmış, Mogolis
tanda, peşinden sürükliyebile· 
ceği büyük taraftarlar kazan· 
mıştır. Hatta, Çin siyasetinde 

fstanbul, 31 (Hususi) - Ga· 
latasarayın otuz üçüncü yıldö
nümü münasebetile bugün mu· 
karrer müsabakalara başlan· 
mıştır. 

Sporcularımız 
Bugün 8elgradda maç 

yapacaklar 
Belgrad, 31 (Radyo)- Türk 

sporcuları yarın (bugün) saat 
16 da Yugoslavya milli takımı 
ile karşılaşacaklardır. 

Ankarada 
Atletler kosuşu 

Ankara, 30 (A.A.) - Atle· 
tizm Ajanlığı tarafından tertip 
edilmiş olan 30 kilometrelik 
koşu bugün saat 17 ,30 da 
Ankara şehir stadından baş
lanmış ve Çiftlik yolu üzerin· 
de iki tur yapılarak neticelen· 
miştir. 

Bu müsabakaya 4 atlet iş· 
tirak etmiştir. Bir hafta evel 
yapılan 25 kilometrelik koşu
yu küçük Şevki bu sefer aynı 
mesafe üzerindeki rekorunu 
3 dakika kırarak 30 kilomet
relik bu koşuyu 1 saat 57 
dakika 52 saniyede kazan
mıştır. 

ikinciliği Ali, üçüncülüğü 
Hüseyin kaz.anmışlardır. 

Bn musabakalar Maraton 
yarışlarına hazırlık mahiyetindf! 
olması bakımından ehemmi
yeti haizdir. 

lstanbulda 
Festival el)lenceleri 

lstanbul, 31 (Hususi) - İs· 
tanbul festival eğlencelerine, 
bugün valimizin bir söylevile 
başlanmıştır. 
~~~~-------~----~ 

Göçmeelerin evleri 
çabuk yapılacak 

- Başı 1 inci sahifede -
verilecek 'e a) nı zamanda kazaları 
alakadar eden Jirclı.tif ler \'erilecek 
ve aynı ıanıanda kazaları alakadar 
eden di~er işler bakkmdıı ıla gön1· 
şülecektir. 

Vali, göçmen .. ,terinin ııiiraıl~ 

io~ası için lfir.ım ~dı•u her ıürlü 
tedbirleri alılıraı•ak ve derhal inşaata 
başlanacııktır. Hu suretle, geı;ı>n 

~··ne Bulgııristıııı 'e RomanyaJan 
lzmir villi) etint• oıürellep olarak 
gönderilr.n w keodilerinl" :ırazi 

tevzi edilen göçmenler kıea bir 
zamanda )c>ni yaptırılacak bu e\'• 
lere iskliıı olunacaklardır. 

rektir. işte 
B. Ruzvelt, 
konuşuyor .. 

bunun içindir ki, 
endişeli endişeli 

retlerin tamamiyle akim kal· 
ması ve sekiz gün sonraya ta· 
lik edilen meselenin ilanihaye 
talike uğraması pek mümkün· 
dür.,, 

Figaro gazetesinden: 
"Almanya ve ltalya hükü· 

metleri belki de lngiltere ve 

Fransanın ispanya ve Sovyet· 
lere karşı serbest bir siyaset 

takibi sahasında müstakil 
mevkide kalacaklarını farzet· 
mektedirler. Daha müttehit ve 
miitesanid olarak yann taraf· 
ların patırtılarına kulak as· 
maksızın lspanyol muarebele· 
riyle kendi münasebetlerini 
tanzim edeceklerdir ... 

Tebliğde ne deniliyor? 
Londra, 31 (A.A.) - Ademi 

müdahale tali komitesinin dün· 
kü içtimaından sonra neşredi· 
len tebliğde deniliyor ki: 

Komitede temsil edilen 9 
hükumetten gelen cevaplarm 
lngiliz planının birçok nokta· 
lan üzerinde mutabakat ve 
diğer noktalar .üzerinde ise 
ehemmiyetli görüş ihtilafı mev· 
cud olduğunu göstermiştir. Tali 
komite bu noktalar üzerinde 
müzakerede bulunduktan sonra 
hükumetlere bu suretle hadis 
olan vaziyetin tetkikine imkan 
vermek üzere içtimaını talike 
karar vermi~tir. 

Hükumetler tarafından ve· 
rilen cevaplar bu tebliğe ili~ik 
bulunmaktadır. 

Karşıyakada 
Bugün yüzme müıa-
bahaları yapılacak 

Bugün öğleden t'vel Karşı
yakada hususi mahiyette ve 
birinciliklere hazırlık olmak 
üzertt müsabakalar yapılacaktır. 
Karşıyaka banyolarında ya· 
lacak olan müsabakalara, Ya· 
manlar ve diğer kulübler yüzü· 
cüleri iştirak edeceklerdir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi· 135 

Temmuz 19 Cemaz evvel 23 

1 
9 
3 
7 

Atustos 

1 
Pazar 

1 
9 
3 
7 

"Yecüc ve Mecüc"' "Çin Evkat Ezan Vasat Ev.kat Ezan Vaea 

Maçin,, insanlığın başma ba· Giineı 9,25 .r,s.i ~am 12 19,2 
kalım, neler getirecekler? öğle 4,51 12,20 yattıı 1,51 21,:?l 

· iodi 8,48 16,U imsak 7,19 2,48 

·---------~·~·~======= , .... 
11 ıtatımf nefriyat ve yazı ieleri 
'4J. 0.dhü : Ha~ftzhet Çançar 

.,_hanai: 

Misafirlerimiz bugün Ankara 
trenile Manisaya hareket et· 
miş büyük bir genç kütlesi 
tarafından uğurlanmışlardır. 1 ..................... 1 .. 

rol oynıyanlardan hazılarını 
bile korkutup aldatmağa mu· 
vaffak olmuştur. Fakat gemi 
azıya alan bu militarizm, gö· 
rünüşe nazaran, bu defa sert 
bir dalga karşısında kalacak· 
tır. Yüz milyonlarca kişiyi bo· 
yunduruk altına alabilmek için 
kendi nüfusunun, kendi varlı· 
ğının, sermayesinin büyük bir 
kısmını harcıyacaktır. Aynı 1 

ZHmanda, Çin toprakları üze
rindeki menfaatleri itibarile 
çok hassas olan Amerika, in· 
giltere, Fransa, Rusya ve Al· 
manyanm takınac.akları v azi · , 
yeti de heNba katmak ge· 

Şehir gazinosunda 
~ İkinci Beylu eokağı .f Balk Partiei binaeı içinde 

l' ~af: tamir - ANADOLU 
tleroo : 2776 .• Posta kutusu 405 

l' ABONE ŞERAiTi 
llbtı 12001 alu aylıgı 700, üç 

\' ylığı 500 kuruıtur. 
&b.ncı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır 
lfer yerde 5 knruetur 

fl - -leçmİf oOshalar 25 ku.ruıtuı 

~ADOLU MA'fBAASJNDA 
B~ 

ltalyan mühendisleri 
B. M. Meclisi binasının 

projesini yapmak üzere 
çalı,.,fmışlar 

Roma, 31 (Radyo) - Şark 

Telgraf Ajansının Ankaradan 
haber aldığına göre, ltalyan 
mühendislerinden B. Karlof, 
Ankarada in~a olunacak yeni 
Tiirkiye B. M. Meclisi binası 
için bir proj~ hazırlamak üzPr~ 
Türki c c davet cdilmiotir. 

ilin 
lzmir Askerlik Şubesinden: 
1 - 1937 Senesi hesap 

memuru okuluna yedek subay 
kabul olunacaktır. 

2 - Bu subayların yaşı 
32 yi bıtirmiş olmıyacaktır. 

3 - 5 Ağustostan sonra 
müracaat kabul olunamaz. 
· 4 - Talimatı görmek üzere 

Askerlik şubesine miira<'Jtlt
ları ilin olunur. 

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

Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birincillOi ihraz 
eden 9 kişilik Viyananm en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 



-
Sayfa t ANADOLU 1 Atmıoe 9S? 

Uzak Şarktaki son hadise: Kısık ktJyü cinayeti 

Japonya-Şimali Çin 
Kaza 

Şahid idris, 
boynuna 

maznunun 
sarılmış ------Japonya denize hakim. 2000 tayyaresi var. Ödemişin Bozcakaya köyün

den Ahmed oğlu Veli ile Ali 
oğlu Mehmed adında iki ar
kadeş Keklik avına çıkmışlar, 
Veli kazaen arkadaşını sol 

100,000 kişilik bir ordu yola çıkarıldı 

Bu hesapla Şan-Kay
Şek geriliyecek 

Yazan: Piyer Domimik 
La Tribün gazetesinden 

kolundan yaralamıştır. 
Mehmed. derhal hastaneye 

kaldırılmışsa da fazla kan za· 
yi ettiğinden bir müddet sonra 
ölmüş ve Veli hakkında ta 
kibata ba~lanmıştır. 

Mago lıırsızı 

Güzelyılı banyolarında Nuri 
oğlu Rızaya aid bir mayoyu 
çalan Mustafa oğlu kasal> 
Mclımed tutulmuştur. 

Gölcükte boğulmuş 
Ôdf'mişin Gölcük yaylasın · 

daki giilde banyo yap· 
makta olan Gedizli Hüseyin 

· oğlu Yaşar Tuncel, yüzmek 
Çin Mareşalı Şan-Kay-Şek bilmediği için boğulmuştur. 
organize edilmiş bir menzil Orman yangım 
teşkilatına istinad edeceklerdir. Burnavanın Çiçekli köyün· 
Buna göre Pe·Çi·Ll halkı Ja· deki ormanların yanmasına 
ponlara kar.şı belki pek de sebebiyet veren çoban Osman • 

Omuzunda görülen mor leke 
acaba ne zaman olmuş? 

~~~-----~-~~-----Cumaovası nahiyesinin Kısık kenin hemen o gün yediği da· 
köyünde değirmenci Abdul· yağın tesirile olamıyaca}\. da· 
labı bıçakla yaralıyarak öldür- yaktan mütevellit morlu~ 
mekle maznun Halil lbrahimin husulü için zaman geçme•• 
muhakemesine dün Ağırceza icab ettiiirıi söylemiş ve: 
mahkemesinde devam edil· - Maznunu ılk defa ...... 
miştir. Bu celsede maznun yene eden doktor mahkemeye 
Halıl lbrahim, müdafaasını çağnlsm ve bizi tenvir etsin· 
serdedecekti. Fakat müdafaa- Böyle bir dayak meselesi yok

tur. Hadisenin şahidi idris, 
sını yapmamış ve: 

- Ben her gün sabahları 
yataktan kalktıktan sonra iye 
kemiklerimde müthi~ ağrılar 
lıissediyorum, demiş ve bunun 
sebebi hadise esnasında mak· 
tul Abdullah ile arkadaşı Os· 

bitaraf şahitlik etmemiştir· 
Burada şahitlik ettiği gf'çell 
muhakeme celsesinden çıkınca 
dışarıda maznun Halili bek~ 

. b •arı· mış ve onun oynuna "" 
larak: 

- Ah ağacığım. 
man tarafından dövülmesi ol· Demiştir. Bu adam vaktiyle 
duğuııu söyliyerek: Halil lbrahimin hizmetkarı idi· 

- Beni çifte tüfcğile döv· Müekkiller;m aleyhindeki siı• 
müşlerdi, eıtesi gün beni dok· leri tarafgiranedir. Halil lb,.. 
tor muayene etmişti . Şimdi himle onu kucaklaşırken bir 

k gayrimüsaid davranmayacaktır. ı R f k ı o Japon askeri talebesi geme le oğ u ai ya a aıımıştır. r-
b Başka birşey daha var: Orada d k 

belimde devamlı bir ağrı var, jandarma ve bir gardiyan gör· 
beni rontkene muayenr: ettirin. müştür. Bu şahitler de cefbe-Nihayet zarlar atıldı. Bir lere göre doğum fazlası ir man a i yangın söndürül· 

çok defalar çok muhtemel milyonu bulmaktadır. Çok 29 uncu Çin ordusuna kuman- müştür. Demiştir. dilsin. 

söylediğim bir hadise, bugün muhtemeldir ki 100,000 Japo· da eden ,general Fengdir. Bu Esrarkeşler 
artık kat'i bir safhaya girdi. nun karşısında Çinliler gerile· general daima kendi kafasına Karşıyakada Kemalpaşaa 

Verese vekili söz alarak, Mahkeme heyeti iıtenilell 
maznun Halil lbrahimin vak'a· şahitkrin ve doktorların celp° 
dan az sonra doktor tarafın· lerine karar vermiş, muı..k' 
dan muayenesinde omuzu üze- menin devamı baılca bir g111e 

k 1 d göre iş görür. Acaba Çan-Kay· dd · d d ı M f Japonya, bütün Çin'i değilse meğe mecbur alacak ar ır. ca esın e o aşan usta a 
bile şimali Çini fethe teşeb· Çin 1911 denberi büyük Şek ona kendini aaydırabile- oğlu Şabanın vaziyeti şüpheli 

cek mi? Bu sonra belli olacak. büs ediyor. ilk hadiseyi fırsat kalkmma gayretleri yapmıştır. görülmüş, üzeri aranınca bir 
olarak yakaladı. Japon kıt'alan Bugün Çan-Kay-Şekin şahsında Bu da Japonların lehine kay- mikdar esrar bulunmuştur. Yukarıkı•ılca Ja 

rinde görülen morumtırak le- bırakılmıştır. 
-----=------=-",,..-,,~="""========~=:::;===-------__.,,.-

ÔmürJü olaun 
ahş talimleri müstesna olmak büyük bir şefe maliktir. Onun, dedilmek gereken bir avan· Sürmeli sokaktaki genel 6# Uı GazetemizJe Kültür ,,,,,.. 
üzere Çin seddinin cenubunda çok büyük emeller besliyen tajdır. evlerde Avni kızı ikbalin üze· L'ecı· bı•r ka .,0 1f. 

Ayrıca, Japonlar Şantongun . d d b" 'kd k T ~ .,. muuı muharrirlerinden B. 
talimler vapmak hakkına ma- karısı, Song ailesine mensup· rın e e ar mı ar esrar çı . met Ku-ı....-:..::n bı"r erkek ~ 

K Ş müntehasına da yerleşmiş bu· H ·k· k Adi ııuru ~ 
liktir. Atı" talimleri de yapın· tur. Fakat Çan· ay· ekin ba- mıştır. erı ı esrar eş i- J 7 yafın Ja bı·r 

y lunmaktadırlar: "Buradan ha- l uı ğu dünyaya gelmiştir. 
ca, Çin lut'alan işe karıştı ve şından son zamanlarda, yar- yeye veri mişlerdir. di 

d f reketle Çinlileri yandan vura· K k aenç tJIJü Yavruya uzun ömürler ,. 
hadiseler birbirini takip ede· ımcılarından biri tara ından b 1 1 D h k ld k ız açırma o ler ve ebeveynı"nı· tebn·k ~ .Jr 

i ir er. en ize a im o u • K k K 1 k y ka GU ederek iı seferberlite kadar birkaç gün hapsedilmek sure· arı1ya a nahiyesinin Çiğli ema paşa azuınm u • 
vardı. Çünkü Nankinin bü- tile, kötü bir macera geçmiştir. ları için Şanghay ve Kanton köyünde bir kız kaçırma vak· rıkızılca köyünde feci bir kaza rız. 
yük miktarda asker gönder· O gün Çan-Kay-Şek itibarım üzerine bir şaşırtma hareketi ası olmuştur. Aziı: kızı lS olmuş, 17 yaşında bir genç, Seferihisar hUkOmel kO•" 
mesine karşı, Japonya da ih· biraz kaybetti. Fakat zafer yapabilirler. Bu da Çang·Kay- yaşında Ayşe, aynı köyden beyni parçalanarak ölmüıtür. naGı bu sene yapllamıy•c' 
tiyatlan silah altına çağırdı ona bu itiban yeniden kazan· Şeki, bütün askerlerini şimale Mehmet Ali oğlu Hüseyin ta- Hadise şöyle cereyan etmiıtir: Seferihisar kazasında i~ 

göndermemek zorunda hıra· ~1' 
ve ıimdi yüz bin Japon askeri dırabilir. Fakat, zaferi de ka· rafından kaçmlmıtbr. Jandar· Yukarıkızılca köyünde mu- edilecek hükumet konağa IY" 

kabilir: bahusus Çang • Kay- ı-•·ır 
Çin yoluna çıkmış bulunuyor. zanmak gerektir. Herhalde malar kendilerini takip ede- allim Akagündüzün otfu Rıfkı, Viliyetçe, Dahiliye Veki .. • .. 

Şek komünist çetelerin (yahud Diif 
/lci rtılcib taraf onun ordusu Japon ordusu ordularır.) takınacakları tavır· rek Alaşehire giden trende birkaç arkadaşile birlikte kö- den tahsisat iatenmişti. 1 
iki rakib taraf aynı çapta değerinde değildir. Çinin 400 dan da emin değildir. yakalamışlardır. Hüseyin ad- yün yakininde bulunan zeytin· gelen cevabta 937 mali 1' 

1 

değildir. Japonya 80 milyon· milyonluk nüfusundan ve bit· Bu nokta daha, Çinlileri liyeye verilmiştir. liğe gitmişler ve orada bir büdcesine inşaat için konu; 
luk, Mançuko, Kore ve For· mek tükenmek bilmiyen ihti· Almanlar talim ettirmişlerdir. Esrar aatacısı da yakalandı ağaç altına oturmuşlardır. tahsisatın, 935 ve daha ev• 
moz da hesaba kahhrsr 120 yatlarından bahsolunuyor. Fa· Japonya, Almanya ile mütte- Sahilpark gazinosunda esrar Bir aralık Rıfkı, evinden senelerde inşuına baflanıb ~ 
milyonluk büyük bir impara· kat Çan·Kay·Şek bütün Çini fiktir. Apaçık göründüğ'üne satan Mehmed oğlu Süleyman getirdiği toplu tabancayı kur- y4,rım kalmış olan hüküllle 
torluktur. Bundan başka Je· kontrol etmemektedir ve her göre, Almanyadan yana Ja- yakalanmış_t_ır_. __ calamağa başlamış ve birden· konaklarmın ikmali inJl1_, 

hol ve Çaban yani iç Mogu· taraftan asker toplamak ikti· ponya karlı çıkacaktır. Yani Tramvay ve elektrik Ş. bire ateş aldırmııllr. Taban- bile tekabül edemediti "" 
listanın bir kısmını da elinde darına malik değildir. Çin kendi başına kalacaktır. müstahdemlerinin şiklyeti canın kurşunu, Rıfkının karşı· Seferihisar hükumet koD•i'aıP 
bulundurmaktadır. Ayraca, en Mulıarebe ml!gdanı: Şurası doğrudur ki Sovyetler lzmir elektrik ve tramvay sında oturan 17 yaşındaki inıası için istenilen tabı~~ 
aşatı 40 milyon nüfusu olan Zaten Japonların seçtikleri Çinlilere malzeme göndermek şirketinin muhtelif işlerinden Bekir oğlu Mehmedin gözüne bu seneki büdcedcn t 
ve merkezi Pekinde bulunan muharebe meydanı, Pekinin 5uretile yardım edebilirler. şikayeti havi olarak bazı vat· isabet etmiş ve beynini par· edilemiyeceği bildirilmiltİf· 
Pe • Çi • Li eyaletinin bir kıs· biraz cenubunda olub ancak Fakat çölleri ~şmak suretile man ve biletçiler tarafından çalamıştır. Mehmed derhal öl· iki yol 
mına yerleşmiştir. Japonya de· 200 kilometre genişliğindedir. bu malzemeyi göndermek te Sıhhat ve içtimai Muavenet müştür. Rıfkı Adliyeye veril· Vilayet dahilinde iki ~ 
nize hakimdir, takriben 2000 Çinlilerin sayı bakımından üs· güçtür. Diğer taraftan, Pro- Vekaletine şikayette bulunul· miştir. yaptırılacaktır. Bunlardaa !~ 
tayyarelik mühim bir hava tün oldukları farzedilse bile, testan dinini kabul etmiş olan muştu. Vekalet, şirket müstah- Fen memurları aras1nda Dikili • Ayvahk araanda ......-
kuvveti vardır. Ordusu pek bunlar deniz yüzünden Japon· Cang Kay Şek, anglo·sakson demleri tarafından gönderilen Vilayet nafıa fen memurların edilecek ve 43,000 lira)'• ~ 
büyük olmamakla beraber, ları ne sağ taraftan, ne d e nüfuzu altındadır. Fakat bu istidanın bir suretini Vilayete dan Bay Cevad Enderin, Mer· kacakttr. Diğeri Mene.-11 B· 
çok sağlamdır, Adam ölmesi· dağlar yüzünden, sol taraftan cihetten yapılacak yardım göndermiş ve şikayet edilen sin nafıa müdürlüğü fen me- Muradiye arasında 23,060 ~ 
nin onun için büyük bir ehem· kuşatamazlar. Bundan başka ancak deniz yolile olabilir. noktalar hakkında tedkikat muru Bay Hüdai Ölçen An· raya inşa edilecek o!an ~ 
miyeti yoktur. Unutmamak Çinliler memlekette buldukla- lngilterenin Japonyayı gücen· yapılmasını ve neticesinin bil- kara nafıa müdürlüğü fen me· dur. ihaleleri 16 A~..- · 
gerektir ki Japonyada ölüm- rile geçinecekler, Japonlar ise - Sonıı 6 ıncı salıi/ede - dirilmesini emretmiştir. murluklarına nakledilmişlerdir. yapılacaktır • ...................................................................................................................................... ~~--~ 

' manki hal ve tavrınızı gös· - Cidden hayret edilecek lunduğunuz yerde bulundur&· General Maram h __. 

1 r! • z ı ı• c •ı han g • r 1 teriyor. bir keşif! . caksınız. Yüzünii mümkün azami haddi buldu. ~ ~ 
~ 1 1 Dedi. Dedi. mertebe illete karşı getirmete kül bir mevkide idi. ~ 

_ Profesör filimi iki arkadaşa Profesör generale: ç alışacaksınız ve hiçbir şey karşı nasıl hareket ~ _ftll 

-26- Nakleden: F.Şemseddin Benliol)lu 

duyuldu: 
- General, şimdi bunun 

aksini, yalan söyleyiniz! 
Dedi. 
- Hayır ben hayatımda 

tayyare denilen şeye binme
dim. 

Profesör gene görünmediği 
halde: 

- Kafı!. Aleti banyo dai· 
resine götürebiliriz. 

Dedi. 
Profesör, general ve müdür 

ileti banyo dairesine götür· 
düler. 

Profesör: 
- Filimin bu kısmını keı· 

mek ve devolopman yapmak 
istiyorum. Elektriği söndürü· 
nüz, rica ederim. 

Dedi. 
Elektrikler söndürüldükten 

sonra doktor filim mahfazası· 
m aletten çıkardı ve beş da-
kikadan az bir zaman içinde 
filimi banyo etti. 

Bu az zaman içinde yıkan· 
mış olan filim, profesör tara· 
fından makinenin diğer bir 
kısmına yerle§tirildi; general 
Marsa: 

- Filimin üst kısmı sizin 
dotruyu söylediğiniz, alt kıs· 
mı da yalan ıöyleditiniz za. 

iÖstermeğe başladı ve bu - Şu halde, keşfimin bir anlamamuma da yardım ede- Lidyanna yüzüne nuıl ~ 
aralık: şeylere muvaffak olacağını cebiniz. Kendinizi unutmıya- caktı? ~ 

- Bazı hususiyetler vardır: tahmin ediyorsunuz, değil mi? cak ve kapıya hafif bir darbe Generalin garip bir ";M 
bunlara iyi dikkat ediniz. Bil· Diye sordu. vurulduğu vakit Lidyaya sual· yüreğini kaplamışh. Bu ~ 
hassa son resimlerdeki mü- _ Korkuyorum .. Maamafih ler ıormağa çalıpc.ksanız. Bu LidyR bulundutu dairefe};, 
vazi çizgilere bakınız!. ümid ediyorum.. sualler, hakiki mahiyeti sizce di. General Mars, adeta 

Dedi·. kat'i surette malum esaslara Emniyeti umumiye direk· ğulacatım sandı. ..-1& 
- Bakıyoruz. törü de: aid olacakbr. ~wı 
- Bunlar, yalan söylemek - Baş iistiine profesör. Lidya harikwade J,tJll 

- Ben de ümid ediyorum, Bugün ise her zamancJell .~ 
üzere olduğunuz zaman tered- - Siz şimdi bayana kabule K~.1 
düdlü düıüncelerinizi göster· dedi, şu anda bayanı kabule bazırlanmız. güzel görünüyordu. --:-..w 

hazırız. Gelmesı· zamanı da A da en fazla yakııa bı"r ı.......-mektedirler. Bu çizgilerin tet- ra n bir kaç dakika n 
kiki ve mütaleaaı çok mühim· gelmiştir, sanıyorum.. geçti. ile gelmişti. de! 
dir. Çünkü bunlar irade kud- - Beıe beş kala gele- General Mars, oda ve dai· Lidya, bütün fU)ılul'U 
ret veya zaafını, ıeri veya cektir. relerde bazı hazırbldar yaptı - Viktorl. ; 
bati karar vermek kabiliyetini, - Artık eauh surette ha- ve bu arahk kapının kilidinde Diye gederalin bc1~ 
iyilik veya kötülüğe medubi- zırlanalım. Evelce de dediğim l>ir anahtarın harekete ıoçti- sarıldı; güzel kollannın 
yet derecelerini ıöıterir. veçhile geaeralim, siz bayanı, ti, çıkan gürültüden belli kuvvetile Marıı sıkarak= 

General: tecrübe e1D111Dda kendi bu· oldu. - S.. ~ 
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Normandiya vapurunda 
Marlen Ditrih, konturatlarını yeniliyecek. 

filim çevireceği yer meçhul! 
Fakat 

gazstecilcri çok severim ve 
belki de Parisc aşıkım. 

Marlenden son iki filmi, 
" Melek " ve Knight Vithout 
Armour hakkında fikriııi sor· 
duk: 

- İkisi güzel mevzulardır. 
<le<li. Zatl'll keyif ve arzuya 
göre senaı yo bulmak ıniiınküıı 
değ i le.lir ki .. . 

- Mevzu ları S<'çmek sızın 
için mümkün ıııü'? 

- Temaı en değ·il. Ben, 
ar1.c <lılen sena)·olar1ı1 en az 
fı · na olanını srçmek sal5hiyr.· 
tine malıkim. PJojelerimc ge-
lince, kontratlarımı mı yeni· 
liyeceğim, yoksa İngiltere ve· 
ya başka bir memlekette filim 
çevirmek üzere Avrupacla mı 
çalışacağım .. Pek bilmiyorum. 
Belki başka bir memlekette .. 

- Acaba bizim Fransada 
mı? 

Marlenin ne/is bir pozu Fakat Marlen Ditrih güzel 
bir tebessümden başka bu 
suale cevap vermemiştir. 

Bir Fransız gazetesinin mu· 
habiri yazıyor: 

Havr seması, Nornıandiya· 
Yı karşılamak için bütün gü
telliğini iktisab etmiş idi. Bir 
liavrlı, •Fransanın en güzel 
°''Purunun vusulü, Havr için 
dairna bayram te,.kil etmiştir. 
~•kat bu defa Marlen Ditrih 
ılc birlikte gelmesi, bayramla· 
tın bayramıdır,. demiştir. 

12,45 de Normandiyaya mo· 
~Örler yanaşıyor, tehacüm baş· 
1Yor, günlerce Atlas denizin· 
de vapurun mahdut muhitinde 
&abır gösterenler şimdi bir an 
e~el karaya çıkmak için en 
bu>iik sabırsızlığı gösteriyorlar. 
fi l.fte liman komiseri B. 

anri Villar: 
d ~ Bayan Marlen Ditrih, 
D~lıl rni? Uovil geliyorsunuz .. 

1Yor. 
~ Marlen Ditrih bizi ancak 
b~tırn saat sonra kabul ede· 
ıleceğini bildiriyor. 
Eh .. Beklemekten başka ça· 

~b Yok. Vakit geçirmek, fazla 
la ırsızhk geçirmemek için do-
$tnağa başlıyoruz. 

~Nihayet vakit geliyor, her 
b mandan daha güzel, solukça 
ı Ctııi, narin ve nazik ve çok 
c~~ bir halde karşımızda. 
•vıarlen Ditrih: 

~--:-- Ben Pariste >{İyinirim. 
1 •tıstc ilk ziyaretim Modist-
Cte 1 

ti o acaktır. Maamafih Pa· 
b~~ bu çok sevdiğim şehirde 
81 t aç gün kalacağım. Ben 
b~ktan çok korkarım, işte 
tc:urı için yaz tatilini İsviç
~t~' Avusturyanın cenub ve 
t~ ık kısımlarında geçiriyo
,0.,_· iki aylık bir istirahatten 

llra P . d" ... M arıse onecegız. 

Si batlen Ditrihin kocası B. 
t Cr· 

~e~ Maamafih Paristen geçer· 
~i.,_ Dsergiyi de ziyaret edece· 

· ed· ı. 
....... 

~k Alrnanyaya uğramıya-
tnısınız? ....... 

~i~ Ağlebi ihtimal hayır. 
~ 0rada pek sevmiyorlar. 
......_ •rlen Ditrih ilave etti: 

~t k· Orada filim çevjrmiyor· 
•? •. dedi. 

- Biz sizi çok seviyoruz. 
- Ben de Fransızları, Fransız 

~~~~=-=======::=::=-~~~~~ 

Klodet Kolbertin 
enteresan bir yazısı -·-· ''Ben kötü bir aktristim. Sonra 

bu hale geldim,, 

Maruf yıldızlardan Klodel 
Kolberin şu yazısı sinema 
neşriyatı arasmda orijinallik 
arzeden bir yazıdır : 

"Bir yıldızın doğuşu., filmi 
bende derin bir tesir yaptı. 

Bu filimde Janet Kaynoıun 
Holivudda bir makyaj daire· 
sinde ilk görünüşü vardır. 

Evet, her aktris hayatında bir 
defa bu tecrübeyi yapmakla 
mükelleftir. Benim için de 
böyle olmuştu... Beni, bir 
ameliyat koltuğuna benziyen 
bir koltuğa oturtmuş idiler, 
başımı bir havlu ile sardılar, 
üzerime beyaz bir bloz giy· 
dirdiler ve ondan sonra çalış
mağa koyuldular. Bana neler 
yapmadıla .. , kirpiklerimi traş 

ettiler, ağzımın yerine başka 
bir ağız yaptılar, burnumu 
değiştirdiler, elmacık kemik· 
lerimi ezdiler, beni yeniden 
yarattılar. 

Sonra... Yüzüme baktılar, 
iç çektiler, omuz silktiler .. 

* • * 
Sahne ve filim meşhurları· 

nın meslek yolunda geçirdik· 
leri maceralara bakılırsa, bun
ların, bu aktrislerin daha be
şikten itibaren meşhur bir ak
tris olarak doğduklarını sanır· 
lar, hal böyleyse, ben bu cüm· 
leden sayılamam; bir istisna 
teşkil ederim: Çocukluğumda 
böyle bir kabiliyet ve mazha
riyet izi taşımış değilim. Ve 
bir aktris olmak aklımdan bile 
geÇ.memiştir. Bazı, bazı aynaya 
bakıyor ve kendimi fevkalade 
güzel bulmuyordum. Ve bir ak· 
trisin hcrşeyden evel güzel 
olması İcab ettiğine inanı· 
yordum. 

Sahneye ilk çıkışım mek· 
tepte verilen bir temsil müna· 
sebetile olmuştur. Oldukça da 
muvaffak oldum. Fakat buna 
rağmen aktris olmağa hiç ni· 
>etim yoktu. Bundan çok za· 
man sonra hakiki sahneye ilk 
çıkışım lJiraz elim olmuştu. 
Şaşırmış v~ biraz kekelemiş· 
tim .. Bundan sonra ikinci tec· 
rübem şu sebeple yapılmıştır: 
Bir genç kıza Fransızca ders 
veriyordum. Bu kız dostların· 

dan bir drem münekkidini bana 
takdim etti. 

Biraz sonra müellif bu ese· 
rinde rol almaklığım husu· 

1 

Anna Bella 
diy_or ki: 

Kaliti A rit 
Güzel bir aşk romanı 

]. M. Borrienin bir eserin· 
deıı alınan bu filim çok güzel 
ve hoştur, görmeğe layıktır. 

Bu filim, Londra sokakla
rında " ihtiyar bir bekar ., 
ve genç bir kızın haya· 
bl)ın tarihidir ve eser, baştan 
başa hayattır; rol alanlar, 
tam bir ahenk ve samimiyet 
içinde vazifelerini görürler ve 

filimin mevzuu da ayni ahengi 
arzeder. Suzanın vakti geçmiş 
bir bekar kız hududlarına gi· 
receği sıralarda önüne çıkan 

doktor, bir dönüm noktası 

Franşo ve Katerin Hepburn 
filimde 

vücude getirecektir amma ... 
Vaterlo harbi hadiseler arasın· 
da baş gösteriyor. Doktor da 
harbe gidiyor, bir yüzbaşıdır. 
Bir gün çapkın askerler ara
sında Fölieyi, Suzanın küçük 
kız kardeşini tanıyor, bu ke-
şiften çok seviniyor. 

Katerin hep birden Franşo 
Ton bu hayatı sahne ve filim· 

Anna Bella gazetecilerle ko· de yaratan iki san' at kutbudur. 
nuşurken demiştir ki: ------ ------

Bir komediyen için bir 12 ci Feci bir kaza 
asır elbisesile yürümenin fev· Aydın, (Hususi) - Geçen 
kalade güç olduğunu sanma· gün Sökedc dikkatsizlik yü· 
yınız. Bunu ben mükemmelen zündcn bir gencin ölümile 
tecrübe ettim. Bu kalın ku· neticelenen bir kaza olmuştur. 

' Meraklı şeyler 1 
Üç çizik 200,000 

frank 
Bir zamanlar 

Pariste şık ve 
güzel bir oto· 
mobil sahibi ile 
gezen güzel ve 
şık bir a r t i s t 
kadın vardı. Bi· 
risi B. Antuvan 
Kel, diğeri Bn. 
Rina Dini müs· 
tear adı ile ti· Vak'anın 

yatro ve sine· kahramanı 
ma sahnelerinde maruf Bn. 
fren Pardinidir. Beraberce oto
mobille g~zmeğe çıkmışlardır. 

Anloşılan Bn. Pardini çok 
sehhar bir kadın imiş. Çünkii 
B. Kel, direksiyonun kontrol 
kudretini kayhetmiş, otoyu bir 
ağaca ça rptıı mış ve genç Ba· 
yan da yüz.iinden üç d"!rİnce 

çizik olduğu halde hastaneye 
kaldırıl ını~tır. 

Bu, mesleği güzelliğine isti· 
nad eden bir artist için bü
yük bir felaket demekti . Bu· 
na rağmen, Bn. Pardini, Bay 
Kele hastaneden gönderdiği 
bir mektubla aleyhinde bir 
zarar ve ziyan davası açnuya· 
cağını temin etmişti. 

Kadın sözünde durmamış ve 
Bay Kel bir gün bir mahkeme 
davetiyesi almış ve Bayan Par· 
dininin kendisinden yarım mil· 
yon frank zarar ve ziyan iste· 
diğini anlamıştır. 

Mahkeme, Bay Keli vakıa 
kazadan dolayı mes'ul tutma
mamış, fakat ... Bir kadının en 
büyük sermayesi olan yüz gü
zelliğine zarar gelmesine 
sebebiyet verdiğini sanarak 
Bayanın yüzünün tamir ve 
termimi masrafı olmak üzere 
200,000 frank tediyesine karar maşların içinde de ecdadımız Kaza hakkında aldığım mallı· 

gibi çevik ve calak olmak mat şudur: vermiştir. 
mümkündür. Belki, bize çok Bağarasından Kayalar kö· Hakimler, Bayanın: 
daha yakın bulunan 1900 ve yünden Himmetin av tüfeği _ İşte Bc.y hakimler, gö· 
1918 tarihi kostümlerini giy- b 1 B H' t T "' 

ozu uyor. unu ımme ug rüyorsunuz ki, yüzüm berbad 
mek ve taşımak çok daha 1 ta • · · ı'l e gel· 'yo ru mır ıçm çey ırı r. olmuştur! 

müşküldür. Ve tamirci Hasan Hüseyine Diye davasını izah ederken 
Marsel D'Herbier ile bir· · H H- · k 

verıyor, asan useyın, ı1p· teessüre düşmekten kendile· 
l 'ıkte vu"cude getirdiğim "Sü- 1 k ı o h 

so u çı ar Y r ve orozun rini alamamışlardır. 
kut kulesi,,nde ben yirmi ya· inmesile patlaması bir oluyor. 
şında idim. Fakat bunun 1913 Ç1kan domuz kurşunu o sıra· B. Tur gut T ürkotlu 
de olduğunu söylemeliyim. da dükkanda mektup yazan Akhisarda ekonomik bir 
Ben genç bir Tıb talebesi, Aydın Azize rastlıyarak cansız konferans verdi 
sonra bir zındanın askeri mü- yere seriyor. Yapılan tahki· Akhisar, 31 ( Hususi ) -
dürünün zevcesi oldum. Jak katta kapsolun çıkarılırken Saylavımız B. Turgut Türkoğlu 
M"noel benim için lngiliz ku- ğ d k 1 ati .. a zın a a an eczanın P a- Manisadan gelmiş ve dün ge-
maşlndan mükemmel bir kos- d ğ ı l t 

ı ı an aşı mış ır. ce Halkevinde bir konferans 
tu .. m hazırlamıştı. Pi}·er Re- B Mehmed Nurı· 

• vermiştir. noar ile evlendim, zengin idi, A d M l k t h t s' 
Y ın em e e as ane 1 Konferansın mevzuu, cihan yüksek bir mevkie sahipti. r· ü B Mehmed Nuri 

Bu Sayede gardrobum baştan opera or h. . l . . savaşından sonra başlıyan 
mezunen şe rımize ge mıştır. 

başa değ.ışt'ı. Manoel bana d 1 b I 'd k . ekonomik verimi r ve Türkiye Bura an stan u a gı ece tır. 
mahsus bir içlik elbise yaptı : ----- ------- cumhuriyet hükumetinin eko· 
Beyaz krep jorjet ve işleme1i Londrada, sonra Holivudda nomi siyaseti idi. 
yeşil satenden! "Bugünün Parislileri,, ni arz Saylavımızın konferansı ka· 

"Sükut kulesi,, nden sonra, etmekte idim. labalık halk kütlesi tarafından 
Amerika ile kontratım baş· Amerika artık şıklığın ve ve büyük alaka ile dinlenmiştir. 
ladı. Parisi, ayrılmamak şar· zarafetin herşeyden evel sa- B. • Turgut Türkoğlu bugün 
tile terkettim. Yani evvela delikten doğduğanu anlamıştır. Kırkağaca geçmiştir. .............. _ .... _ .. _~ .. ~----~~-~-~~~--.. ~, ........ 
sunda ihramda bulundu, ka· Bu nasihati tatbik ettim, bir sinema amatörü idi. Fran-
bule mecbur kaldım. Bu su- İngiliz şivesile kafi derecede s1z olduğu için lngilizceyi iyi 
retle ve ilk defa olarak hakiki i emniyet kesbettiğime emin konuşamıyor fakat mükemmel 
bir sahne ile irtibat peyda olunca B. Vodu, Şikagonun surette okuyordu. Bu sebeble 
ettim. Bu ilk temas beni sah· d k filimi, sinemayı tiyatroya ter· 

en büyük tiyatrosu ire tö· cih ediyordu. Çünkü bu de-neye bag"' ladı, eserin bütün .. · .. d" · · k 1 d 
runiı gor um, ıyı arşı an ım, virde sinema henüz dilsiz idi! temsillerinde bulundum; içim- f k k d 

den sahneye derin bir bağlı· a at üç gün sonra apı ışarı Holivudu ilk aklıma sokan 
edıldim. annem olmuştur. Mesleki orta-lık doğduğunu anladım. Ba· 

işte, ben böyle kötü bir pedik [Çıkıkçılk) massöri idi. bam, benim Nevyork güzel 
san'atlar akademisine deva· aktris idim. Müşterileri arasında bir sine· 
"Ilımda ısrar ediyordu, ben Holivud yolunu nasıl bul· ma aktörü vardı; bundan hi· 
tiyatroya artık gönül bağla· dum? Bu sıralarda müşkül maycmi istemiş ve " fakat... 
mıştım. Mülazemet devrim çok vaziyette idim; haftada 20 bu sima ile sinemaya hiç bir 
sürmedi, bir gün Şikağoda dolara çalışıyor ve 58 dolar vakit muvafık gdmiyecektirl" 
Lesli Hovard bana: otel faturasını tediye ımkan· cevabını almıştı. Buna rağmen 

•Amerikan şivesi yerine larını bulamıyorum. Bu vazi- beni Holivuda aldı, bir sene 
İngiliz şivesile görüşmeğe ça- yet altında ben hala Holivudu küçük rollerle meşgul oldum 
lışınız ve sonra B. Vodu gö· düşünmüyordum. Evelce söyle· ve bundan sonra sinema ak· 
rünüz,. tavsiyesinde bulundu. meği unuttum. Babam müdhit \risi olmağa başladım •• 

......... __., Wd'l1'ııe R "Uart 
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ANADOLU 
!Yazan: M. Ayhan Ton; ve Coni 

Belediye memurunu döv· 
me~e kalktılar 

1 Ağustoı 9!'1 

·ı d e A ee e d 
ı aımı encumenın e4' : 

Kapalı eksiltmeğe konulan iş: 
Açın tutarı 

Bu işe ait evrak ve şart· 
lar a~akıda yazılıdır 

Dikili - Ayvalık yolunun yapısı 
(43284) lira (32) kuruş 

A) Kapalı Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

Doğan, iki [bardak şarab doldurdu. 
1 

ı 

-·---~ 

Dün sabah Alsancakta bir 
hadise olmuş, lngiliz tebaa· 
sından Toni ve Coni adında 
iki genç, bir belediye memu· 
runa hakaret etmişler, üzerine 
saldırmışlardır. Hadise şöyle 
olmuştur. 

namesi 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje ve birini hizmetçi kıza uzattı. Belediye memurlarından B. 

Mustafa Kervan, Alsancakta 
Kavuki pansiyonu önünde nu· 
marasız bir bisiklet görmüş ve 
vazifesi icabı sahibini arıyarak 
bisikleti belediyeye götürece· 
ğini söylemiştir. 

istekliler Bu evrakı lzmir . Ankara · ls· 
tanbul Bayındırlık direktörlük
lerinde görüp inceleyebılirler 

Doğan, karşısındaki kadına 
di~ katle baktı: 

- ilahi -diye mırıldandı· 
bu Venedik kadınları hep tt". 
güzel.. Hizmetçileri, hanımla· 
rından daha nefis .. 

Genç kadın, hala kendini 
toplıyamamıştı. Doğan onun 
şaşkm şaşkın letrafına 

bakıp titrediğini farketti. Ya
nına doğru yaklaştı. Genç ka
dın, geriye çekildi ve sırtını 

duvara dayadı: 
- Dokunmayınız, dokun· 

mayınız .. 
Doğan, tatlı bir giilümse· 

yişle, onun kollarını tuttu: 
- Gel, çekinme!. Aramız

da artık, ne senin, ne de be· 
nim inkar edemiyeceğimiz bir 
hadise vardır, bana itimat et, 
benden hiç bir fenalık gelmez 
sana .. Bilakis sana, iyilik te 
yapabilim .. 

Kızın dişleri biribirine çar
pıyordu: 

- Korkuyorum, korkuyo
rum, ya duyulursa? 

- Korkmayın ve müsterih 
olun, bunu kimse duymıya· 
caktır .. 

- Şu halde, lütfen uzakla
şınız. Siz ki, isminizi bile ver· 
mek istemiyorsunuz. 
Doğan gene güldü: 
- Beni bu cihetten mazur 

görün, imkanı yok .. Belki bir 
gün gelir, onu da söylerim. 

Kadtnı kolundan tuttu ve 
koltuklardan birine oturttu. 
Kendisi de yanına oturmuştu. 

- Bir gün gelecek, diyor
sunuz. Ben sizi nerede göre
ceğim ki.. Bu gece !elib geçti 
işte ... 

Kadın artık yavaş yavaş, 

korkusundan silkiniyor ve onu 
itidalle seyredebiliyor, dinli
yebiliyordu. 

- Yoıc, bu gece gelib geç· 
medi. Biz, daha çok konuşa
cağız .. 

- Fakat, sözlerinizden hiç 
bir şey anlamıyorum. Amma 
hiç mi, hiçi.. 

- Ben de diyorum ki, dost-
luk ve münasebetimiz asıl 
şimdi başlıyor .. 

Kadın, ona merakla ve hay· 
retle baktı: 

- Anlamadım, nasıl? 

- Şimdi anlarsınız, hele 
şuradan birer şarap daha içe
lim de .. 

- istemem, istemem, ba· 
şım dönüyor .. 

- Benim elimden içersiniz 
canım. 

Doğan kadehleri doldurdu 
ve uzattı. 

- Haydi, bu gecenin şere
fine içelim .. 

- Fakat yapmayın, sonu 
ne olacak bu ışin?. 

- iyi olur, buyurun içelim. 
Ve kadın bu defa artık red

detmedi. içini çekti, kadehi de 
boşalttı. Doğan, birer kadeh 
daha doldurdu ve hiç konuş

madan içtiler. O artık yola 
girmiş, demekti. 

- Şimdi beni, dinleyin, 
sizden bir şey istiyeceğim .. 

- Buyurun!. 
- Buradan, beni Prenses 

Dorotanın sarayına götüre
ceksiniz. 

Nasıl olur siz, çıldırdı· 

şakalaşıyorsunuz. 

- Hayı", şaka dekil, cid
diyetle söylüyorum. Beni oraya 
götüreceksiniz. 

Kadın bü- kahkaha attı: 

- Sakın sizde mi bizim 
Prensese aşıksınız. Fena dekil, 
zaten o da sizi görse epey 
hoşlanır. Fakat bu işe ben 
delalet edemem .. 

- Niçin?. 
Kadın omuzlannı silkti: 
- Bilmem. yapamam işte .. 

Saniyen korkarım, bir skan
dal çıkar. 

- Fakat ben orada kalacak 
değilim .. 

- Ya ne yapacaksınız? 

Oradan da başka yere 
geçeceğim .. 

- Fakat siz neler konuşu· 
yorsunuz?. Yoksa sarhoş mu 
oldunuz? 

- Hayır ne sarhoşum, ne· 
de konuştukunu bilmiyen di-
ğer bir başkası.. Sana tekrar 
söylüyorum: 

Beni bu evin içindeki gizli 
yoldan oraya götüreceksiniz. 

Kadın doğrulmağa çalıştı: 

- Şu halde sizde hiisnü
niyet yok ve siz iyi bir genç 
değilsiniz .. Maksadınızı anla
madan, öldürseniz de bunu 
yapamam .. 

- Sonu oar -

Uzak Şarktaki son hadise 

Japonya - Şimali Çin --
Japonya denize hakim. 2000 tay

yaresi 100,000 kişilik bir 
ordu yola çıkarıldı 

Başı 4 ncü sahifede -
dirmekte menfaati var mı? Bu 
cihet şüphelidir. Ya Anıerih 7 
Amerika da epeyce tehlikeye 
maruzdur. Onun çok ihtiyatlı 
hareket edeceği şimdiden söy
lenebilir. Bu suretle · Japon
lar çok ileri gitmek isteme
yip le bazan muhar~be, ha
zan da müzakere ile vakit 
geçirirlerse - Pekinin ve Pe
Çi·Linin askeri bakımdan 
onların eline düşeceğini tah
min neticesine varmış oluyoruz. 
}aponganın maksadları: 

Umumiyetle Japonyanın as
kerler tarafından idare edil-
diği söylenir. Bu, şüphesizdir. 
Fakat bu askerler de subay· 
lara istinad eder ki bu su
bayların asılları köylüdür ve 
mizaçları çok nasyonal·sosya
listtir. Bundan başka, bu as· 
kerler ayni zamanda diplo· 
mathrlar, japonyanın mak
sadları yalnız askeri değildir. 
Büyük emeller besliyen Ja· 
ponlar için mevzuubahs olan 
ned? H ç şüphesiz, Çin pari· 
zarını elegeçirmek ve fakat, 
aynı zamanda, ihtilalci ve 
askeri bir Çin heyulasını 
uzaklaştırmaktır. Bu ~artlar 
altında, Nankinde g~nç Çin· 
liler vasıtasile Çang Kay Sek 
Üzerinde tesir yapan bu ihti
lalci ve ashr1 heyulayı ve 
bunun ordularını yenmek, 
bunu itibardan düşürmek ve 
mümkün olursa eski payitaht 
olan Pekine üstünlüğünö ve
rerek şimali Çinle cenubi Çini 
biribiı !erinden ayırmak mev· 
zubahistir. 

caktır. Fakat Pekinin eski pa· 
yitaht olması ve imparatorun 
şahsiyeti dolayısile, Japonya 
ergeç birçok Çinlilerin gözle· 
rini Pekine çevireceklerini ve 
belki de yabancı devletlerin 
yeni imparatorluğunu tanıya· 

caklarını ummaktadır. İşte bu
rada Almanya ve İtalyanın 
kudreti meselesi ortaya çık
maktadır. 

Sovgetler birliği de işin 
içinde 

Japonlar Sovyetler birliğini 

de unutmamaktadır. Şimdilik 
Pe - Çi · Li körfezi boyunca 
kaymakta ve böylece şimali 
Mogolistan yollarını serbest 
bulundurmaka çalışmaktadır. 
Japonya sarı - nehre kadar gi· 
decek mi? Belki, Sarı· nehir 
Gobi çölünün cenubunda Nan· 
Şan dağlarına kadar çıkan 
büyük yoldur. Hedef olarak 
gözönünde bulundurulan, esa
sen Nankinin kontroluna tabi 
olmayıp, Pekinden Rus Tür
kistam ve Hindistan sınırla· 
rına kadar uzanan kocaman 
sahadır. Böylelikle japonya 
Çini ıkiye ayırmakla beraber 
şimalden kuşatmağn ve onu 
şimalden kuşatarak ta Siber· 
yayı ccnubtan kuşatmağa uğ
raşıyor. Japonya, aynen, eski· 
den Cengiz Hanın tnkib ettiği 
yollan tutuyor ki, bu yollar 
Cengiz Hana bir taraftan 
Çinin fethini, fakat ayni za· 
manda da bugün Rus Türkis· 
tanı olan ve sonradan Timur· 
lenkin de hareket noktası iti· 
tihaz etti~i toprakların fethi 
imkanını vermişti. 

Bu vaziyet karşısında Sov· 
yetler birliği kendisini tehdid 
altında görüyor, fak at buna 
karşı koymak için ne yapa
bilir? Sovyetler birliğinin es
kiden Uzak şarkta iyi bir or
dusu vardı. Bu ordu belki 
bugün de mevcuttur. 

Fakat bu ordunun en bü· 
yük kısmı Orta • Amur üze· 
rinde ve Okhotsk denizi isti· 

Toni ve Coni adlarındaki 
iki genç, bisikletin sahibi ol
duklarını bildirmişler, B. Mus· 
ta anın mıntakaya gelmeleri 
teklifi üzerine kendisine ha
karet etmişlerdir. 

Bunlardan Coni fazla asa
bileşerek memurun üzerine hü
cum etmiş ve etraftakiler ye· 
tişerek kavgayı yatıştırmışlar· 

dır. iki arkadaş adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Hariciye Vekaletine geçmiş 
Vilayet Defterdarlığı varidat 

memur muavini B. Hadinin 
Hariciye Vekaleti muhasebe 
müdürlüğündP. 20 lira maaşlı 
memurluğa tayin edildiği Ma
l iye Vekaletinden vilayete bil· 
dirilmiştir. 

M ~" -
saret edebilecek mi? Belki bu 
taarruz, deniz yolu ile bir ta· 
raftan Kronştad ve diğer ta
raftan da Arkangelsk üzerine, 

kara yoluyla da, Finlandiya
nın yardımı ile, yahut daha 
cenubta Baltık mr.mleketleri
nin veya Polonyanın, yahut ta 
bütün bu memleketlerin yar· 
dımı ile karadan Leningrad 
üzerine yapılacak bir Alman 
mukabil taarruzuna yol açmaz 
mı? Zaten Japonya Çinde he-

sabını gördükten sonra, Sov
yetler birliği işe karışmasa 

bile, gene ona doğru cebhe 
almaktan geri kalmıyacaktır ki, 
bu nokta Moskovada iyice 
bilinmektedir. 

Netice: 
Bütün bunlardan netice şu· 

dur ki, Avrupa Uzak şarkta 

Kapalı eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün ve saatı 16/ Ağustos/937 pazartesi günü 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

saat 11 de lzmir ili daimi endi· 
meninde. 

937 takvim yılına mahsus Ba· 
yındırlık Bakanlığından ahnrnıŞ 
müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(3247) lira. 2638 _,,, 

il daimi encümeninden; 
Kapalı eksiltmeğe konulan iş: Menemen -- Muradiye yolunun 

Açın tutarı 

Bu işe ait evrak ve şartlar 
aşağıda yazılıdır 

istekliler 

Kapalı eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün, ve saatı: 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

yapısı. 

(23378) lira (17) kuruş 

A) Kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakları lzmir - Ankera · Is· 
tanbul Bayındırlık direktörlii· 
ğünde görüp inceleyebilirler· 

~rıii 
161 Agustos/937 Pazartesi gu , 

·ısı• nü saat 11 de İzmir ili da• 
encümeninde. 

937 takvim yılına mahsus BB; 
yındırlık Bakanlığından alınrtt• 

1 

müteahteahhitlik ve ticaret od•f 
l elgeleri. 
(17 54) lira. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. Lira~ 
847 Karantina eski cerrah Mehmet S. 17 No. lu ev 1700 sO 
849 Karşıyaka Soğukkuyu Menemen C. 1715 M.M. 171 

850 
5 No. lu arsa. So 
Reşadiye tramvay C. 1168 taj No. lu 479,50 479 
M.M. arsa. dr 

Yukarıda yazdı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve tertl ,ı'' 
den talip çıkmadığından 22-7-937 tarihinden itibaren P'ıiill' 
lığa bırakılmıştır. Taliplerin her pazartesi ve perşembe/ 
leri Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 264 

yeni bir parti kaybetmektedir. Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Çünkü işler ne gibi bir gidiş Yunanlı 
alırlarsa alsınlar, Avrupa dev- 869 Buca aşağı mahalle eski mecidiye yeni bele· 1~ !etlerinden bugün Uzak şarkta diye cd. numara 29 eski ve taj dükkan 
hatırı sayılmakta olanlar yarın, 870 Buca aşağı mahallt' belediye caddesi 82 kapı ..nll 

21w 
düne göre daha az nüfuza 78 taj No. lu ev 
malik olacaklardır. Filhakika, 871 Buca aşağı mahalle belediye cd. 27 eski ve zrP 
ya Japonya bu işten muzaffer tai No. lu dükkan 1 ı''I 
çıkarak sömürgeci bir lmpa- Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetler~ kap~l'1z.8 
ratorluk olacak, yahut ta Çin usulile ve 10 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhalesı ,,1~ 
fistün gelecek ve bu da onun 937 perşembe günü saat l 5 dedir. Alıcıların Milli Ernli~ b°' 
rönesansının, 400 milyonluk dürlüğüne müracaatları. Satış münhasıran gayri mü_J}!/ba~~n 
bir lmparatorlu,.,•n doX-uşunun '},"jO"_ 

lS" lS nosu iledir. 
başlangıcı olacaktır. jl 

Bundan 33 yıl önce, Japon· Jzmİr İskan mÜdÜr)Üğünde.ı.ı' 
ların Rusları yenmelerile 1904 l J1' 

de başlanmış olan hareket Göçmen hayvanatı için 40 bin kilo ot pazarlık sur~ti; i,ıJ~ 
tam bir inkişaf halindedir. edileceğinden talip olanlar 4 181 937 çarşamba gur> jll 

Avrupanın bunu anması za- müdürlüğlindc müteşekkil komisyona müracaatları 
manı da çoktan gelmiştir. . olunur. 2624 tlll 
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I_ Ucuz, taze ve temiz ·İliç çeşidleri 
Başdurah büyük Salepçiotlu hanı karşısındo 

! H§lmdD NlÜl~lhlet ÇaınçS~ 
:Sıhhat Eczahane~J --

Biçok defalar söylemi~ ol· 
duğum gıbi, merkezi Pekin 
olmak üzere bir Çin impara
torluğu kurmak mevzuuba
hi!tir ki, bu İmparatorluk ya 
Mançuko imparatoruna, ya· 
hut ta bir Japon prensesile 
evlenmiş olan kardeşine veri
lecektir. Bu imparatorluğun 

cenub sınırları henüz tesbit 
edilmemişse de, ihtimal sekiz 
şimal eyaletini de içine ala· 
caktır. Nankin tabiatile bu 

kametinde yapılacak bir tnar- - nde bulunur. 
~....k 

-ruzla tecrid edilebilir. Sonra, § 
ıı 111111111JUUIWllllJ1llllJlllllllllllllllUJJUUUUlllllljl~Ull}qlıJUqL1uoıwl.llQ.llJ 



...__ l Ağoıtoı 987 ANADOLU 

lzmir Komutanlıfı ildnları 
lzmir Mst. Mv. satın alma komi~yonundan: OORSA Mil{tarı Cinsi Fi. Muhammen bedeli Teminatı İhale günii Saati ihale ş~kli 

400oo Sadeyağı (94) 37600 2820 9/8f937 15 Kapalı zarf 
19000 Sadeyağı (94) 17860 1340 9/8/937 15.25 " " Zahire satışları 
3000 Lave maden (17) 51000 3800 11/8/937 16 " 

,, 
kömürü Ç. Cinsi S. K. K. S. 

l - lstanbul komutanlığı garnizonundaki kıtaat ve müessisatının senelik ihtiyaçları ıçm 
satın alınacakların cinsi ve mikdarlarile muhammen tutarları ve ihale günlerile ihale 

369 Buğday 
470 Arpa 

3 875 6 25 
4 625 4 75 

3 B. Pamuk 45 50 
19 Burçak 4 

saatler.ini ve münakasa şekiJleri yukarıda gösterilmiştir. 
2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. fsteklilerin ilk teminat 

mektup veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
ve.saikle beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 158 K. Darı 7 75 

...._ Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 22 27 1 6 2488 3616 Kilo Yapak 57 50 

lzı:nir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: kışlada satır. alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapah zarf usulile 4 Muhammen bedeli (16000) lira olup ilk teminatı 

77400 yetmiş yedi bin dörtyüz kilo ayaktan slğır eti (1200) liradır. 
alınacaktır. 5 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
İhalesi 6-Ağustos-937 cuma günü saat 16.30 da İz· olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 2 
mirde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz 

3 - Muhammen bedeli 17028 lira olup teminatı 1277 lira veya banka mektubu ve teklif mektuplarile ihale sa-
10 kuruştur. atinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri 

4 - İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunduklarına ilan olunur. 17 22 27 1 2419 
dair vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 1 · M t M K t 1 k d zmır s . v. . sa . a . o. rs. en: 
maddelerinde yazılı belgeleri ve teminat makbuz ve 1 - İzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakasında bulunan kı· 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel taat ihtiyacı için kapalı zarf usulile (42000) kilo sığır 

..........___ komisyona vermiş bulunmaları. 22·27-1·4 2485 eti alınacaktır. 

lzrnir Mst. Mv. K. sat. aL ko. rs. den: 2 - ihalesi 3 I Ağustos/ 937 salı günü saat 16,30 da lzmir· 
1 - İzmir askeri mekez hastanesi için açık eksiltme ile ve de sat. al. ko. da yapılacaktır. 

ayrı ayrı şartnameler ile (25300) Yirmi beş bin üçyüz 3 - Tahmin edilen bedeli (10080) lira olup ilk teminatı 
kilo isterlize edilmiş süt ile (23000) Yirmi üç bin kilo 756 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle· 
yoğurt alınacaktır. bilir. 

2 - Südün ihalesi 9 181 937 pazartesi günü saat 10,30 da 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
yoğurdun ihalesi ayni gün saat 11 de lzmirde kışlada olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 va 3 üncü 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuz ve 

3 - Südün muhammen bedeli (3795) Üç bin yediyüz dok· teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel 
san beş lira elli kuruş muvakkat teminatı (285) lira komisyona vermiş bulunmaları. 17 22 27 1 (2420) 
14 kuruş ve yoğurdun muhammen bedeli 3220 Üç- 1 M K 
b. "k" ·· · · ı· kk · 241 ı· 50 zmir st. Mv. . sat. al. ko. rs. den: 
ın 1 ıyuz yırmı ıra muva at temınatı ıra 1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı 300 kuruş olan 

kuruştur. Şartnameleri her gün komisyonda görüle- 180000 bin ila 213805 metre kaputluk kumaş ile bir 
bilir. 4 metresine tahmin edilen fiatı 275 kuruş olan 200000 

- isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la-zımdır. ila 273050 metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı ka-
s 1 palı zarfla alınacaktır. 

- steklilerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 cü madde- 2 lerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuzlarile -Kaputluğun şartnamesini 3208 ve elbiselik kumaşın şart-
uamesini 3755 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

birlikte ihale saatlarında komisyona müracaatları. istiyenlçrin her gün komisyona gelmeleri. 
~ 25 28 2 7 255l 3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 29406 lira altmış ku· 

lı . 
mır Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: ruş ve elbiselik kumaşın ilk teminatı 33785 lira 50 

1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ıçm kapalı zarfla kuruştur. 
2 

(110200) Yüz on bin ikiyüz kilo sığır eti alınacaktır. 1 Kaputluk kumaşın ihalesi 12 181 937 perşembe günü 
- ihalesi 5 Ağustos 937 perşembe günü saat 16,30 da saat 11 de ve elbiselik kumaşın ihalesi 12 /81 937 

3 
kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. perşembe günü saat 15 tedir. 

- Tahmin edilen bedeli (30305) Otuz bin üçyüz beş 5 - münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
4 lira olup muvakkat teminatı 2273 liradır. 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 

- Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde verilebileceği gibi ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden en az 
arzu edenler komisyonda görebilir. bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. rs. ine vermeleri. 5 

- fsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 18 1 5 1 2573 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat mak· 
buz ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel vermiş bulunmaları. 

2 2417 'r--- 18 22 27 
ld, ırnir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
}'ijttlcn lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 100000 
lir ı bin kilo yoğurdun kapalı zarfla eksiltmesinde verilen tek
lıt llıektubu usulüne uygun olmadığından red edilmiştir.Pazar· 
lbi~ 3·8·937 salı iÜnÜ saat 15 de Tophanede satın alma ko· 
lir >'onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli l 7000 on yedi bin 
>li~dı~-_ ilk teminatı 1275 liradır. Şartnamesi ~komisyonda gÖ· 
~~~ılır. fsteklilerfo kanuni vesikalarile beraber belli saatta 
~ona gelmeleri. 31 1 2636 

~1!tnir Mst. Mv. K. snt. al. ko. rs. den: 
- Her bir kilosuna tahmin edilen fiatı 145 kuruş olan 

30000-40500 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla 

2 
alınacaktır. 

- Şartnamesini 295 kuruşa almak ve örneklerini gor· 

3 
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

4 
- ilk teminat miktarı 4186 lira 25 kuruştur. 

S - ihalesi 14 /8/ 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
- Münakasaya girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk temi
natlan ile birlikte teklif mektuplarım ihale saatinden 
en az bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. na ver· 

~ mcl-:ri. 28 1 5 11 2574 

~tlhir Must. Mv. K. Sat Al. Ko. Rı. den: 
- Mat. Mv. ( merkez ) kıt'atı için kapalı zarf usulile 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankarada kışla yapısı kapalı zarf ile eksiltmeye kon

2 

3 

muştur. 

Keşif tutarı (690507) altıyüz doksan bin beşyüz yedi 
lira 76 kuruştur. 
Keşif proje ve şartnameleri 34 lira 53 kuruş muka
bilinde inşaat şubesinden verilecektir. 

4 - ihalesi 6 181 937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
ilk teminatı (31370) lira 31 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve tekliflerini havi zarflar ihale saa· 
tinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 17 22 27 1 (2418) 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Hava kıtaatının (1000) lira bedeli muhammcnli kara 

nakliyatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 

3 

4 

5 

ihalesi 9 181 937 salı günü saat 11 de kışlada satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 75 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 
İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la· 
zımdır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikaları ve muvakkat temmat makbuz· 
larile birlikte ihale ssatinde komisyona müraçaatları. 

24 28 1 7 2527 

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

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 2464 

Kuruş Lira 
Alınacak yulaflar Kilo Muhammen fiatı Teminat 

Gelibolu garnizonu için 276,000 S 1035 
Ezine ve Geyikli ,. 891,000 5 3342 
Ç. kale, Kilitbahir, Erenköy 649,000 5 2435 

1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla yu· 
karıda mikdarları ve muvakkat teminatları yazılı yulaf 
alınacaktır. 

2 Yulafın beher kilosu 5 kuruştan muhammen fiati , İ· 
çilmiştir. 

3 ihalesi 13-Ağustos-937 cuma günü saat 16 da Ça
nakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçelerile 
birlikte ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesaik ile birlikte bir saat evvel komisyona müracaat· 
!arının ilanile ihalesi yapılabilmek için ilan yaptırıldı· 
ğından komisyona bildirilmesini rica ederim. 22-27-1-6 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Kuruş Lira 

Alınacak otlar Kilo Muhammen fiati Teminat 
115 A. ve 6. OF. TY. TB. 246,000 3 554 
Kilitbahir garnizonuna 260,000 3 586 

1 - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri ıçın kapalı 
zarfla yukarıda mikdarları ve muvakkat teminatları 
yazılı kuru ot alınacaktır. 

2 Kuru otun beher kilosu 3 kuruştur. 
3 İhalesi 12-Ağustos-937 perşembe günü saat 16 da 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçelerile 
birlikte ve ihale kanununun 2. 3 cü maddelerinde 
vesaik ile birlikte bir saat evvel komisyona müracaat 
etmeleri. 22 27 1 6 2465 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

234 bin kilo kuru ot alınacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosuna 3 kuruştan 7020 yedi bin 

yirmi lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 12·Ağustos-937 perşembe günü saat 16 da 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. · 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 527 lirayı ve ihale kanunun 2, 3 cü maddele· 
rindeki vesaiklc bir saat evvel komisyona müracaat 
etmeleri. 22 27 1 6 2466 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
1 - Bir Ağustos 937 tarihinde mer'iyet mevkiine giren 3222 

sayılı telsiz kanununun muvakkat maddesi mucibince, bu 
kanunun mer'iyete girdiği tarihte mevcut bilumum telsiz 
tesisatı ve cihazları sahipleri bir ay içinde ruhsatname 
almağa mecburdur. 

2 Umumi telsiz~ telefon neşriyatını almağa mahsus alıcı 
tesisat ve cihazı sahiplerinin ruhsatname almak için en 
yakın P. T. T. merkezine müracaat ederek senelik Üc· 
ret tediye etmeleri lazım ve kafidir. Bu kanun mer'iyete 
gir~iği tarihten evvel alınmış olup 937 Mali senesıne 
carı olan ücretler mezkür sene için alınacak ücretten 
mahsup edilir. 

3 - Bu kanun hükümlerine göre esasen· ruhsat verilmesi caiz 
olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı 
telsiz tesisatı vücude getirenler hakkında bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Ve tesiasat zapt 
ve müsadt'rc edilir. Ruhsat alması caiz olan kimseler 
tarafından ruhsat alınmaksızın veri~i veya hem verici ve 
hem alıcı tesisat vücude getirilirse bir aydan altı aya 
kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı 
fesisat veya cihazı vücude getirenler veya kullananlar 
hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya seferberlik zamanında ve 
yahut hazarda örfi idare mıntakalariyle her nevi askeri 
memnu mıntakalarda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler 
hakkında beş seneden 1 O seneye kadar ağır hapis ve 
ikinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında bir seneden 
üç seneye kada ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazıli fiili 
işleyenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası verili. (2649) 

1 3 4 5 6 7 8 10 ı 1 12 

Izmir vilayeti defterdarlığın-
dan: 26ss 

dört kuruş keşif bedelli uçuş yolu inşaatına talip çık-
madığından kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konmuştur. Sahibinin emlak satı~ bedelinden olan borcunun temini 
Eksiltmesi 19·ağustns-937 perşembe giinü saat 15 tahsili için mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan •. ciı 

2 
(100000) yüz bin kilo un alınacaktır. 

3 
- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
- ihalesi 218/937 Pazartesi günü saat 16·30 da kışlada 

~ sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
- Muhammen bedeli ( 12250 ) lira olup ilk teminatı 

(919) liradır. 
S - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 
delerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ve teklif mektuplarını ihalr, saatından 

........_ en az bir saat evet komisyooa vermeleri ilan olunur. 
~ 16 • 20 25 1 2398 

1'trtıir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
lzmir Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf usulile (128000) 
kilo Un alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

2 

3 
4 

5 

dedir. edilip 3000 lira bedel üzerinden talibi uhdesine ilk ihalesi 
İlk teminat akçası 9984 lira 40 kuruştur. yapılmış olan Hasan hoca mahallesinde osmaniye caddesinde 
Şartnamesi 874 kuruşa M. M. Vekaleti satınalmc ko- kain 74 numaralı mağaıanın tarihi ilandan itibaren on gün 
misyonundan alınabilir. sonra kati ihalesi yapılacağından müzayedeye iştirak etmek ve 
Eksiltmeye girecekler kanunu teminat ve 2490 sayılı artırmak istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 
kananun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle A f b •k J •• 
idari şartnamede yazılı vesikalarile birlikle teklif mck· skeri a rı a ar umum mu-
M. V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 2635 1-7-12-17 
luplarını ihale saatından behemal bir saat evvel M. du•• rıu•• g"" u•• nden• • 

------------------------------------------------T. C. Ziraat bankasından 13 Eyhil 937 pazartesi günü kapalı zarfla ihale edilecek• 
23, 25, 27 Temmuz 937 günlerinde neşrettirilen 3 adet 

Ortamcktep mezunları arasında müsabaka imtihanı ile iki otopomp ve 4 adet motopomp şarlamesinde değişiklik yapıl· 
daktilo stajiyeri alınacaktır. Taliplerin hemen hankamızA mii- masına liizum görüldüğünden mezkur olanlar hükümsüzdür. 

265'l. .. --••nn.r-~ 2601 
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F atelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bölJ, 
tT A rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. vapur centası ............................................................................................ ~ 

ROYAL NERLANDAIS "UMDAL,, Umu. - iç hastalıkları mütehassısı - lzmir Muhasebei Hususiye mii 
"TR~J~~~~~v~;~uru 31 mi Deniz Acenta- Dr C:eıa· 1 Yarkın dürlüğünden: 2606 

Temmuzda limanımıza gehp lığı ltd. • 
l 

No. Cinsi Mevkii 
ytikünü tahliyeden sonra ROT ellenic Lines zmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 7 Ev Tilkilik caddesinde 
TERDAM, AMSTERDAM ve İkinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar· 28 Ev Karşıyaka iktısad S. 
HAMBURG limanları için yük Limited şısmda 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş- 473 Dükkan San'atlar mektebi yanında 
alacaktır. lamıştır. Telefon, 3956 12 3 üncü Karaosman cad. 

" HERCULES,, vapuru 7 PHELPS LINE Evi: Göztepe tramvag caddesi Göztepe aparlı- 33 M~kaza 2 inci Belediye caddesi 
Ağustosta limanımıza gelip "UTSİREu vapuru 20 Tem· manı karşısında lvo. 1O18 Tele. 2545 35 2 inci Belediye caddesi 
yükünü tahliyeden sonra BUR muz beklenilmekte NEVYORK 29 D~İap Bakır Bedesteni 
GAS, VARNA ve KÖSTEN- l i manı için yük alacaktır. .. 116 Mağaza Peştemalcılarda 
CE limanları için yük alacaktır. "TÜRKIAlt vapuru 26 tem- Tabı.atın şı·fa kaynakları 17 " Bekirpaşa hanında 

SVENSKA ORIE LINIEN muz beklenilmekte ROTTER- 1 O Baraka Karşıyaka Celal bey sokağı 
"BARDALAND,, motörü DAM, HAMBURG ve AN· K k ı ı 85/87 Fırın Karşıyaka lktısad sokağı 

10Ağustosta limanımızda bek- VERS limanları için yük ala- ara or 1 ıca arı 477 Dükkan Karantina San'at mektebi yanında 
lenmekte olup ROTTERDAM caktır. , 71 Ağaç zeytin Karşıyaka Soğukkuyu 
HAMBURG ve ISKANDI· "BELGION., vapuru 10 Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın- 28 Buca Üçkuyular 
NAVY A limanları için yük ağustost beklenilmekte ROT- mışt etrafının yeşillit.i ile güzel manzarası ve daimi surette ld H " " k 1 i TERDAM, HAMBURG ve !> arei ususiye a aratından olup yukarıda yer ve cins er 
alacaktır. akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl- yazılı akar kiraya verilmek üzere 25-7-937 gününden itibaren 
SERViCE MARITIME ROU- ANVERS limanları için yük mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası tec- 10 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şar .. t· 

alacaktır. d 
MAiN KUMPANYASI rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor- ları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muhasebe mü u· 

" ALBA JULIA., vapuru 12 Birincifkordonda "UMDAL., donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine müracaat riyeti Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
Ağustosta limanımıza gelip UMUM DENiZ ACENTA- etsin. Telefon: 2361 D. 15 günü olan 5-8-937 perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar 
MALTA, MARSILYA liman- LiGi LTD. vapuru acentalı- .. Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 30-31-tj,, 
1 . • ..k 1 kt ğma müracaat edilmesi rica A •• 
arl~I Aıç,dın kyuh a akca ır . hl 1 olunur. Asker"'ı Lı·se orta mekteplere skeri fabrikalar umum mil' 

an a i are et tari eri e Riz binasında No. 166 
navlunlardaki değişikliklerden • d•• ı•• v •• d 
ncenta mesuliyet kabul etmez. Telefo~ 3171 Ücretle Öğretmen aranıyor Ur ugun en; 

Daha fazla tafsilat için ikin- oıı· vı· er ve 1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa askeri 250 Ton Elektrolik bakır 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye lisesine: edebiyat, riyaziyet Almanca. Kırıkkalede askeri 
binası arkasında FRA TELLİ ş •• k"' Ure aSI san'at Is: edebiyat, coğrafya, r iyaziye. Erzincan askeri 
SPERCO vapur acentalığına orta okuluna: Türkçet tarih gurubu, fransızcat muziki 
müracaat edilmesi rica olunur. Limited 

Telefon: 4142/4221/2663 V A Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu. 
- apur centası Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçet riya· 

V. N. 
W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LlNIE 

G. M. B. H. HAMBURG 
"KONYA" vapuru 7 ağus· 

tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 
yük çıkaracak. 

AMERlCAN EXPORT LI
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

"EXT A VIA" vapuru 7 ağus· 
tosa doğru bekleniyor. NEV· 
YORK ve BAL Tİ MOR liman· 
!arı için yük alacaktır. 

PİRE AKTARMALI 
SEYRi.SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 30 
temmuzda PIREden BOS TON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

EXETER" vapuru 13 ağus· 
tosta PIREden BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede
cektir. 

SEYAHAT MÜODETI 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE • NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BL.CAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KOS
TENCE, SULİNAt GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
)imanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 

Birinci kordon Rees binası ziyet Almanca öğretmeni alınacaktır. 
Tel. 2443 2 İsteklilerin lise ve orta mekt~p öğretmen ehliyetini 

ELLERMAN LINES LTD. haiz olmaları şarttır. Ehliyet Universite mezunu olmak 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus- üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba-

tosta LIVERPOOL ve SWAN- kanlığı kararHe öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 
SEAdan gelip yük çıkara- ibarettir. 
caktır. 3 - lstanbul, Bursa san'at liselerine birinci maddede yazılı 

"LESBIAN., vapuru 20 ağus· dersler için 108: 126 orta ve gedikli orta mekteplere 
tosta LONDRA, HULL ve ait dersler için 98: 108: liraya kadar ücret verile-

cektir. 
ANVERSTEN gelip yük çı- 4 - istekli olanlar dileçelerine aşağıda sıra ile yazılmış 
karacak ve ayni zamanda evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti 
LlVERPOOL ve GLASGOW askeri liseler müfettişliğine göndermelidirler. 
için yük alacaktır. 1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 

" LGERIAN " vapuru 15 2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya 
ağustosta gelip LONDRA ve ehliyetname tasdikli benzeri. 
HULL için yük alacaktır. 3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. 

Tarih ve navlunlardaki de- 4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
ğişikliklerden acenta mes'u· 5 - Hüsnü hal varakası. 
livet kabul etmez. 6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat edip 
---··--··---- durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar iste-

LINES L TD. necektir. 
L l V E R P O O L 1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık 

"JESSMORE" vapuru 1 raporu. 
ağustosta bekleniyor. LIVER- 2 Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi (Örneği 
POOL ve ANVERS limanla- müfettişlikten verilecektir. 
rmdan yük çıkaracak ve BUR- 6 isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 937 

G A NA KOSTENCE gününe kadar müracaat etmelidirler. 
AZ, V R ' ' 7 Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler. 

SULINAt GALATZ ve İB- 7 ·10 13 17 20 22 25 27 29 · 1 4 7 2270 
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
''BAALBEK,, motörii 24 

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

Vapurların isimlerit gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

(MUsabaka 
. imtihanı) 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12} den az olmamak 
Üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktır. 

zmir orman müdürlüğünden: 
2 .- Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya 

yüksek ticaret ve iktısad okulundan veyahud hukuk fakülte· 
sinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomaları olmak gerektir. izmir mekezi kazası dahilinde tahtalı çayı devlet ormanın

dan 906 kental pırnal çalısı 20-7-937 tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmışiır. 

Beher kental çalının muhammen bedeli beş kuruştur. 
Muvakkat teminat 3 lira 40 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projeleri orman müdüriyetinden 

alınır. 

İhale 3 Ağustos 937 tarihine müsadif salı günü saat 14 te 
orman müdüriyetinde yapılacaktır. 2499 22·25-28-1 

• 11111111111111111111111111111.. Doktor A ı il lll lll lll lll 111IH111111111 • -
A. Kemal Tonay --

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın'. hastalıkları -

Birinci Sınıf Mutahassısı = -(Verem ve saire) E 
_ Ba mahuoe İ!tasyonu karşısındaki Dibek sokak baeında 30 eayıh ~ 
:= c~ 'c munyenchaocsiode salıah saat 8 elen akşam !aat 6 ya 5 = kodnr host:ılonnı kabul eder ~ 

lllllJlllUllll 1111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4151 11111111• 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27/Ağustos/937 de Ankar:ı ve 
İstanbul Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, 
yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip Eylul zarfında sözlü 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da 
haiz olmak şartile müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzed
lcrine 130 ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedi eri iki senelik bir stajdan sonra müfettiş
lik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü-
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük ser· 
vislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik 
stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olur
larsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 

5 - imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankarat lstanbu) ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - lsteklilert aranılan belgeleri bir mektupla Ankarada 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine ver· 
mek veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu 
müracaat mektubunun en geç 10/Ağustos/937 tarihinde ele 
değmiş olması şarttır. 22 24 26 28 30 1 3 S 7 9 2453 

Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarıda mikta~~ 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürliiğU 
satın alma komisyonunca 16/Eylul/ 1937 perşembe günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edılecektir. Şartname (7) lira (48) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakk~t 
teminat olan (8725) lirayı havi teklif mektuplarını mezk~' 
günd~ saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinı~ 
de 2490 ı,ayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ıneı 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 28-30-1-3 25~ 

Gümrük Muhafaza genel ko
mutanlığı satın. alma komis
yonundan: 

1 - 3730 tane portatif çadırın kapalı zarfla verilen {İB~ 
pahalı görüldüğünden l7-8-q37 salı günü saat 16 da pezaf 
lığı yapılacak. 

2 - Tasmlanan tutarı 34403 liradır. 
kB' 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mu 

bilinde verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne. rnsk~ 

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlıkt~ 
giin saat 16 da Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki kofll;
tanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 8·1-7-12 454712b 

lzmir gümrükleri başmüdiit' 
lüğünılen: ~ 

1 - Baş direktörlüğüınüzle ithalat ve ihracat gümrük ın~: 
düdüklerinde açık bulunan daktiloluk vazifelerine fil 
mur alınacaktır. 

2 - Bir dilekçe ile talip o~anların l u hususta ibraz olı.ı,,. 
I A 1 k o• b't ı 0 0 

• 1 d n ib'' m:ısı azımge en evra ı mus ı c erınının ııe t!r e ırı 

ret olduğunu ve ne gibi şerniti haiz bulunacakları; rı 
öğrenmek üzere Baş direktörluğümüze müracaat 8 

lazımdır. 30 
3 - imtihan günü 16 /8/ 937 pazartesi günü saat 13, 

dadır. I/' 

4 - Baş direktörlükten öğrenilerek tanzimi icap ed~~ .~11e 
rakı müsbitelerin nihayet Ağuslosun 13 ünr.ü gurı~5 
kadar ibrazı lazımdır. 31 1 3 ~ 

Askeri fabrikalar umum oıiJ" 
dürlüğünden: 

3 ~det otopomp 
4 Adet motopomp ,,. 

T ahın in edilen bedeli 30,000 lira olan yukarıda mikdB~jj· 
yazılı otopomp ve motopomplar Askeri fabrikalar umu~ sS't 
dürlüğü satın alma komisyonunca 21 Eylul 937 salı günU ~u· 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50t te• 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakk8 .. Je 
ıninat olan 2250 lirayt havi teklif mektuplarını mezkur ~ı.ıll Je 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinıt\~ıe 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesll 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ,

6
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lzmir vilayeti defterdarlığıl1' 
dan: bSjlİ 

Sahibinin kazanç vergisinden olan borcunun temi~i tBdilİP 
için mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan hacız e ı111ıf 
1350 lira bedel üzerinden .. talibi uhdesine il~ ihale~~ rgr;,,.,11 

olan Ahmet ağa mahaJJesı Başdurak caddesınde kaın . )'~' 
dükkanın tarihi ilandan itibaren on gün sonra kati ihal;~~yeıı' 
pılacağından müzayed~e iştirak etmek ve artırmak 15 

!erin defterdarlık tahsilat kalemine a-elmdetl._ 6 
•~0~ ' 1' 17 U 


