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Pazar --29 
A~ustos 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal 'gazetedir. 

ğustos, Türkün ıkar -
a ının evrild. v i gün ·· r 

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

Yarın 
(30 Ağustos) 

Yann 30 A~ustostur. Zafer ve 
Tayyare bayramlarını millet yann 
kutlulıyacaktır. 30JAğustos kurtulu; 

idealimizin en il tünde, kanad açmıe. 
muhteşem, tunç renkli, güneş bıı;lı 
bir kartal gibi cluruyl)r. 

On beş sene evel, 26 A~ustu~ 
sabahı taarruza kalkan Türk orJu· 
su, 30 Ağustos günü, Afyontla, biz· 
zat Bfiyuk Kumandanın baıırladıgı 
me~lıur ve tarihi harbi vnmiş \"e 
akşam nkti ganeş, bir yangın. lu· 
zıllığı içinde batarken, Türk mılle· 
tinin mukaddes kitabına, "30 Ağus• 
tos ba~kumandan meydan uıuhare· 
besi., ni bir zafer destanı ~eklinde 
yaımıotı. 

O gün, bir milletin nıukadde· 
ratı mevzubahsti. Sabahın alaca 
karanlıkları hafif hafif eserken, 
biltiin cebhe bugünün şerefli ve 
çetin vazifesini idrak ederek yavaş 
yavaı kımıldıyor, kalkıyordu. 

1'elefon: 2776 

Başvekilimiz 
Yakında Anadoluda seyaha

te~ Pcıkacaklardır 
' 

ç_in-Japon muharebeleri 

Japonlar, Rusyanın Şang
hay konsoloshanesini 

de işgal ; ettiler 
------e-----~ 

lzmir telefon şirketf Çin orduları, Japonlarla saatlerce 
•• ..'il •• •• h b . l d. 

Satış mukavelesi SUngU1 ,SUnguye ar etmış er lr 
parafe edildi 

1-ınııbul, 2H (llıısu i) - fz. 
nıir ı,.l~fon ~irkcıi satış ırrnkavc· 

leı;i :\ofıa Vrldill'li ilı· *irkct mü· 
me :!İllai arıı~ırıc.lıı parafe edilmi•· 

tir. Mııka\"elc, tnsılik için Vekil· 
Jer lleft>lirıe cvkı·dilmiştir. 

\.... ..J 

Başvekilimiz 
Yakında Anadolu 
seyahatine çıkacak 

İ&tanbııl, 28 f flu~u~iJ - Paş· 
\·ekilimiz G. ismet loönü, yakında 
AnaJolu seyahatine çıkacaklar, 

Nazilli mensucat, Uur a .\lt·rinos 
ve Gemlik sım'i ip<>k fabriknlarım 
açacaklardır. , 
~~-~-~---~-~~~~ 

0 gün, kıyameti kop:ıracak 

olan en mühim bir kozun oynana· 
cağı gündü. I>ii~man cebhenin tah. 
kimatını görerek onları p~rçalamağı 
ve ele geçirmeği, askerı mantık, 
teknik ve hfıkilmler haricinde bir 

hayal sananlar, bu 99bahın koy· Halayda 
Dondan dogacak güneşin hür, IUÜS• japun askerleri 
takil, hakkına kavuşmuo ve muzaf. Korku hüküm ~ h 28 (A A) - Domei lerin daha garba baoka bir hatta 
fer bir milleti aydınlatacağım bil. ~ang ay, . d 

ün • • BU .. rÜyor Ajanıı bildiriyor: çekildikleri bildirilmekte ir. 
ıniyorlardı. 30 Ağustos g eoınıo, d k. Ecnebi mütHbidlere göre, bu 
Yenl. bir Tark \'atanının ocağını İıtanbul, 28 (Huıuıt) - Ha· Japonların uğ cenahıu a 1 

b ki kuvvetleri Çinlilerin ikinci hattaki çekilme Çinlilerin lehinedir. 
tilltfireceıtini, onlarla bera e:r mşe tayda haılıyan karıoıklıklar devam çu··nku- bo 

8
• uretle Çinliler J. aPon 

" mukavemetini kırdıktan ıonra mü· 
tahayyfil edemiyordu. ediyor. harb gemilerindeki topların ateı 

b •- HalL mümesst'Uen"nı·n telLı"natı'. him mevzller iıgal etmiılerdir. k 1 d Tilrk soylarının en üyü-. el·· • .. menzili haricine çı mıo ar ır. 
)Adı Mustafa KamaJ, taıı yastık, Je TüJ"kler dükkanlarını açmıolarsa Tokyo, 28 (A.A.J - Amirallik Çin ordusu namına söz s<Syle· 
toprağı ıilte, karlan yorğao yapa· da, diğer unsurlar korkmak.ta ve makamından bildirildiğine göre, meıe aalabiyettar bir ut, Çin kuv. 
rak yattığı dağlarda, 30 Ağustos ielerini terkederek evlerinden çık· japon deniz tayyareleri dün eababa vetlerinin takriben iki mil kadar 

·1t ı· "" mamaktadıaıar. ~ karıı Nankinde umumi kararbahı, geri çekileceklerini beyan etmiştir. güneıine istediAi iıtı ame ı vermeb. 
h ·1ı: - jandarma dairesini, tersaneyi ve S.ıngba)·, 28 [H.ad)·o] - J0 apon -.e Türk milletinin ayallna ço en 

B l . J bazı aıkeri noktalan bombardıman k • k d ı & R kara talihi eoo bir çelme ile de. u aar orausu as erı uman an le•• uıyanın 
b O· etmielerdir. Şanghay konaoloahanesini işgal et· virme&i kararleıtırmıı ve o _ sa ah: 

rı ~========•==::;;;;:;;:;;:::::;::;:::===:-1E l l-1 l Tayyarelerden biri udet ede· mişler ve tabarriyata baolamıı· 
- Ordular; hedefiniz Akde. ' y U ue manevra ar memiıtir. lardır. 

nizdir, ileri! 
Emrini vermioti. O gün Türk 

orduıu, yatağından taımıo bir ne· 
bir coıkunlugu, bulunduğu yerden 
kopup yürüyen bir dıığ heybeti ile 
dönmez ve durdurulmaz bir eekil· 
de istikbale doğru akın etmişti. 

30 Ağustos başkumandan mey· 
dıtn muharebesi akşamı Mebmed· 
çiğin çaldığı borular, bütün dünya· 
ya en büyük Türk askerinin zafe. 
rini ioittiriyordu. 

• • • 
Selam Atatfirke! 
Selam o gilnün büyOk kuman· 

danlanna, 
Selim kahraman orduya; 
Selim, aziz ıehidlere! 

• • • 
Yarın ayni zamanda Tayyare 

bayramımızdır. lle:r ikiıi birden 
Türk milletine kutlu olııun! 

ANADOLU 

30 Ağuııtos başkumandan mu· 
harebeıinin 15 inci yıldönümünü 

yarın kutlularken, harbin cereya· 
nını ve zaferin kazanıhşını bir daha 
gözden geçirmek nzifemizdir. 

26 Ağustostanberi cereyan eden 
muharebelerde, düeman mağhib, 
fakat henüz imha edilememieti. 
Makead, düoman ordusunu Anadolu 
topraklarına kanştırmak.tı. Ordu, 
27 Ağustos günü Afyon mevziinde 
düşmanı ma~lO.b ettikten soura 
daima bu gayeye doğru tevcih 
edilmişti. 

29 Aguııtos akoamı düşman 
knvayi aııllyf'si, Çal mıotakasına 
yığılmıı ve kıtaatımız uzaktan fa· 
kat hertaraftan earmıştı. Otuz 
Aguııtos sabahı düıman için ne 
İzmire, ne de ~imale Kütahya ie· 
tikametine gitmek imkanı kalma· 
mıştı. Kendileri için yalnız Murad 
dağı eimalindeki ve l>trp patikalar· 

• 
merasım programı 

Yıtnn Zafer ve Tayyare bay· 
ramıdır. Bayramın ne ~ekilde kot• 
lulanacağı hakkındı hazırlanan 

programı yazıyoruz: 

1 - İzmirdeki subaylar, 8 den 
8,30 za kadal" kumandanlık ealo· 
Duoda komutanı tebrik edecekler· 
dir. Bundan eonra hükumet, bele· 
diye, cemiyet ve teoek:küllerin teb· 
rikatı kabul edileoektir. İlbay, kıt· 
la kap1111nda bando tarafından me 
raıimle karşılanacaktır. 

2 - Törene 9,30 da cumhuri· 
yet meydanında toplanan birlikle· 
rin tef tiıile baolanacaktır. Tef lioi 
rnüteakıb astf'.ğmen Efdal tarafın· 
dan ba~kumandan meydan muhare· 
heeiniıı tarihçesini muhte\•i bir 
ıövlev verilecektir. 

• 3 - Geçid uımi, söylevi mü· 
teakıb batlıyacak, geçid :resmine, 
kara hava, deniz kuvvetlerimizden 
lllGfreaeler ve polie, belediye zabıta 

müfrezeleri iotirak edeceklerdir. 
Birlikler de takım kolu halinde 
geçeceklerdir. (;eçid resmi heykel 
önünden birincikordonu takiben 
konak meydanına kadar devam 
eder.ektir. 

4 - Subaylar ile askeri we. 

murlar merasime büyük üniforma ' . ile ittirak eclecf'klerdır. 
5 - Zevalde kıola meydanın· 

dan 21 pare top atılacak, öğleden 
sonra gazinolarda eğlenceler tertib 
edilecek tir. 

Geceki merasim 
Gece şt>hir baştanbaşa elek· 

triklerle donatılacak, 20,30 da ban· 
donun i§ irakile bir feoeralayı 
tertib edilecektir. Alay kıola mey· 
danından hareketle Kordon, Gün· 
doğdu, I.ozan meydanı, Basmane 
istasyonuna kadar gidecek, Keme· 
roltından kı§laya dönecektir. Ordu· 
evinde bayram münaaebetile bir 
balo verilecektir. 

dan baoka yolu olmıyan K.ızıltaş 
dereııi, bir noktai necat idi. Bu 
istikamet te ıüvari kolordumuz 
taratindan tutulmuo bulunuyordu. 
30 Agustoıı geceıioi Afyonda ge· 
çiren haokumandan, erteıi ıabah 
düomanı burada imha edecek lt'· 
dabiri almış ve ale1Sabah Fevzi 
Paoa harekat mıntakaıının ıima· 
lindeki ikinci orduya giderken 
kendileri de birinci ordu mıntıka· 
sına hareket etmiele:rdi. O sabah 
geçtiğimi7. eaha, birkaç gündür ıil· 

vari kolordumuzun düıman içle· 
rinde ve gerilerinde yaptığı eedit 
savletler ve mütemadi akınlarla, 

piyade kolordulanmızın mütemadi 
tazyiki yüzünden dil~manlara bırak· 
tmlmıı liyuat ganaim, ayni za· 
manda yaptıkları fecayi ve meza· 
lim sesleri ile dolu idi. 

Aydemir, Adatepe, Ağıçköy 

mevkilerinin teokil ettiği bir daire 
içinde toplanan dilımanlan ikinci 
ve birinci ordulanmız ıimal, ıark, 
cen~b ve cenubu garbiden ihata et• 
miş Ye 11üvariler de Kızıltaı dereıi 
vadilerini tutmuştu. 

Zevalden sonra muharebe ke· 
mali şiddetle başladı. Ateo çem· 
beri içinde kalan dü~man, büyük 
bir şaşkınlık içinde bertarafa bao 
vuruyor, fakat gene mezbahasıoa 

döuüyordu. Akşama doğru muha· 
:rebe bir kat daha şiddetini artırdı. 
Baekumaodanın emrile topçular 
mü'!'lı.ün olduğu kadar yakından 
ve hatta açıktan ate, ediyorlardı. 
Ayni zamanda piyadelerimiz de 
eüogülerini takarak düşman mev· 
ziine flaldırıyorlardı. Gurub esna· 
eında artık mesele helledilmişti. 
Mahir bir eevk ve idare ve azim· 
kir kuvvetlerin ıavlet ve dehşeti 
karştaında düşman son nefesini 
verenlere mahsus çırpıntılardan 

ıonra arzı tulimiyet etmiı bulu· 
nuyordu. 

- Sonu 4 ncii ıahi/ede -

yapacak Şanghay, 28 (A.A.) - Cinli· Sonu 6 ıncı sahifede 
İstanbul, 28 (lluıusi) - Bulgar 

ordusu, eyhllde manevralar yapa· 
caktu. 

Bulgarlar; manevralarında ha· 
zır buluomıtk üzere Almanya, İtal· 
ya ve Yugoslavyadan aakeri heyf't• 
ler davet edeceklermiı. 
~~----..... -----~ 
Pire takımı 
galib seldi 

İstanbul, 28 (Hususi muha· 
birimizden) - Bugün Gala· 
tasaray • Beşiktaş muhtelitile 
Pire muhteliti arasında yapı· 
lan fudbol müsabakasında 
Pire muhteliti, üçe karşı dört 
golle galip gelmiştir. 

Maçın bu şekilde netice· 
lenmesi Galatasaray · Beşiktaş 
muhtelitinin çok fena bir oyun 
oynamasıdır. 

Ordu terfi listesi 

Liste bugün 
tebliğ olunuyor --------------Ter Fi eden komutanlarımızla subaylar 

bugün yeni rütbelerini alacaklardır -İstanbul, 28 (Hususi muhabiri· Tuğgenera/liktPn, Tümgene· 
mizden: Telefonla) Ali tasdilı.a ik· ralliğe terfi edenler 
tiran eyliyen ordu terfi listesi bu Fehmi Todemir, İbrahim, Rah· 
gece neırolunmuştur. Terfi eden mi, Necib, Kadri D1..mirkazık, l\'az. 
subaylarımızı bildiriyorum. Terfi mi İnan, Seyfeddin Akkoç, Faik 
eden komutanlarımızla ordu erkanı, Sütün~, feyzi Akarçay, o~man Tu· 
yarın yeni riltbelerini alacaklardır. fan, Nusret Baoaran, Reşid Günay, 

Terfi eden Generaller Kamil Boapre. 
Korgeneıal Asım Orgeneralli~e, Albaylıktan Tuğgenerallije 

Tümgeneral Hüenil Kılkış Korge· terfi edenler 
neralliğe. Piyade: Hakkı Ôzgüner, Abdul • 

-------~======='-------===:;__--

1
------ lab Ewir, Yaşar Bckçioğlu, Kur· 

G U•• rbu•• z yavru ar may Albay Receb Ferdi, Topçu: 
\'ehbi Kocagüney, Kurmay Albay 
Fahri Olu~, Kurmay Albay Zeki 
Erokay, Kurmay Albay Remzi Yi· 
ğitgüder, f email Hakkı Aköz, Sabri 
Me~e, Kurmay Albay Kürtcebe, 
Receb Orçun. 

Deniz Albaylanndan llulıiei, 
Tüm Amiralliğe. 

Kurmag Yarbaylardan Kur
may Albaylığa terfi edenler 

Abdülkadir, Feyr.ullab, Rı1if, 

Cevad, Galib, Aslan, Nusret, İhsan, 
Şükrü Adil. Cevdet. 

Kurmay Binbaşılıktan Yarbay. 
lığa terfi eden Haliddir. 

Kurmay Yüzbaşılıktan 
Binbaşılığa 

Evelki gece fuarda, Çocuk Esirgeme Kurumu 
çocuklar müt1abakaaı açıldığını yazmış ve kazanan 

fı d b. " b" Tufan, Kılwi, Rıza, Sırn, Ha• tara ın an ır gur uz 
Yali, Muzaffer, Said, Kfimil, Ah. 

de vermiıtilı.. 
Bu yanular 

mektedider. 

yavruların ieimlerini 

yukanda aileleri ve oyuncak.lan ile birlikte gözük· 

med, Server, Zeki, Sadeddin, Ce· 
mal, Niyıtzi, Kcma"eddin, Tevfik, 

- Sonu 4 ncü sahifede -



6ene o mesele 
Geı;"olerJe ta1ak ıne !cleri hakkında iki mak:ılem ı:ıkıı. Diin l ~ak· 

tan bir mcktub aldım. Bir anne. Lıı yaıılıırınn ılikkatle cıkıı<luğıınu ya1· 
ılıkrıa aonra, hulasaıen diyor ki: 

" .eçiın izlilti kendi \'arlığına l..anşmı~ sitmi~ bir ailenin yaşnnıa-ı. 

filhakil.;a do~ru değildir. Fal.;at bıız:ıa öyle &ebeblcr \ar ki. i tcmıye is· 
temi c gc:çinme;i emrediyor. Bunlardan en birinci-i çoı·nkııır. Me-ı·Ia, 
yddligerini cvıııİ)t"ll bir zc,·ç \'C zen•tmio, bu izıliYııçıan ılilnyap gt>l· 
mi~ bir yanulnn vardır. Yuvanın yıL:ılma .. ı, lıilha- a o çocu~un hııptlııı· 

ıla yetimlik, ba~lı;a bir baba ,·eya aııanıu l"lind~ lı.alnı k, hcuı ıle hir ~ı· 

Aınıı vızi eline dütmelı; gıbi qıziyetler de ibda edı:lıılir. O lakılinlr, 

yuvap ya~atmak, fc akürlıklar ve feragatlerle o çocugıı böyle hir ırlıli· 

keden kurtarmak J zını değil midir?,, 
Kariimin bu Jü~üoçeotini çok a&ilaue buluyorum. E,ı;..ı sr,gi i, ya,·. 

rn ecfkaıi batan hakiki ana ve babalındn ne derin, ne akla sı •ıua7. fe· 
dakArlıJdar tc\ lid edebilir! Fakat hütuo bunlara rağmen, lıen gene f ik· 
rimdo ıuar ediyorum. 

Bir kere, her iki tarat, ~ocuk.ları üzerinde ayni ıcf kati , ayni feda· 
J::-4.rhk ve feragati göstermek kabiliyetinde midirler, de~il ıniılirlcr; bu 
cib tin anlı11lması 1i7.lmdır. ~ayeıl b11 his, ayni l!amimiycı ve kuvv~tle 

baha ve nnanın kalblt:rine bakim olmu~.a, o tokdirılc iıdi \"ıt~ ınüe sc e• 
ıi, bOyilk Lir luV\"et bulmuı olur. Bu cihet doğrudur. Belki lıcr iki la· 

nfm yapat'a!tl bu fedakilrlık. bir ya' runun \n1lıgmdau ve ~ııb iyctindeıı 
alacağı yeni bir biate bu iki ayrı ve anlafılıııuı)nn ruhu dıı birle~tirehiJir. 

'F•kat, bu feragat tek tarafa münhaeır ktıhr ,.e, ı:eH; veya ze,·ccden 
herhangi biri, buna rağmen kendi istc'ksidik, nt'fret ve i ıikrolıım yaşat• 
ma'kta devam eder~ , o müe sesenio de fayJa ı \'e ınaoıı~ı yok demek· 
tir. HilMkis onun v rece~i şe)·, her ik.i tnrnf için dev nıh bir aıo:up , . .,, i:;· 
11.:euce otur. Ve bu lıııvıımn fl".İrleri, " yıınunun ruhi ali\' lintle, miza. 
cında ve bf'rşeyinde de gorulür. 

f~su udur: 
Geçinmek. wııderuld L:arşılıklı bir aheuk ''i" imıir. ~ c11eriJir. Kııır~ı· 

lıkh olank, hiru: ]kabul ctıuly~cek. "'liouıi) ecek ~ekilde yerle• mi lıir 
müoaferet ,.e ııcrgiııizlik de ıillttkı 1 'lid etml' i liızını gelen mülemuıel 
ve k~fi bir sebebdir. 

Cehennem azabl! 
Pariste büyük bir kundura 

m~tiessesesi vardır; bu müesse· 
senin öir kısım müstahdemini, 
müşterilere dar gelmiş ve ge
ni~letilmesi lazımgelen kundu
raları giymeğe ve bu suretle 
bunları genişletmeğe memur· 
muş .. 

Zavallı adamcağızlar, cenen
nem azabını bu kundura ma· 
ğazasında çekiyorlar, demektir! 
Maamafıh, f::iunların ayakları 
nasırdan garip ve belki de 
hiçbir şeyden muteessir olmaz 
hale gelmiş olsa gerektir! 

Bir rekor dahal 
Bu .serlevha ile garib bir 

ışten Claha 6ahsedilecetini bu 
sütunun karileri hemen anla
mış1ardırl 

'-Iollandada tütün ve püro 
içenler kulüpleri çoktur. Bun· 
farın belli oaşlılarınClan 85 ta· 
nesi azalörr arasında bir •En 
ziyade püro ıçmek,, müsaba
kası yapılmış ve bir günde 47 
püro içmekle birincilik Van 
Hııvz adlı bir adamda kal
mıştır. 

Fakat bir ndam da tek pü
royu hiç söndürmeden tam iki 
saat içmek suretile bir rekor 
teşkil etmiştir. Müsal:>akanın 
bu sonuncu kısmı, mahud eşek 
yarışlarını andırıyor. Malum 
olduğu üzere eşek yarışında 

birincilik atlaraa olduğu gibi 
one geçmekl değil, hiç dur· 
mamak şartile geri 1Calma1Cla 
elde edilir! 

Hissi kablelvuku! 
Ôleceğ'ini evciden bilenlerin 

oldukıJ rivayet edilir. Bu riva· 
yellerin doğruluğunu biz bil· 
miyoruz; fakat J\merika gaze· 
telerinae çılC:an şu liaberin 
doğı:uluğuna şüphe caiz olmasa 
gerektir: 

Nevjersayda Jozef Fiar adın· 
da 56 yaşınöa bir aC:lam bir 
~ün ôkle yemeğinde artık se· 
kiz gün ömrü 1'aldı~ını bildir· . . . 
mııtır. 

Saime Sadi 

Ailesi erkanı bu sözleri şaka 
telakki etmişlerdir. Fakat se· 
kizinci gün, Bay Fior vasiyet· 

namesini de yazmış ve alakadar· 
lara kendisi okumuş sonra da: 

- Ben bir saat sonra öle· 
ceğim. Cenazemi vasiyetna-
mem dahilinde gömmeğe dik· 
kat eôıniz, demiş ve bir saat 
sonra kalp sektesile ölmüştür! 

Emsalsiz bir aşçıl 
Bazı çocukların küçük yaş· 

larda hesab, musiki gibi hu-
susatta harikuladelik göster· 
dikleri malumdur. Birleşik Ame· 
rikada henüz altı yaşında bu
lunan Varvara Cakins adlı bir 
kızcağız aşçılıkta pek büyük 
bir muvaffakıyet göstermek
teymiş. 

Bu kızcağızın yemekleri fev· 
kalade güzel ve lezzetliymiş. 
Bu sebeple bir lokanta kızı 
büyük bir para ile mutfağına 
angaje etmiştir. 

Bu hadere, auy, fakat asla 
İnanma! Demek İcab eder mi, 
acaba?. 

Arzm sonul 
Avrupada büyük şehirlerde 

yeni bir mezheb türemiştir; 
bu mezheb erkanı ehramlara 
tapmaktadırlar; bunlar, hayatın 
her safhası ic;in ehramların şu 
veya burasını ölçerek elde 
ettikleri hesaplara göre, bir 
plan yapmaktadırlı.r. Bunların 
zan ve itikatlarına göre ehram· 
ların her köşesi, her duvara 
veya dehlizi esrarla hesaplarla 
yapılmıştır. Bu hesaplarla hal 
ve istikbali keşfetmek müm
künmüş. Ve bu hesaplara göre 
de arzın sonu 1957 senesinde 
yani bundan yirmi sene son· 
raymışl 

-----------Konak iskelesi 
Konak iskelesinin inşasına 

devam edilmektedir. iskelenin 
kazıkları tamamen çakılmış, 
şimdi beton dökümüne baş
lanmıştır. Yeni iskele Teşrini· 
evci nihayetine kadar bitirile· 
cek ve Cumhuriyet bayramında 
merasimle açılacaktır. 

Karşıyaka 
vapuru -----·· ... ·---

Vil8ye imizin zengin 
bayındırlık programı 

/ngiltere en ye i bir Bu programın ,;.ühim bir kısmı 
vapur alındı 1 

Karşıyıka - İzmir aıasın<la tahakkuk ettiri/mif bulunuyor 
işletilmek üzere Londradan -

Vı·ıa"yetimı·zde başlanmış hale ifragv olunacaktır. Kuv-
alınması kararlaştırılan vapu· ' 

bitirllmiş ve yapılacak bi~çok vetli bir tamir postasile bu run satış mukavelesi imzalan· 
bayındırlık işleri vardır. Yer yolun ehemmiyetile mütenasip 

mış ve yüzde on pey akçası l l k l bir şekilde muhafaza edilme-
da vapur sahiblerine verilmiş- yer yol ve köprü er e 0 u 

b. J t 1 kt d B smi B. Fazlı Güleç emretmiş-tir. 18,500 fngiliz lirasına sa- ına arı yap ırı ma R ır. u 
meyanda modern bir de tay· tir. Buca ve Kızılçullu yolları 

tın alınan vapur, S 34 sene- d 'd 1 b' tl yare istasyonu vücude getiril· a yenı en esas ı ır sure e 
sinde inŞa edilmiştir. Vapur, tamir ettirileceldir. 
bugünlerde kızağa çekilerek mektedir. Vilayetin, geniş tu· Kmlçulluda Kolici binası· 
temizlenecek, bazı noksanları tulan bayındırlık işleri hale- rıın yeni öğretmen okuluna 
ikmal olunacak ve ilaveler ya· kında alakadarlardan şu ma· tebdilinden s-onra bu yer, es· 

lumatı aldık: k pılacaktır. Yeni vapur, Teşrini- isi gibi bir tenezzüh ve eğ· 
· Geçen sene meclisi umu· ) · h ı· · l kt evel nihayetlerincfe [zmire ge· ence yen a ını a aca ır. 

tirilecektir. minin tesbit ettiği beş ser.elik Önunun için Vali B. F azh 

Adliye erkanı 
arasında 

Şehrimi7. adliye erkanı ara· 
sında yeni terfiler olmuştur. 

Ağırceza mahkemesi reisi B. 
Süreyya Orhon bir derece 
terfi ettirilmiş, maaşı 90 liraya 
çıkarılmıştır. izmir müddei· 
umumiliği başmuavinliğine , 
vekaleten vazife görmekte olan 
Ağırceza mahkemesi azasından 
B. Sedad Çumralı tayin olun· 
muştur. 

Otuz oeş lira maaşlı Sulh 
hakimliğine aza muavin1iğinde 
vazife görmek üzere lzmir 
mahkeme azasından Bn. Hay
rünnisa, kırk lira maaşla 

Kuşadası ceza hakimlığine 
Karaman aza muavini B. Fevzi 
tayin edilmişlerdir. 

Çok değerli Agırceza reisi 
B. Süreyyanın terfii ve lzmir 
müddeiumumi l:iaşmuavinliği 
gibi mühim bir vazifeye B. 
Sectaa Çumralının tayini, mu· 
bitte büyük memnuniyetle kar· 
şılanmıştır. Kendilerini tebrik 
ederiz. 

Fuar gazinosuna 
Peşteden varyete heyeti 

getirtildi 
Fuar ve Şehir gazinoları 

müsteciri B. Murad Türkmen· 
oğlu, bu defa Peşteden 10 
kişilik bir varyete lieyeti ge· 
tirmiştir. Artis ler arasında, 
dünya bisiklet şampiyonu da 
bulunmaktadır ki, i~i tekerlek 
üzerinde yaptığı bareketlerle 
seyircilerini hayrete düşürmek
tedir. 

Varyetede en zevkli numa
ralardan biri de köpekler tara· 
fından yapılmaktadır. 

programa göre, inşası karar· Güleç, acele tedbir alınmasını 
laşan yolların keşiflerinin ha· ve keşif yapılmasmı emret· 
zırlanmasına ve neticelendiril- miştir. Keşif hazırlanıyor. 
mesine süratle devam edil- Busene mükellef amele usu· 
mektedir. lile açılacak mühim yollardan 
Dikili-Ayvalık yolu 937 ve 938 biri de Ödemişten Salihliye 
senelerine aid tahsisatı kadar gidecek yoldur. Bu suretle 
keşfi yapılarnk ihale dilmiştir. Bozdağ ve Gölcük, Manisa 
Faaliyetle çalışılıyor. Bu yo· vilayetine bağlanacaktır. Eylul 
lun bir an evet ikmali ıçın ayında mükellef amele ile 
Vali B. Fazlı Güleç, çok ya- vilayetimiz dafülinde olan yol 
kından alaka göstermektedir. kısmı, tamamen ikmal edile· 

cektir. 
Mukaveleye göre bu yol, Geçen sene Ödemişten 

bu sene içinde ikmal edilecek
tir. Balıkesir nafıası tarafından 

Halkapınar ve Gölcüğe açılan 
yol, busene tevsi edilecektir. 

yaptırılmakta olan Altınova Böylece Ödemişten, Halka-
köprüsünden evel yol bitmiş 
olacaktır. Köprü inşaatı da pınar, Gölcük ve Bozdağdan 
bitince İzmir, Ayvalık ve Ba- geçilerek az meyilli ve virajlı 
lıkesir biribirine muntazam bir bir yolla Salihliye gidilebi-

lecektir. 
şose ile bağlanacaktır. 

Bina inşaatı 
Menemen·Muradiye yolu da Cumaovasında inşa edil-

bu sene içinde inşa edilecek- ınekte olan tayyare hangarı 
tir. Böylece, civar Vilayet hu- inşaatına faaliyetle devam 
dutları üzerindeki yollar ta· edilmektedir. Şimdiden du-
mamlanacak ve Vilayetler ara· varlar yükselmiş, bina mey· 
sında kolayca münakale temin dana çıkmıştır. Tadili lazım 
edilmiş olacaktır. Bu yolun gelen kısmın keşfi de yapıl· 
üzerinde bulunan Değirmen· mıştır. 
dere köprüsü inşaatına faali- Ödemişte yapılmakta olan 
yetle devam ediliyor. Bu büyük Emmioğlu okultı inşaatı ya· 
köprü, kırk bin liraya mal kında bitecektir. 
olmaktadır. Urlada yaptırılacak 23148 

Yapılaığındanberi tamir lira keşifli ilkokul binasının 
edilmiyen Ödemiş · Çatal şo· keşif raporu, Nafıa Vekaletin· 
sesi, bugün seyrisefer edilemi· den gelmek üzeredir. Bu bina 
yecek haldedir. Yapılan keşif çok güzel ve yeni tipte ola· 
Nafıa Vekaletine tasdika gön· caktır. 
derilmiştir. inşaat eylul içinde Balçovada Ağa memnun ılı· 
münakasaya çıkarılacaktır. calar ında yaptırılacak asri ha· 

Gülbah~e • Karaburun yolu- marnlar için 3000 liralık bir 
nun 130,000 liralık keşfi ha· müsabaka açılmıştır. 
zırlanmıştır. Bu yol da bu se· 
ne içinde inşa ettirilecektir. 

Bunlardan Öaşka Çatal·Ba· 
yındır, Bayındır · Tokatbaşı· 
Mahmutlar ve Bergama -Kale 
yollarının keşifleri hazırlanmış· 

Kinderhaymler 
5 Eylülde kapanacak 

,LJ b tır. Hazırlanan yol programına 
naVa ayraml göre keşfi yapılacak Bağlar· 

Bozdağda ve Aliağa çiftli
ğinde açılmış olan kimler· 
haymler, 5 Eyluldc kapana· 
cak, çocuklar ailelerine teslim 
edileceklerdir. Paraşüt kulesinde arası · Foça yolu vardır. 

Esaslı tamirat için bu sene 
tecrübeler yapılıyor büdçeye konan para kadar 

Paraşüt kulesinde tecrübelere keşif yapılmış, bunun dörtte 
devam edilmektedir. Kulenin üçü de şimdiye kadar ihale 
altındaki meydanlığa, ince ta· edilmiştir. Karşıyaka yolu, bu 

Bir buçuk aydanberi bol 
hava ve iyi gıda alan çocuk· 
lar, sıhhatçe çok farketıniş
lerdir. Gelecek yıl, kinder· 
haymler, daha geniş kadrolarla 

T 

Seyyah akını --·····--..... ;_ iz.mir, bir ziya .. 
retgah oldu .. 

Evelki gün, şehrimize çok 
fazla seyyah gelmiştir. Tren 
ve vapurlarla gelenlerin sayısı 
4913 kişidir. Bunlar arasında 
İtalyan, Yunanlı, İngiliz ve Al
man seyyahları da vardır. Sey· 
yahlarm bir kısmı dün ıehri 
v~ fuarı gezdikten sonra dön· 
müşlerdir. Bugün istsnbuldtm 
gelecek olan denizyolları sürat 
postası ile de seyyah gelecek· 
tir. Evelki gece fuarı ziyaret 
edenler 9343 kişidir. Sah gü· 
nüne kadar 128, 148 rakamının 
200 bini dolduracağı tahmin 
edilmektedir. Denizyolları ida· 
resi, fstanbuldan fzmire gel· 
mek istiyenlerin fazlalığım na
zarı dikkate alarak bu hafta 
Çarşamba günü hmire bir sü
rat postası ilave etmeği ka· 
rarlaştırmıştır. Çarşamba gün
kü vapurla, Halk opereti ar· 
tİ!itleri de gelecekler ve fuarda 
temsillere başlıyacaklardtr. 

Algece 
Çok parlak geçti 
Dün gece Hulkevi tarafın· 

dan tertib edilen (Algece) 
çok zevkli geçmİilir. Halkevi 
bahçesinde ıeç vakte kadar 
eğlenilmiş, dansedilmiştir. Al· 
gece münasebetile tenvirat 
kırmızı ampullerle yapılmış, 
eğlenceye iştirak eden bayan
lar kırmızı elbise1er giymiş· 
ler, baylar da kırmızı kıravat· 
lar takmışlardır. 

Halkevi temsil kolu, fuar 
münasebetile lzmire gelen 
yabancılara Hissei Şayiayı 
temsil edecektir. 

Maliyede 
Tayin ve terfiler 

lzmir maliye teşkilatına 
mensup memurlar arasında 
yapılan naleil ve tayinlerle ter· 
fi eden memurların isimlerini 
aşağıda yazıyoruz: 

Defterdarlık merkez tahsilat 
katibi B. Muhiddin ile yeni 
maliye tahsil katibi Hakkı 
Taşoğlu ve yeni maliye seyyar 
tahsildarı B. Arif Hikmet Oı· 
bahçıvanın maaşları 20 liraya 
çıkarılmıştır. 

Ücretli memurlardan Baş· 
durak seyyar tebliğ memuru 
Bay Enver Kmran da dainıİ 
memur sınıfına ithal edifiniş 
ve maaşı 16 liraya iblağ edil· 
miştir. Keza Basmahane seyyar 
tebliğ memuru Bay Süreyya 
ile Bay Şükrü Kondirle Alsan· 
cak maliye şubesi tebliğ ıne· 
murlarından Bay Feri dunun 
maaşları da 16 liraya çıkarıl· 
mış, münhal memurluklara da, 
açılan imtihanda kazananlar 
tayin edilmiştir. 

Atyarışları 
Sonbahar atyarışlarına 11 

Eyliilde başlanacaktır. Yar~Ş 
komisyunu, bunun için bır 
program hazırlamıştır. Son· 
bahar koşuları üç hafta de· 
vam edecektir. laşla karışık kum dökülmek- sene esaslı tamirlerle yeni bir 

A•iiıı&lıiiiiiıiFİllliijiim.'ı.ilamıiiıiiiıliiımmlİliıiıllıiııılİlll .... miıılliiııim .. llllmm .... IİIİ .. İllllllİlılliılllllllllll!l!!lllll!l!!l~~!!!::i tedir. Tecrübeler Hava hayra· P • 

Izml·rıı·ıere Mu··ıide 

açılacaktır. 

mına kadar ikmal edilecek ., 
beş Eylulde paraşütle atlama· 

lar yapılacaktır. Hava hayra- rc:ı u "fA. IE5) IF:!!, ~ C5jJ 00 N ~ s U N IR\ Ö 
mının muazzam bir şekilde U- ~ ~ ~ ~~ ~ u.JI ~ 
kutlulanması için zengin bir 

program hazırlanmaktadır. Bu•• yu•• k Varyete. 
Sıhhi tetkikler 

İstanbul Üniversitesi Hıfzı· 
sıhha Ordinaryüs profesörle· 
rinden B. Höşt şehrimize gel· 
miştir. 

· Profesör, burada sıhhi mü· 
easescleri tetkik edecektir. 

Peşteden getirtilen artistler.in nefis numaraları • Macar köpeklerinin haY· 
rete şayan marifetleri • aunya bisiklet şampiyonunun akılları durdu

racak cambazlıkları. 

Büt'jj,n bunları görmek için Fuar gazinosuna koıunu~! 

1 



Almanya ile tekrar müza
kerelerer1başlıyoruz 

~~~----·..._...--~~ 

İktısad Vekaleti genel sekreteri B. Faik Kurdoğlu 
talimat aldı, Berline hareket etmek üzere .. ---· -İstanbul, 28 (Hususi muhabirimizde ıı - Telefonla) - Bugiin Türkofiste, lktısad Vekili Bay 

Celal Bayarın riyasetinde mühim bir içtima yapılmıştır. İçtimada, Türk-Alman ticaret muah
edesi müzakeratı tetkik edilmiş, İktısad Vekaleti genel sekreteri ve Berlindeki mümessil heyeti · 
rnizin reisi Bay Faik Kurdoğlunun bıı husustaki izahatı dinlenmiştir. 

Bay Celal Bayar, müzakerelerin tckı ar başlaması için Bay Faik Kurdoğluna yeni talimat 
vermiştir. Bay Faik Kurdoğlu, yarın (bugün) Berline hareket edecek, Salı günü !müzakerelere tek· 
rar başlanacaktır. 

İktısad Vekili Bay Celal Bayar, bu akşamki ekspresle Ankaraya gitmiş, istasyonda merasimle 
teşyi edi\miştir. Bay Cdal Bayar, Ankarada birkaç gün kalacaktır. 

Ali Ekrem büyük ih- A 
tif aile g6müldü 
lstanbul, 28 (Radyo) 

-- -- ·--
·ıer, dört lngiliz vapu-

Yaş meyva ve sebze 
davamız 

Fuarı dolaşırken, üzüm ku
rumu paviyonu önünde dik
katle durdum. Bugün bütün 
mıntakanın dikkatini kendi 
nef~ind~ \'e kazancını kendi 
çalışma ve enerjisinde ıtophyan 
kurum, henüı birkaç yıllık'. hu· 

l yatı İfiinde, mahsulümü ~ürı pi
yasa dalaveresinden kurtarılma· 

1 sı, Türk çiftçisinin teşkilatlan· 
nıası, yaş meyva ve sebze ih· 
racı, istihsalin teknikleştiril

mesi, yeni mahreçler bulun
ması bakımından . hakikaten 
ne büyük eserler vermiştir?. 

Kurum ve onunla muvazi 
yürüyen müesseseler, kendile
rine hakim zihniyetin ifade ve 
manası itibarile doğrudan 

doğruya müstahsilin ·menfa
atine, müstahsilin emniyet ve 

Büyük ediblerimizden Namık 
Kemal zade Ali Ekremiıı ce· 
nazesi, bugün nişantaşındaki 

unu bombaladılar 
1 

Kihon şehri de bombardıman edil-

itimadına dayanıyorlar. Türk 
incircisi ve Türk bağcısı, hiç.· 
bir zaman, gerek dahili, ge-
rekse harici şartlara karşı bu 
kadar kuvvetli, bu kadar mii
cehhez olmamıştır?. 

' tvinden kaldırılmış ve büyük 
nıerasimle eb di ikametgahına 
götürülerek gömülmüştür. 

Bir hoca 
Cocuklarm kanım emer

ken yakalandı .. 
lstanbul, 28 (Hususi) - Ela

tizd çocukların kanını emen 
Mifi adında bir hoca yaka
lanmış ve adliyeye verilmiştir. 
Bu canavarın muhakemesine 
Yakında başlanacaktır. 

İki ser ger de 
Askerlerimiz tarafmdan 

tepelendi 
İstanbul, 28 ( Hususi ) 

Bahtiyar aşiretinden Seyid Rı
zaya yardımcı elebaşıl~rdan 
Şahinle Alişan adındakı ser
gerdeler, Hozat hududunda 
askerlerimiz tarafından tepe. 
lendiler. 
Sağ kalan Seyid Rız_anm 

İıi üzerinde yürünmektedır. 

Tarih kurultayı 
Hazırhklarma devam 

olunuyor 
lstanbul, 28 (Hususi)-Dol

tnababçe sarayında toplanacak 
' olan Tarih kurultayı hazırlık

larına ehemmiyetle devam olu
nuyor. 

Liselerin tarih ve coğrafya 
Öğretmenleri kurultaya iştirak 
edeceklerdir. 

Kayseri • Adana 
Telefon muhaveresi 
Eyliılde başlıyor 

. fsum~">ul. 28 ( Hususi ) -: 
kayseri h'e Adana arasındakı 
'f elefon tes\: ı;atı ikmal edilmek 
· t.eredir. Teh:•fon muhavere· 
letine Eyliilde t:':-> aşlanması mu· 
karrerdir. 
trg :wıııDık -

ANADOLU ---------Gün_lük siyasal gazete 
Sahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşri)at ve yazı işleri 

l\tndnrn: Hnındi Nözhct Çnnçar -İdarehanesi : 
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: lzmir - ANADOLU 
Telefon : 2776 .. Posta kutuıru 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, ılltı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kurootur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde !'l kuruetur -Ciinü gcçmiı nüahalar 25 koroetur. -~ADOLU ,MATBAASINDA 

_ ~ BASILMIŞTIR ·----------

miş ve büyük hasarat olmuştur --------Pnris, 28 (Radyo) - İhti· 
lalcilcr, dün Kiyihon şehrini 
bon lınrdı~an etmişlerdir. Li· 
manda bulunan dört lngiliz 
posta vapuruna bombalar düş
müş vı: tayfaların bir kısmı 

ölmüştür. 

K ıhon şehrinde büyük ha
sarat vardır. 

Saragosa, 28 ( Radyo ) -
48 saa t evel başlı yan muha
rebr, hala devam etmektedir. 

ihtilalcilerin, cumhuriyetçi 
-
İngiltere 
Harbiye Nazırı 
Fransız manevralını takib 

edecek 
Londra, 28 (Radyo) - ln

giltere Harbiye Nazırı yakın
da başlıy=ıcak olan Fransız , 
manevralarını takib etmek 
üzere Parlse gidecektir. 

Dolu felaketi 
Amasyanın Gümüş nahiye
sinde iki güz ev yıkıldı .. 
İstanbul, 28 ( Hususi ) -

Amasyanın Gümüş nahiyesine 
dolu yağmıştır. iki yüz ev yı· 
kılmış, 7 kişi ölmüş ve bir 
kişi kaybolmuştur. 

Hükumet ve Kızılay Kuru· 
mu yardıma koşmuşlardır. 

Bir cins ekmek 
Çıkarılması için tetkikler 

yapılıyor 

lstanbu!, . 28 (Hususi) -
Memlekr.tımızde bir cins ek-
mek çıkarılması için buğday 
cinsleri tetkik edılmektedir. 

Kalifoniya 
Çilllileri lapon mallarına 

boykot iltin ettiler 
Sanfransisko, 28 (Radyo)

Buradaki Çinliler, beyaana
meltr neşrederek, Japon 
mallarına boykot ilan etmişler· 
dir. 

Kaliforniyanın her tarafında 
Çinlilerle Japonlar arasında 
derin bir infial başlamış bul 
lunuyor. 

Herhagi bir hadisenin onu
geçmek üzere hükumetçe ted· 
birler alınmıştır. 

Fransada 
Ormanlar yamyor 

Perpinyan, 28 (Radyo) 
Muhtelif ormanlarda çıkan 
yangınlar. binlerce değerli 
ağacı yakmış, bitirmiştir. Za
rar çok büyüktür. 

tayyarelerin 23 adedini dü
şürdükleri haber veriliyor. 

Bilbao, 28 ( Radyo) - İh
lalciler, Asturyaya doğru iler· 
lemekte devam ediyorlar. Ed
viyedo kıt'atile teması temin 
etmeğe çalıştıkları söyleniyor. 

Paris, 28 (Radyo) - Kata· 
lonyada dahili bir isyan çı· 
karmak için KatalonyaJılarla 
ihtilalciler arasında bir plan 
hazırlanmakta bulunduğu söy· 
leniyor. 

Almanya 
Romanyadan buğday 

alacak 
Bükreş, 28 (Radyo) - Ro

manya ile Almanya arasında 
yeni bir ticaret mukavelesi 
hazı rlnnıy<>r. 

Almanya, yakında Roman
yadan beş bin vagon buğday 
alacaktır. Bu husustaki muka· 
velenin imznsına, Berlinden 
gelen Bay (Yutraner) memur 
edilmiştir. 

İngiliz sefiri iyileşti 
Şanghay, 28 (Radyo) - İn· 

gilterenin Nankin sefiri, bu-
gün kendisine gelen bütün te
essür telgraflarını bizzat oku· 
muştur. 

Doktorlar, sefirin on güne 
kadar tamamen iyileşmiş bu
lunııcağını tahmin edi)orlar. 

Amerikada 
Yağmurlar başladı 

Ncvyork, 28 (Radyo)- (ki 
gündenberi, Nevyerse, İlnoa 
ve daha oazı yerlere şiddetli 
yağmurlar yağmaktadır. 

Vaşingtondan alınan haber· 
lere göre, orada da Anatoska 
nehri taşmış ve birçok yerler 
sular altında kalmıştır. Bu 
yerlerde boğulanlar çoktur. 
Gardiyanları öldürerek 

kaçmışlar 

Paris, 28 (Radyo) - Mon 
Pelye hapishanesindeki mali-
kumlar, gardiyanları öldüre· 
rek kısmen firara muvaffak 
olmuşlardır. Kaçanlar, zabıta 
tarafından ehemmiyetle takib 
olunuyor. 

Ehli hayvan sergisi 
1 Eylıilde Bucadaki sergi 

binasında açılacak ehli hayvan 
sergisine şimdiye kadar 45 
baş hayvan kaydedilmiştir. 

Sah günü de kayıt muamelesi 
devam edecek ve çarşambaya 
sergi açılacaktır. 

Eski yıllarda bizim gibi, pi· 
yasa hadiselerini yakından ta· 
kib etmiş olanlar, uzum ve 
incir mıntakasındo, zaman za· 
man ne feci haller gelib geç· 
tiğini hep hatırlarlar. Bir va· 
kitler Aydın mıntakasında 30 
paradan hurda incir mübaya
asına kalkan mutavassıtlar çık
mıştı. Bu haberi, bizzat ben 
tesbit etmiştim. Bir hüsnü te· 
sadüfle o gün Başvekilimiz 

gelmiş ve foce, şaşmaz bir 
kavrayışla vaziyeti kavrayınca, 
derhal inhisar idaresinin mü· -
bayeata geçmesi emrini vermiş 
ve bir gün evel • hiçbir seb~b 
olmaksızın · 30 paraya kadar 
düşürülen incir, 3 kuruş 30 
paradan satılmıştı. Hatta ve 
batta o mutavassıtlar da, işte 
bu fiate mal almışlardı. Hep 
biliriz bunları. 

Keza, üzüm kurumunun fa· 
aliyete geçtiği ilk yıl, lzmir 
borsasının afakında gene ayni 
hava esiyor ve müstahsil, ta 
uzaklardan bunu sezerek kıv· 
ranıyordu. Kurum, ilk ağızda 
harici teşkilatının noksan ol· 
masına rağmen, derhal piya· 
saya girdi ve öyle bir nazım 
rolü oynadı ki, hala ve hala, 
onu da unutamayız. işte iki 
misal ve iki hadise ... 

Kurum bugün, üzüm ve in· 
cir satış kooperatifleri birli· 
ğinin de teşekkülünden sonra, 
sadece ve sadece, müstahsil 
hesabına, yani halkın, bağcı 
ve incircinin vekili olarak işe 
atılmıştır. 

Yaş meyva ve sebze diye 
bir mevzuun ele alınması, başlı 
başına bir iktısadi hadisedir .. 
Demagoji ve ukalalık yaparak 
her hangi bir küçük hatadan 
muazzam nesneler yaratacak 
olanlar bulunabilir. Çünkü ha· 
yat ve ticaret kaprislerle, gizli 
ve maskeli ihtiraslarla dolu· 
dur. Fakat hepimiz emniyetle 
bilmeliyiz ki, yaş meyva ve 
sebze ihracı, tıpkı yepyeni bir 
maden bulunmasına benzer. 

Turfanda zamanında, ona 
göre istihsal yapmış her müs
tahsil, bol bol para alacaktır. 
Rekoltenin bir kısmı, yabancı 
piyasalarda iyi fiat tutacaktır. 
Her tarafta taze ve yaş mey· 
va ve sebzeye esasen ra~bet 
bulunduğu için, kısa bir za· 
man içinde, mahreçler de ar· 

'ipek ve sun'i ipek stan-
dard nizamnamesi 

Ankara. 28 (A.A.) - ipek 
ve Sun'i ipek, kadın çorap· 
ları standard nizamnamesi 
Devlet Şurasının tetkikinden 
geçerek icra Vekilleri heyeti· 
nin kararın<t iktiran etmiş bu· 
lunmaktadır. 

Bu suretle halkuuız111 çok 
haklı ~ikayetini mucib olan 
ipek çorapların kalite fennlı · 
ğının izalesi tedbirlerinden 
birisi ve belki en mühimmi 
alınmış bulunmaktadıt. 

Çorabın ipeği iptidai mad
de cinsine çorabın yapıldığı 
makinenin sıkletine malze_me· 
nin kalınlığına, işleme ve ih · 
zar esnasındaki dikkat ve iti· 
naya göre değişir. 

Nizamname bu hnsuslarda 
riayet edilmesi lazımgelen bü
tün esasları tesbit etmi · bu
lunmaktadır. 

iptidai madde cinsi en iyi 
çorap halis ipekten yapılan 

çoraptır. Sun'i ipekten işlen· 
miş olanlar da sun'i ipeğin 

kalitesine göre değişir. 

Mevcud sun 'i ipeklerden en 
iyileri Kuttener ve Bemberg 
ipekleridir. 

Bu itibarla nizamname ço
rapları üzerine yapıldıkları 
maddelerin cinsine görr, ipek 
veya Bemberg Kuttener, Vis· 
kos gibi aslı ipek kalitesini 
gösteren isimlerin konulma
sını mecburi kılmıştır. 

Malzeme kalınlığı kalın 
veya ince iplik kullanıldığma 

göre, çoraplar üç sınıfa ay· 
rilmıştır. Kalın, orta, ince •. 
Kalın en mukavim ve en ka· 
im ·pekten yapılmıştır. İnce 
en az mukavim ve en ince 
ikekten yapılmıştır. Orta ise 
vasat kalınlıkta olan iplikten 
yapılmış vasat mukavemette 
çorabı ifade eder. Bu vasıf

larda çorabın üzerinde kalın, 
orta ve ince tabirleri göste
rilecektir. 

Makine sıklığının tesiri: Bu 
her sınıf çoraba işlendiği ma
kine sıklığına göre muhtelif 
evsaf arzeder. Buna göre her 
sınıf dahli çorapların beş ka· 
litesi tefrik edilmiştir. Bu ka
liteler çorapların üzerine K-1, 
K-2, K-3, K-4 V<! K-5 işaret· 
!eriyle damialanacaktır. 

K-1 sıklığı en müsait maki
nede yapılan çoı abı ve bu 

....... kml~~--allıllllii."!s:.4i-.ıı~ 
tacaktır. 

Bir yıllık rekoltenin hiç ol
mazsa dörtte birinin çok yük
sek fiatle satıldığını düşünü

nüz, kafıdir.. Bundaki haki· 
kat ve fayda, mımtık sahibi 
bir insanın gözünden kat'iyen 
kaçamaz. 

Buyıl, bir tecrübe devresi 
geçiriliyor. Hepimiz de bili
riz ki, bu bir teknik, bir ih· 
tisas işidir. Bağ ve bahçeden 
başlayıp alıcı piyasaya, hatta 
son müşterinin dudaklarına 

kadar uzanan bir teknik i şi· 
dir. Buseneki tecrübeler, ge· 
lecek sene en iyi meyvalarını 

muhakkak verecektir. Bir ser· 
vet, bir kapı daha kazandık. 

Bunun içindir ki, şu üzüm 
kurumu ve şu satış koopera· 
tifleri birliği karşısır da içim 
taze bir ümid ve itimadla do· 
lup boşaldı .. 

Bu müessese muhakkak mu· 
vaffak olmalıdır ve öyle görü· 
yoruz ki, bunu idare edenler 
de muvaffak olacaklarına inan· 
mışlardır, biz de inanmalıyız 

bunal. 
Orhan Rahmi Gökçe 

bakımdan en iyi olanını, K-5 
en fena olanını, diğerleri de 
bunlar arasındaıei dereceleri 
gösterecektir. 

Çorapların imaliııde göste· 
rilen dikkat ve çoraplar imal 
esnasında dikkatle işlenip i~. 
lenmediğinc göre de hatalı ve· 
·a hatasız olabilir. Bu bakım· 

dan ç!>raplar üç kısma tı)'rı1· 
mıştır : 

Hatasız işlenenler, az hatalı 

işlenenlencnler, ç.ok batalı iş
lenenler .. 

Bu vasıflar şu işaretlerle ço· 
raplar üzerinde gösterilecektir: 

S·l, S-2, S·3 
S-1 en dikkatle işlenen ço· 

rabı , S-3 en az dikkatle işle
nen çorabı, S-2 ise vasat dik
ICatle işlenen çorabı ifade f'de· 
cektir. 

Bu esaslı hulasalardan sonra 
nizamname çorapların uzunlu· 
ğunu ve lastik, taban, topuk 
ve burun kısımlarının haiz 
olacakları vasıfları da tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Vazedi
len hükümlere göre: 

Uzunluk en az 70 santim 
olacaktır. Lastik, topuk, burun 
ve taban kısımlarının takviyesi 
için riayet edilmesi lazımgeleıı 
kalınlık ve değişiklik gösteril
miştir. 

Bu nizamname meriyetc gi· 
riş tarihinden itibaren imal 
edilecek çorapların yukarıda 
gösterilen evsafa uygun olması 
ve her evsafa ait işaretleri ta
şıması lazımdır. 

Halkımız bu işaretlere dik
kat ederek alışverişte bulun· 
malan icabeder. 

Ayni zamanda fabrika ve 
mağazalarda nizamnamenin 
mer'iyetinden evel imal edil
miş çorap stoklarının tasfiyesi 

· için altı aylık bir mühlet bıra· 

kılmıştır. Ellerinde nizamname 
hükümlerine aykırı çorap bu· 
lunan fabrika ve mağaza he· 
sahlan bu müddetin hitamın· 
dan evvel bu çorapların mik· 
tar ve cinsini göstermek Üzere 
bir beyanname tanzim ederek 
bu beyannameleri mahalli ti· 
caret odasına veya bulunmıyan 
yerlerde belediyelere verecek· 
ler ve bı.ı çorapları bu ma· 
kam larda damgalattıracakla r· 
dır. Halkımızın bu damgalara 
dikkat etmesi, aldığı malın 
nizamnamede evel yapıldığını 
göstermesi itibarile lüzumludur. 

Habeşistanda. altın 
madenleri 

Asmara, 28 (Radyo) - Ma
reşal Graçyani, Uzak Şarka 
sevke dıl en bir ltalyan tabu
runu teftiş etmiştir. 

Mareşal, ayni zamanda Ha
beşistandaki altın madenlerini 
gözden geçirmiştir. 

Bir müddettenberi işlemeğe 
başlıyan ocaklarda ayda 40 
kilo altın temin edildıği ha
ber veriliyor. 

TAKViM 
Rumi · 1353 ı Arabi -1356 
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30 Ağustos K·öylerde sağlık Ordu terfi "'ı listesi 

Türkün karabahtının 
devrildiği gündür 

ve temizlik işleri Liste bugün OORSA 
- Başı 1 inci sahifede -

30 Ağustos akşamı düoman 
ordu u düveli muazzamaoın ken· 
dine tevdi etıi~i silahı kabri zaferi 
Adateve mıotak.aeındıı Türk nöbet· 
çilerinin galib ,.e parlak süngüle
rine teslim etmi§ ve heveııi iııtilayı 

oraya gömmüştü. Şimdi meçhul 
askerin abidei §Cbametile yükse· 
1..-n o saba, o güo zafer eergiııi ol
muotu. Bııekumondan, gene o giloe 
aid tarihi nutuklannda bu hare· 
Utan düomaıılarJa uyandırdığı deh· 
ıeli şu uretle ifucle buyurmu:· 
lardır: 

"Bahusus askerlerimizin düş· 
man ordusunun kalb ve vicda
nına verdiği dehşet haizi ehem· 
miyettir. Düşman ordusunun 
vicdanında ve fikrinde hasıl 
olan bu havf ve haşyet bütün 
Yunan milletine intikal etmiş· 
tir. O kadar ki, adalarda bu· 
lunan düşmanlar Türk ordusu 
geliyor diye firara • teşebbüs 
ediyorlardı, arada deniz oldu· 
~unu untuyorlardı ve firar 
edemediğinden, firar edemi· 
yeceğini anıadğından dolayı 
tecennün edenler vardı. Bina
enaleyh bu meydan muhare· 
besi hakikaten düşmanlarımız 
için çok kahhar ve mucibi 
haşyettir.,. 

Geceyi Dumlupınar köyün
de geçiren büyük başkuman· 
dan ertesi, günü orduya: 
·- Bütün arkaşlarımın Ana· 

doluda daha başka meydan 
muharebeleri verileceğini na· 
zarı dikkate alarak ilerlemesini 
ve herkesin kuvayi akliyesini, 
menabii celadet ve hamiyetini 
müsabaka ile ibzale devam 
eylemesini taleb ederim. ilk 
hedefiniz Aadenizdir, ileri . ., 

Cümlesi iJe biten emrını 
• 

verdi. Bundan sonra devam 
eden birkaç günlük tathir 
ameliyesi neticeıinde bir istib· 
kam mülazimimiz tarafından 

esir alınan başkumandan Tri
kopis ve diğer kumandanlar 
da Uşaka getirildiler. 

Beş günlük meydan muha
rebesinde düşmanın gurur ve 
azametini pak topraklarımızın 
harareti içinde eriten milli 
iman karşısında bundan sonra 
artık siyah bir gölgeden baş· 
ka birşey kalmamıştı. 

Başkumandan meydan mu· 
harebeıi namı verilen bu mu
harebe bize matuf haris emeli 
ve hiyanetleri, birikmiş bir in· 
tikamla kırıp geçirerek sahnei 
tarihe çıkardığımız büyük bir 
eserdir. Başkumandan meydan 
muharebesi; Türk benliğinin; 
mahiyetinin kısaca bir ifade
sidir. 

Balkumandan meydan mu
harebesi; öldürülmek istenen 

Hayvan kesim yerleri yapılacak 
ve sağlık koruc~ları çalışacak 

~~~~--~~~~-
Köylerde, her yerde gelişi köyün sağlık ve umumi temiz-

güzel kesilmekte olan hayvan- lik vaziyeti daima üstün tu· 
lar yüzünden hayvan hasta· tulmak lazımdır. 
lıklarının sirayet] ve intişarınm Köy kanununun· 14 üncü 
artmasına sebebiyet verilmekte maddesinin 30 zuncu sırasile 

olduğu ve ayni zamanda köy- köyün sağlık işl erini yakından 
!ünün sağlık ve temizlik du· ve nıütemadiyen takib etmek 
rumunu tehdid eden fer.alık· üzere bir de sağlık korucusu 
lar gösterdiği Ziraat Vekale- kullanılacaktır . 

tince nazarı dikkate alınmış, Köy mezbahaları ışı ıçın 
buna dair bütün vilayetlere Sıhhat Vekaletince bir kanun 
gönderilmiş olan bir tamim layihası hazırlanmıştır. 
İzmir vilayetine de gelmiştir. Bu itibarla ve hıfzısıhha 
Bu tehlikeyi önlemek için kanununun yüklP.ttiği mecbu-
hayvan kesim yerleri yaptırıl· riyetlere dayanarak umumi 
masının faydalı olacağı ve bu sıhhatin korunması maksadile 
suretle hayvan kesilen yerlerin alakadar sıhhat memurlarının 
temizlik ve dezenfektesi de da tarifi dairesinde taaffün 
kolay olacağı gibi sıhhi teh- husule getirerek köyün hava-
likelerin de önüne geçileceği sını if sad etmiyecek, her vakit 
bildirilmiştir. bol su ile temizlenebilecek 

Köy kanununun 17 inci mad- köy yakınlarında, hayvan ke· 
desi mucibince köy sınırı için· sim yerleri, ayırttılması, bun-
deki hayvanlardan zephiye ların köy memurlarile sağlık 
resmi alınmasına da salahiyet korucuları ve vazife dolayısile 
verildiği için hayvan kesim köylere gelecek baytar ve 
yerlerinde kesilen hayvanlar· sıhhat memurları tarafından 
dan alınacak resimle köylere mürakabe altında bulundurul-
bir varidat da temin edile- ması, temizlik ve dezenfekte-
cektir. lerinin muntazaman yaptırılması, 

Köylerde evlerin etrafının bu yerler haricinde hayvan 
ve köy sokaklarının temiz tu· kesilmesine meydan verilme-
tulması mecburidir. Bu suretle mesi emredilmiştir. 

Türkün hayatı, hamaset ve 
kahramanlığın sahai tecellisi, 
yüksek vatanperverliğinin tim· 
salidir. Düşman ordusunun 
son nefesini verdiği bu anda 
devletlerin asırlardanberi Tür-
kiyeye müteveccih imha siya· 
setini zirüzeber eden bu ha
dise, Mudanya ve Lozan mü
zakeratının mes'ut netayicini 
bize daha o gün orada ka
zandırdı. 

ismet lnönüyü orada üzen· 
ler ve pazarlık siyasetine sa
panlar düşünmüyorlardı ki o, 
galip bir milletin, kendi ku
mandası altında yürüyen bu 
muazzam ve zafer ordusuna 
istinad ediyordu .. 

Dumlupınarda 
BUyUk merasim yapllacak 

30 Ağustos zafer bayramın· 
da Dumlupmarda, büyük şe· 
bitler abidesi önünde de me
rasim yapılacaktır. Yurdun her 
tarafından o gün Dumlupınara 
gelecek olan heyetler, izciler 
abide önünde toplanacaklar, 
söylevler verilecek, aziz şehit
lerimizin ruhları taziz edile· 
cektir. 

Dumlupınardaki merasimde 
bulunacak olan lstanbul heyeti 

dün şehrimize gelmiştir. lstan-

bul heyeti; avukat B. Cema
leddin Fadıl, muharrir B. Se
lami izzet, Halkevi müdürü ve 
meclisi umumi azasından B. 
Akif, vilayet encümen baş· 
katibi B. Zühtüden mürek· 
kebdir. Heyet, abideye konmak 
üzere muazzam bir de çelenk 
getirmiştir . 

Dumlupınar merasimine iz
mirden 50 izci ile Bn. Şehime 
Yunus, Dr. B. Osman Yunus, 
eczacı B. Lütfi gideceklerdir. 

Bu akşam saat 19,55 te 
Basmahane istasyonundan ha
reket edecek hususi bir tren, 
güzergahtaki diğer vilayetler 
heyetlerini de alarak Afyona 
götürecektir. 

Gardenparti 
Hilaliahmerin 4 Eylul akşamı 

fuar gazinosunda vereceği 
büyük gardenparti ve bahçe 
eğlencesi için hazırlıklara de· 
vam edilmektedir. 

Tertib heyeti arasında Bn. 
Meliha Zeki, Bn. Ali Agah, 
Bn. Esad, Bn. İngilis gibi bu 
gibi nezih geceleri tertib et
mekte muvaftakıyetleri tecrü-

be olunmuş simalar da vardır. 
O gece, fevkalade sürpriz ve 
eğlencelerle geçecektir. 

• 
anhyamadım? 

Cilzli Cihangir Dedi. 
- Meydanda.. Bu esraren

giz bay bizden ne istiyor ki, 
böyle bizimle uğraşıp duruyor? 
Ardenyadan başka arz üze· 
rinde devlet yok değil yal. 

_44_ Nakleden: F.Şemseddin Benliotjlu 

ediyorlardı. 
Böyle bir ziyaretten sonra, 

Başvekille profesör Roz bir 
odaya çekildiler ve görüşmeye 
başladılar. 

Başeekil: 
- Şu halde generalin has· 

talığının meçhul kuvveti ara· 
maktan mütevellit bir dimağ 
yorgunluğu olduğuna emin 
bulunuyorsunuz, demek olu· 
yor. 

Dedi. 
- Ôyle sanıyorum. Hatta 

ilk ıördütümüz harika karşı
ıında neden hastalanmadığı

mıza hayret ediyorum. Karıı· 

laşh&"ımız haller o kadar müt
hiş, o kadar harikuladedir ki, 
tarif mümkün değildir. 

Başvekil derin bir düşün· 
ceye daldı. Zavallı generalin 
bu felaketine biraz da kendi-

sinin sebeb olduğunu görüyordu. 
Eğer bu esrarın meydana 
çıkarılmasında ıMar etmemiş 
olsaydı, bu facia husule gel· 
miyecekti. Birdenbire: 

- Fakat bizden ne istiyor? 
Diye söylendi. 
Profesör Roz, bu deli saç

masını andıran sözlerden bir· 
şey anhyamadı, ve: 

- Ne demek istiyorsunuz, 

Bu sırada kapıya vuruldu, 
verilen müsaade üzerine Ge· 
neral Marsın neferi içeri girdi 
ve profesör Roza: 

- Bay profesör, ıizi isti
yorlar!. 

. Dedi. 
Kim istiyor? 

- Bir bayan. 
- Ya... Yoksa bayan Lid-

ya mı? 
Başvekil: 

- içeri gelsin, dedi. Ben 
de bu bayanla bazı · şeyler 
görüşmek ihtiyacındayım. 

Biraz ıonra içeriye Lidya 

t bl• v 1 Ozum satlşları e ıg o unuyor ç .. ~lıcı K. s. K. s. 
- ----... -- • -- 335 U. Kurumu 12 50 19 50 

Terfi eden komutanlarımızla subaylar 332 M. J. Taran. 12 25 16 75 

bugün yeni rütbelerini alaıeaklar ' 211 Y. 1. Talat 14 18 
- ----• • 208 F. Solari 15 16 50 

Başı 1 inci sahifede - ismet Şarki Karahisar, Tahir, 99 A. R. Üzüm. 15 50 17 
Uasan, Aııın, İlya~, Cemal, :\ihad, 
Şerafecldin. 

İstandul, Faik Aksaray, Suphi 84 Paterson 12 75 15 
Bilecik, Saim Adana, Basri 48 inhisar 11 50 11 50 

Piyade Yarbaqlığından Al
baglığa terfi edenler 

Gerede, Mahmud Elaziz, Şa- 36 Ş. Rıza Ha. 13 875 14 50 
kir Kerkük, Etem Uluborlu, 41 M. fzmir 13 13 

Muhiddin, leki. Keınale,l<lclin , Salaheddin Kadıköy, Fuat Ke· 29 Ş. Bencuya 12 16 25 
Rıza, .i'iuııre t , ~fu t alı.1, Tevfik. Na· 21 J T 

malpaşa, Ekrem Kerkük, Fehim . atanto 14 25 14 25 
zif, A.;af, Balıri. llakk ı, Emin . Şe· Ô 
rafeddin, Hair, Siil• ·)ıııan, ~11 zım , Kıl ıçali, Rublan Üsküdar, Tay- 21 . L. O . Sab. 15 625 21 
Havııti , fueı . Ra:ıirıı . \ hcliirre 1,ıll. , yıb İstanbul, Muhiddin Trabzon, 14 D. Arditi 13 75 15 25 
Sırrı , I.üıt'i, Arif. Hu~ılıi, \..ııLi, Ercan İstanbul , Tevfık Pirze- 23 S. Eıgin 13 625 15 25 
Şükrü, irfan, Kfıı:ını , ı"ıııı ı~ ı Kal'~au , rin, Rüştü Sıvas, Cevdet Bursa, 13 T. Diri 16 50 16 50 
lliiqaıııeıl<lio, Te,fik. 1 t.rııl ı i ın, \hıcı- S f dl ' S 1 h d K J J N B 16 25 16 •>5 ey e c ın u lana me , e- · en. ı. 
tııfa, Gulih, Cc\'ıld , llilmi, f. 1 lıık· 1521 malettin Altımeı mcr, Sıdkı 
kı, Ilulıi-.i, fhııan, Mt>hnı •ıl , Cı•ıııal, 0801 
Rıza. lcıuıail Hakkı . Antep, Mümtaz Erenköy, Rah-

Pigade Binbaşılığından Yar- mi Erzurum, K;\ni lstanbul, 11322 

baglığa terfi edenler Şevket lstanbul, Kamil Midilli, incir sallşları 

Fahri, Şevket, Fehmi Tun- Fehmi Trabzon, Şevket Top· 
cer, Fehmi, Nafi, Ziver Yük· hane, Ali Erenköy, Naim Fa-
sel, Sadık, Nuri, Arif, Ka- tih, Kamil Rusçuk, Tevfik 
zım, Mehmed, Nuri, Tev- Trablusgarb, Sırrı Beylerbeyi, 
fik, Celal, Kemal, Nureddin, Mehmed Yenibahçe, Selim 
Fevzi, İbrahim, Etem, Sami, Manastır, Nuri Üsküdar, Tah-
Piyade yüzbaşıhğmdan sin Karaferiye, Celal lstanbul, 
binbaşllıfia terfi edenler Nuri Ürküb, Selami Beşiktaş, 

Lütfi, Rahmi, izzet, Ziyaed- Selim Yedikule, Bedi lstanbul, 
din, Hamid, Abdurrah·uan, Nuri Biga, Ekrem Sıvas. 
Reşit, Şefik, Necati, Ömer, Hava Binbaşıhömdan 
Fikri, Eşref, Fehmi, Mecid, Yarbayhl)a terfi edenler 
Ahmet, Ulvi, Müştak Erzincan, Naim Erzincan, Hakkı Ma-
Nuri İstanbul, Zühtü Bingazi, nastır, Remzi Trabzon, ismet 
Mazhar Kantarcılar, Kemal Erzurum. 
Erzurum, Nazım Nevrekop, Cemıl Çanakkale de hava 
Reşat Zeyrek, Mahmut Halep, yüzbaşılığından binbaşılığa ter· 
Hüsnü Akbıyık, Nusret Eyüp, fi etmiştir. 
Fuad Beylerbeyi, Faik Kasta- Topçu Ya,baglıktan Albag-
monu, Lebib Kayseri, Sabri lıia terfi edenler 
Bursa, Ihsan Fatih, Ülkün Alp Sami Trabzon, Kemal Seli· 
Malatya, Münib Edirne, Hıl- nik, Mehmcd Tırnova, Etem 
mi Elmalı, Hüsnü Van, Neşet Edremid, Zeki Erzurum, Mehmed 
Manastır, Kemal Beşiktaş, Trabzon, Sıtkı Söğüt, Rıza 
Süreyya Van, Fuat Kıbrıs, Sey· Erzincan, Saffet Yanya, Fahri 
feddin f stanbul, Cevdet, Ce- İzmir, Kazım Bulvadin, Niza-
vat İstanbul, Zeki Van, Ihsan meddin lstanbul, Celal Erzin· 
Harput, İsmail Konya, Hamza can, Ihsan Harput, Kemal 
Sıvas, Nusret lstanbul, Abdül· Yanya, Suphi Köprülü. 
gani Debre, Asım Trabzon Topçu Binbaşılıktan Yar-
Nuri Rami, Neşet Erzin- baglıia terfi edenler 
can, Bahri Üsküdar, Ke- Sezai Erzincan, Niyazi Sı-
ma! Saffet, Baycan Balı- vas, Cihangir Bakü, Şevket 
kesir, Tevfik Kadıköy, Rıza Batum, Kemal ve Behçet 
fşkodra, Saraceddin lstanbul, Trabzon, Halid İstanbul, 
Zeki Kerkük, Mehmed Hır- Hüseyin lzmir, ~abri Trablus-
lraişerif, Refik Harp ut, Ihsan garb, İsmail Lütfi paşa, Şevki 
Manastır, Münir İstanbul, Sa- Birecik, Nazmi Erzurum, Akif 
im Bergama, Haydar Havza, lstanbul. 
Ahmed Davudpaşa, Lütfi Bos- Jandarma Yarbaglıiından 
na, Vasfi Kasımpaşa, Koray Albaylığa terfi edenler 
İstanbul, Enver Eski Alipaşa, Nuri Vural, Kamil Saroz, 
İsmail Selanik, Saim Orta- Fehmi Denizli, Etem Yeter, 
bahçe, Ali San'a, Şem'i Ada- Hüsnü Toksen, Rıza Civanbay, 
kale, Ali Musul, Tutcan Be- Zeki Bayraktar, Vehbi Sün· 
şiktaş, Şükrü Humus, Abdül- ger, Rıza Atemer, Halid Te· 
bahri Bitlis, Hamdi Eskiyeni, cimer. 
Hamdi Erzincan, Remzi Sü· Binbaşılıktan Yarbaglığa 
leymaniye, Hüseyin Sıvas, Kazım Şeydal, Hakkı Bo· 
Şükrü Sana, Hamdi Kırklareli, yangil, Lütfi Baykara. 

girdi. Genç kadın siyahlar 
giymişti. Siyah elbiseler içinde 
yüzü daha beyaz ve çok gü
zel görünüyordu. Lidya, baş
vekili görünce adeta irkildi, 
durmak ister gibi bir hareket 
yaptı. Fakat kendisini çabuk 
topladı. Sakin bir hal aldı. 
Maamafih yeşil gözlerinde 
korku namına hiçbir iz yoktu. 

Başvekil bu güzel kadına 
korkunç ve tehlikeli bir mah
luka bakıyormuş gibi baktı. 

Lidya, ahenkli ve güzel bir 
sesle: 

- Profesör Roz, dedi, sizi 
yalnız bulacağımı sanıyordum. 

- Fakat sizi hemen gör-
mek mecburiyetini hıssedi-
yorum. 

Lidya, profesöre iıtinalı 

bir tavır la ve yüksekten bak· 
tı. Böyle birkaç saniye kaldı, 

öyle ki, başvekil bu kadının 
gözlerinin önünde, kendi göz
lerini yere indirmeğe mecbur 
kaldı. 

Başvekil: 

- Bayan, General Marsın 
hastalığı hakkında bizi tenvir 
etmenizi rica edecektim. 

Dedi. 
- Ben de ancak bu izahatı 

almak için profesöre geldim. 
Profesör: 
- Bayan lütfen oturunuz . 

Maalesef bildiririm ki, dostu
muz General Marsın hastalığı 
hakkında sizden fazla hiçbir 
şey bilmiyorum. 

Dedi. 
Profesörün bu sözleri Lid

yanm hiç hoşuna gitmedi, ve: 
- Profeıörüm, ne demek 

iıtedijinizi anlıyorum. F alcat 

Çu. Alıcı K. S. 
479 Ş. Remzi 8 75 

81 Ş. Rıza Ha. 10 
78 M. J. Taran. 9 
40 A. H. Nazlı 8 
27 B. Alazraki 7 
705 

13053 
13758 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi S. K. 

347 Buğday 6 
142 Arpa 
50 Ton 

K. S. 
10 
14 
11 50 
10 25 
12 15 

K. S. 
6 25 
3 75 

74 Nohut 4 375 5 50 ----
Dahiliye Vekaleti 

Bir tamim gönderdi 
Dahiliye Vekaletinden vila

yete bir tamim gelmiştir. Hu· 
susi idarelerle belediye ve köy 
idareleri tarafından şimdiye 
kadar yapılan ve vücude geti
rilen işlerin hem bu idarelerin 
faaliyetini, hem de memleke· 
tin inkişaf seyrini tebarüz et· 
tirmek noktasından lüzumlu 
ve faydalı göriildüğünden evci· 
ce bunların resimleri istenmiş 
ve vilayetlerce gönderilmişti. 

Gönderilen bu fotoğrafilerin 
tarih kurumumı verildiği için 
yenilerinin gönderilmesi isten· 
miştir. 

Vekaletin tamiminde vilayet 
Hususi idarelerile belediye ve 
köy idarelerinin şimdiye ka· 
dar vücude getirdikleri mek· 
·teb, hastane, köprü, fidanlık, 
hayvan d<"poları elektrik, ka· 
nalizasyon, mezbaha, mezarlık 
ve ·emsali hizmetlerle bayın· 
dırlık tesisatına aid fotoğra
filerin, arkalarına inşa tarih· 
leri ve bedelleri işaret edil· 
mek suretile gönderilmesi bil· 
dirilmiştir. 

B. Melon vefat etti 
Vaşington, 28 (Radyo) -

Dünyanın en büyük zenginle· 
rinden ve Amerikanın eski 
Nazırlarından B. Melon vefat 
etmiştir . 

bazı karanlık noktalar vardır 
ki, bunları siz tenvir edebi· 
lirsin izi 

Dedi. 
Lidya, durdu. Gözlerini üıe· 

rine dikmiş ve kendisini tet
kik etmekte olan başvekilin 
gözlerinin içiae baktı. Profesör 
bu bakışın manasını heınerı 

anladı ve: • 
- Bayanım, başvekil ta

mamile bizimle beraberdiri 
kendisinden saklıyacak birşe: 
yimiz yoktur. Marsı.ı sıhha~ı 
mevzubahstir. Hükumet reisi' 
nin önünde istediğimiz gibİ 
görüşebiliriz. 

Dedi. 
- Bunu ben de biliyoruP1· 

Maamafih ne ehemmiyeti var? 
Viktoru ıiz ıon ne zaına0 

- Sona Var -



ANADOLU 

Gözler!. Bu parlak aynalar 

Meşhur yıldızlardan Mir 
na Loyun gözler hakkın

da bazı tavsiyeleri 
Mirna Loy, gözleri giizel 

bir dilberdir, gözler hakkında 
mütalealarında bitaraf oJamı
yacağı tabiidir; fakat bize ne? 
Biz onun tavsiyelerini ve fikir
lerini şuracığa [sıkıştırıyoruz: 

Güzellik müsabakalarının 
hepsinde nihayet g~z faslının 
en ağır çektiğine ınanlarda
nım. Gözler çehrenin mutlak 
hakimidirler, çok zamanlar iri 
bir ağzı, kocaman bir burnu 
bile gözden saklıyabilirler! 

Tabiatın bize bahşettiği bu 
fırsattan istifade edelim. Va
kıa istediğim zaman saçları· 
mm rengini değiştirebıliyorum; 
fakat ister hoşuma gitsin, ister 
gitmesin, bir çift yeşil göze 
malikim. fakat bunu mutlak 
şekilde. değiştiremiyorum Ara 
sıra, kirpiklerime başka renk
lerin gölgesini veriyorum anı· 
ma.. Nihayet bu kadardan 
ileri geçilemiyor! 

Maamafih meyus olmağa 
ne lüzum var? Gözlerin de 
bazı makyaj usulleri vardır. 
Ve bir aktris diğer kadınlara 
bu hususta müfid ve yardımcı 
olabilir. En başta kirpiklerin 
istikameti mevzubahstir. Kir
pikler, bir çehrenin şeklini 
değiştirebilir. Fakat bu en 
son bir çaredir. Kirpiklerin 
tabii istikametlerinden isti
fade daha muvafık ve cazip
tir. Eğer bir fırça yardımı ile 
kirpiklerde bir retuş yapıla
caksa, bilhassa kirpiklerin uç· 
larına yukarı doğru bir man· 
zara ve vaziyet vermeğe çalış· 
malıdır. Gözlerin altındaki 
gölge için de gene yukarı 
doğru bir çekiklik veriniz. 
Çünkü gençlikte herşey yu· 
karı doğru ve kalkık, ihtiyar· 
lıkta ise herşey sarkmış ve 
porsumuştur. N eşvünemasını 
temin için kirpikleri her ak
şam fırça ile yağlayınız. 

Asıl mühim bir nokta var
dır; her kadın göz yaşlarından 
sonra bozulan göz ve kirpik 
makyajını hemen yenilemek 
isteri Ağlamak, bol gözyaşı 
dökmek vakıa kadınlann sinir 

ı-.---·-alkevi köşesi 
Otuz Ağustos Pazartesi gü

nü Zafer ve Tayyare bayramı 
dolayısile Halkevinde saat 
Yirmi buçukta bir konferans 
'lerilecektar. Bu konferansa 
bütün yurttaşlar davetlidir. 

buhranlarında çok faydalıdır. 
Fakat göz tuvaleti için de 
zararı pek çoktur! 

Gözyaşlarından sonra ya
pılacak şeyleri söylüyorum; 
eğer tabii hayata dönmek için 
elinizde birkaç dakikanız yok 
ise, gözlerinizi bir göz şişesi 

içinde yıkayınız, sonra bütün 
çherenizi yıkayınız. Bundan 

Eski bir 

sonra yüziinüze sıcak suya ba
tırılmış bir havlu tatbik ediniz. 
Bu havluyu yüzünüze ve ka
palı olduğu halde gözlerinize 
hafifçe bastırınız. Bundan son
ra da yüzünüze soğuk su ser
piniz. Bir veya birkaç defa 
tekrar edilen bu usul sayesin· 
de ağlamış gözler, tabii bir 
hale gelir. 

• 
cınayet 

--------..... --~~~ 
Beyaz perdede nasıl canlanacak; 

• 

ArtistH$anial 
. Sine?ıa sayesinde eski bir leh ve aleyhte pek:çok kitap 
cmayetın hakikati meydana yazılmıştır. 
çıkacak. Şimdiye kadar ağır Bu dava şimdi beyaz per· 
bir cinayetin ithamı altında deye intikal etmektedir. Zehir· 
kalan bir kadının · hem de leyici kadın, Madam Lafargü 
yüz seneden sonra· masum rolünü Bayan Marsel Şan tal 
olduğu meydana çıkacak mı? yapacak ve çok heyecanlı bir 

Bir asra yakın bir zaman- filim vücude getirilecektir. 
danberi itham altında kalan Bayan Marsel Şantal, elde 
bir kadındır; bu kadın Tulde ettiği bir resim üzerine roldeki 
Üzerkte mukim Madam Lafar: şeklini ve vaziyetini tesbit et-
güdür. Bu kadın koc~sı Şa.rlı miştir. Bayan Şantal, beyaz 
a~si~ikle zehirlemek to.hm.etı.le perdede temsil edeceği güzel 
bakım huzuruna sevkedılmıştır. fakat zehirleyici kadının masum 
Bu kadının çok güzel olduğunu olduğuna emin olanlardandır. 
mevcud her vesika aöstermek- Bayan Şantale: 
tedir. Kadın mahkum olmuş - Filim Madam Lafargünün 
fakat o zamandanberi masum masumiyetile mi bitecek?. 
olduğunu iddia edenler de Diye sorulan suale şu cevabı 
çıkmıştır. vermiştir: 

"Madam Lafargü davası" - Dostlarımdan birisinde 
Fransanın bellibaşlı meselele- emsalsiz bir kitap ve eski ve· 
rinden birisidir ve bu hususta, sikalar hazinesi vardır. Bunlar 

Yukarıda Rene Saint, aşağı
da Germania Aus.sey ------

Bir Endülüs 
şarkısı 

Viuyan Romanse 
nasıl bir ruh bahşetti 

Hayat cilveleri 
Hergün içinde yuvarlandığı· 

mız bu hayatın ne cilveleri, 
ne oyunları vardır?. Kimimiz 
mes'uduz ve bacaklarımızı uza· 
tarak ağzımızda, neşeyi bir 
sakız gibi çiğniyoruz, kimimiz 
betbahtız ve hayatı, zoru zo· 
runa sürükleyip duruyoruz. Ha· 
yat bizden müşteki, biz de 
hayal tan .. 

Dün, böyle bir arkadaşa 
rasgeldim. Uzun uzun dert 
yaııclı. Dalgınlıkla: 

- Biraz dişini sık! 

Dedim. Yüzüme baktı: 
- Dişlerimi sıka sıka -<ledi

un gibi öğüttüm. Ağzımda, 
sıkacak diş kalmadı . 

* * • 
Oğlumla beraber şöyle bir 

akşam gezintisine çıktım. Hava, 
gündüzdekinin aksine olarak 
hafif bir sertlik gösteriyordu 
ve cildimin üstünde, aşina bir 
Sonbahar rüzgarı sezer gibi 
oldum. 

Artık yaz da geçmr.k üzere, 
diye düşünürken, sahilde birine 
rasgeldim:I 

- Oh, oh, -diye mırılda
nıyordu.· Ne iyi, ne iyi!.. Aman 
Allahım, çabuk getir şu kışı .. 

O adamı tanımıyordum. Oğ
lum tam zamanında yetişti: 

- Baba, bak, kömürcü dayı, 
denizde ayaklarını yıkıyor, su· 
larını kirletecek .. 

* * ... 
Vapurda kadınla erkek ara-

sında müsavat meselesi konu
şuluyordu. İki zat, ayrı ayrı 
iki fikri müdafaa ediyorlardı. 
Tam bu sırada bir üçüncüsü 
geldi. Mevzuu kavrar kav· 
ram az: 

- Müsavat yoktur, ortada 
onların lehine bir vaziyet var· 
dır. Ben otuz beş yaşındayım, 
karım da keza otuz beş. Ben 
ihtiyarlıyorum, o hala bildiği· 
miz gibi.. Çünkü çalışan, yıp
ranan, koşan, didinen benim .. 
Onun sırtındaki mes'uliyet ise 
dam üstüne konmuş serçe ka
dar hafif. Bunun müsavat ne
resinde? 

* • * 
Oldukça güzel bir kadındı. 

f spanyol kızları malum ve Onu çok beğenirlerdi. O da 
meşhurdur. Esmer olmalarına 

bundan gurur duyardı. Bir gün 
rağmen çok cana yakın, çok 
sevimli ve ... ateşlidirler. onu gördüm: 

İspanyol kızı sevdiği deli- Yüzü gözü bambaşka olmuş, 
kanlıya adeta tapınır; onun rengi atmış, cildi bozulmuş, 
herzaman, heryerdt ve her şe- göğüsleri çökmüştü. Geçirdiği 
kilde esiridir! bir hastalık, onun eski güzel-

Meşhur bir lspanyol şarkı- liğini yırtıp atıvermişti. Beni 
sının şu parçası, bir İspanyol görünce kıpkırmızı oldu. Göz· 
dilberinin ırkına ve iklimine lerine derin bir keder çöktü. 
has bir ihtirasın ifadesidir: Birşey söylemedim ona .. O da 

"Yüzün islenmiş gibi esmer· boynunu büküp geçti. 
dir; bu kalbinin ateşler içinde Çimdik 
yandığına delildir; ve kalbinin .. ------
ateşlerinin dumanının yüzüne Uç canavar 
kadar çıkması demektir!., Huriye isminde bir kızca· 

işte bu şarkı parçası, Viu· Oızı berbad ettiler 
yan Romanse, Endülüs kızı Dün, Narlıderede çok cana· 
rolünde harikulade bir muvaf· varca bir hadise olmuş ve 
fakiyet ve ruh bahşetmiştir. jandarmalarımızın uyanıklığı sa· 

Yarm tatil yesinde bu hadisenin failleri 
30 Ağustos zafer ve tay- yakalanarak adliyeye verilmiş· 

yare bayramı münasebetile tir. Hadise şudur: 
yarın resmi daireler, banka· Narlıdereye bağlı Yeniköy 
lar ve hususi müesseseler ka· kızlarından 13 yaşlarında Ali 
palı bulunacaktır. kızı Huriye; dün Konyanın 
-----·- Kadınhan kazasından Kamil 
arasında mahud Lafargü da· ve Mebmed ile Niğdeli Receb 
vası hakkında mühim bir dosya taraflarından sürüklenerek bir 
buldum. Bu dosya zavallı ka· fırının tavan arasına götürül· 
dının masum olduğunu göste· müş ve orada, berbad bir ha-
riyor. Bunun için bu rolü de- le getirilmiştir. 
ruhte ettim. Filimde dava ye- Narlıdere jandarma karakol 
niden görülecek ve Madam La· komutanı B. Salaheddin, fail-
fargünün beraetine karar veri· leri vak'a akabinde yakalamış 
lecektir. ve adliyeye teslim etmiştir. 

!üzüm ihracat 
Yunanista 

Almanyaya 700 
üzüm ihraç edil 

Busene Yunanistandan 
manyaya ihraç edilecek S 
niye ve elleme üzümlerin 
tarı, Yunan lktısad Nez 
tince yedi bin ton olarak 
bit edimiştir. Bu hususta 
rimizdeki alakadarlara g 
malümata göre, ıbracat 
şartlar altında yapılacaktı 

1 - Yedi bin tonluk 1 
tonu elleme, geriye ka 
5600 tonu da Sultaniye 
caktır. 

2 - Yunan istatistik dai 
servis müdürü, Ziraat Ne 
retinden ve Yunan milli b 
kasın<lan bir murahhasın 

tirakile teşkil edilecek kom 
yon, yedi bin tonluk üzüm 
ihraç hissesini, Tic.ue odal 
mıntakalarına taksim ed 
ceklerdir. 

4 - Bu taksimde her o 
mıntakasının 936·937 yılın 

yilıdda yaptığı ihracat nisbe 
gözönünde tutulacaktır. 

4 - Bu tevziatı müteakı 
komisyon tevzi listesini Yuna 
milli bankasına verecek, m 
kur banka bu listeye gör 
hususi ihracat primleri 
zırlanacaktır. 

Af manyaya 
ihracat 
ilk altı 1aycla fazlaclı 

937 senesinin ilk altı ayında 
Almanyaya vaki ihracatımız 
hakkında bir rapor hazırlan
mıştır. Bu rapora göre ihracat, 
geçen senenin ilk altı ayından 

900 ton f azlasile 4122 tondur. 
İhracatın mühim kısmı, Ka
nunusani ve Şubat aylarında 
yapılmış, bundan sonraki ay· 
larda düşüklük başlamıştır. .. 
Odemişte 
bulunan eserler 
Hafriyat yapılmaaı 
muvafık g~rülclü •• 

Ödemiş kazasında yeni bir 
bina iaşası için temel açılırken, 
bazı eski eserlere tesadüf olun
muş ve keyfiyetten vilayeti 
derhal haberdar edilmiştir. Mü· 
zeler müdürü Bay Saliheddin 
Kantaroğlu, yarın Ödemişe 
giderek bulunan eserleri göre
cek ve mahallinde tetkikat 
yapacaktır. ----• üzüm pıyasası 
Yağmur tehlikeai 
zail olmamııtır 
Üzüm fiatlerinde dün cüz'i 

bir tereffü görülmüş, 9 numara 
fiatler 25 santim yükselmittir. 

Gelen haberlere göre, Londra 
piyasasında son hafta içinde 
üzüm üzeri ne hararetli sabşlar 
olmuştur. Fiatlerin bu hafta 
bir miktar daha yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

Üzüm mıntakasına yatmur 
düşmesinden elin endiıe edi· 
liyor. Bütün üzümler sergiler· 
de kurutulmaktadır. 

Vali 8. Fazlı Güleç 
Dün Ödemişe gitti 

Vali B. Fazlı Güleç, dün 
Ödemişe gitmiftir. Bugün de 
Ödemişte kalacak ve Bozdap 
çıkarak Bozdat Kinderhay· 
mindeki çocuklann satlık du· 
rumları üzerinde tetkikler ya
pacaktır. 



Sayfa 6 ANAD LU 

Ateşspor takımı 
Bugün Fuar komitesinin koy· maktadır. 

ğu kupa için, Alsancak ve Buna mukabil Atcşspor e~ki 
teşspor takımları final ma- bazı oyuncularından ve bu 
m oymyacaklardır. meyanda Fethi, Zihni, Sabri 
Alsancak, Perşembe günkü gibi elemanlarından mahrum-

yununda Yamanlar takı~ını dur. Buna rağmen heyeti umu· 
.4 gibi büyük bir farkla yen· miyesi itibarile çok çevik ve 
iş ve verdiği oyunda, bu1!,Ün enerjiktir. Hatta, Alsancağa 
mirdeki takımtarın en kuv- daha faik bir enerjiye bile ma-

etli, en teknik ve formü en liktir. Doğansporu da mağlub 
ok yerinde bir takamı oldu· ettiğine göre, bugünkü oyun 
unu göstermiştir. Bilhassa herhalde çok çetin ve heye-
uhacim hattı, çok iyi anlaş- canlı olacaktır. 

aponlar, Rusyanın Şang 
aydeki konsoloshane

sini işgal ettiler ------- Başı 1 inci sahifede - zifeye çağırmıştır. 20 General, 
Japonya İngiliz notasma mezuniyet müddetlerini bitir· 

cevap verdi meden vaziteleri başına dön· 

lımir Birin i icra Memur· 
luğuııJan : 

Ali oğlu M hm ·t usl nın 
Emlfık ve Eytam Bankasından 
taksitle satın aldığı gayri men
kulünden mütevellit borç için 
bankaya ipotek eylediği izınir· 
de Karşıyakada Alay bey ma· 
hali esinin Meyda ı soka v mda 
eski 4 1 yeni 4 sa) lı ada 7 
parsrl 2 num ı alı ve 163 
metre ınur .... bbaında 136 lira 
kıymetinde olan bu arsa· 
nın ınülkiy ti açık arttırmn 

suretile ve 844 numara ı Em· 
lak ve Eytam Bankası kanunu 
mucibince bir bcf'aya mahsus 
olmak şartile artırması 7 lO 937 
perşembe günü saat 14 de ic· 
ra dairemiz içinde yapılmak 

üzere 30 gün müddetle satılı· 
ğa konunldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödemesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artu anın 
üzerine ihalesi yepılacaktır. 

Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü· 
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
pe in para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk della· 
liye masrafa alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve itifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul Üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me-

Tokyo, 28 (Radyo) - in- müşlerdir. 
·ı · N k. f' · Nankı·n, 28 (Radyo) _ çı·n muriyetimize bildirmeleri icab 

gı terenın an ın se ırıne vu· eder. 
kubulan tecavüz üzerine f n- hükumeti, beş yüz milyon do-

f larlık dahili bir istikraz ak- Aksi halde hakları tapu si· giltere tara ından japonyaya 
·ı J H deylemiştir. Bu istikraz, tama· cilince malüm olmadıkça pay· ven en nota, aponya ariciye 

N k men harb masr .. flarına hasre· laşmadan harıç kalırlar. 26 91937 ezaretince tet ik edilmiştir. ~ dilecektir. tarihinden itibaren şartname 
japonyanın verdiği cevapta, h k k T Tiençin, 28 (Radyo) _ Ja· er 'ese açı ·tır. alip olanla-

sefire karşı kasten bomba d d b pon kuvvetleri, Kalkan hava- rın yüz e ye i uçuk teminat 
atılmadığı ve bu itibarla Ja· }isini tamamen temizlemiş bu· akçesi veya milli bir banka 
ponyanın bir guna mes'uliyet lunuyorlar. itibar mektubu ve 37/4215 
kabul edemiyeceg~ i bildirilmek· dosya numarasile Birinci icra 

Ku··cu··k ı·tı·la"'f ı tedir. Bu cevap, Londra siyasi memur uğuna müracaatları ilan 
mebafilinde fena tesir yap· K.ı fı • olunur. H. iş. No. 838 2985 
mıştır. on. eransı pazarte.

1 

= 

lzmiı Birincı fcrn Mewur 
luğundan: 

Bay Halidiıı Emlak ve Ey· 
tam Bankasınaan taksitle satın 
aldığı gayri menkulünden mii· 
tevellit borç için bankaya 
ipotek eylediği Karataş ma· 
hallesinin ihsaniye sokağında 
2/1 kapı 4 numaro tajlı 605 
ada 6 parse] numaralı ve ka· 
pıdan girilince zemini çimento 
küı;ük bir sofa, sağda bir oda, 
karşıda küçük bir yemek odn· 
sı ve bu odanın sağında mut· 
bah, sağdaki odanın arkasın· 
daki aralıkta iist kata çıkılır, 
merdiven ve merdivenin altın· 
da hela. Üst katın cephesinde 
balkon dahilde bir sofa, sağ· 
da bir oda, karşıda yan yana 
iki oda, sağdaki odanın arka· 
sına tesadüf eden aralıkta 
cephedeki tavan arasına ve 
arkadaki zemini lamarinalı tı· 
raçaya isal eder merdiveni 
mevcut ve 70Q lira kıyıne· 
tindeki bu evin mükiyeti 
açık artırma suretilc ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam 
Banknsı kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 7/10 937 perşembe 

günü saat 14 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle salılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmayarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteri· 
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me· 

N GÜ .... 
lngilterenin ne yapacağı he· sıye toplanıyor ::: I""" 

nüz belli değildir. Bükre,ş, 28 (Radyo) - Si- = 
Şangbay, 28 (Radyo) nayada toplanacak olan Kü- ES • 

Çin orduları, Japon donan· çük itilaf konferansı, pazartesi :: 
masının ateşinden masun kal· günü toplanacak ve salı g-ünü = 
mak üzere mevzilerini değiş· bitecektir. S 
tirmişler ve sahilden dahile Konferans reisi Romanya ~ 
çeı. :mişlerdir. Hariciye Nazırı B. Antonesko, =: 

Japon kıtaatı, Nankco ha· ayni zamanda Uluslar Sosye· = 
valisindeki bütün sarp yerleri tesi Konseyinde Küçük İtilaf := 

devletlerini temsil edecektir. -
işgal etmiş bulunuyorlar. Fedral Bank iskontosunu = 

Söylendiğine göre, bu ha· = indirdi := 
valideki Çin kuvvetlerinin ricat Nevyork, 28 { Radyo ) _ = 
hattı kesilmiştit (Federal Bank) iskontuyu bir = 

Tokyo, 28 (Radyo) - Ja· buçuktan bire indirmiştir. ;;;; 
pon tayyareleri, (Niyo Niyo) 1f.,. = 
hattında iki Çin katarını bom· angın ~ 

~~~:ı~~;. etmişlerdir. Hasarat Dün akşam Maltız- =: 
Tokyo, 28 (Radyo) - Ja· larda bir depoda ~ 

pon ordusu sağ cenah kıtaatı, yangın çıktı.. ~ 
Şanghayın şarkmda Ne umumi Dün akşam Maltızlarda sı·sıı· = 
bir taarruza geçmİ§tİr. iki or· sokağında İtalyan Bankasına I=_= 
du saatlerce süngü süngüye aid 4 numaralı büyük bir em· 
harbetmişlerdir. Japon kıt'atı, tea deposunda yangın çıkmış· -
Çin kıtaatını ric'ate mecbur tır. Yangın, büyümek istida· ES 
etmiş ve mühim bazı mevziler dını göstermişse de kısa bir E 
almıştır. zamanda yetişen itfaiye tarll· ~ 
Şanghay 28 (Radyo) - Ja· fmdan alınan yerinde tedbir- = 

pon kuvvetleri, Çintao şehrini terle etrafa sirayetine meydan = 
işgal etmek üzeredirler. verilmeden söndürülmüş, bu ES 

Japon hava kuvvetlerinin, suretle muhtemel bir felaketin s 
müstakbel muharebelerde bü- önü alınmıştır. ~ 
yük bir rol çevireceği ve Çin- Zabıtaca yangın hakkında ~ 
Japon muhareLesinin, muhak· tahkikata başlanmıştır. Öğren· ES 
kak surette ilkbahara kadar diğimize göre-; bu depo 4550 2 

~m ________ liiiiiii._. ................ . 

~ Küçük Harika! 
:; Büyük kolaylık! 
::s 
~ ::s 

Çamura - Çukura - l<.azaga 
karşı sigorta 

Yelek cebine ve el çantasına 
sığar kolaylıkla taşınır. 

JUNIOR 
Ceb fenerleri 

•Türkiye umumi salış hakkı: lsmai/ Ömer /şçe11 
Galata Haıaççı soka/: No. 5 

~~~~~~~~~·· 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav-
ı;onu karşısında 

zmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

fzmir Mezbeha şirketinin vergi borcundan dolayı haczedilen 
kasalar, kamyon1ar, yazıhaneler ve sair bilumum menkul e • 
yası 31 8/937 Salı giinü öğleden sonra saat 14 te müzayede 
suretile ve peşin para ile satılacağından taliplerin yevmi mez· 
kurde mahallinde müteşekkil homisyona müracaatları ilan 
olunur. 3029 

Fevkalade toplantı Rus tayyareleri 
Olmıyacak mı? 5 Fırka Uzak Şarka 

Cenevre, 28 ( Radyo ) - hareket etti •. 
Uluslar Sosyetesi konseyinin; Moskova, 28 (Radyo) -Rus 
İspanyanın talebi veçhile fev· hava kuvvetlerinden 5 fırka, 

Uzak Şarktaki Rus hava kuv· 
kalad~ bir toplantı yapıp yap-

vctlerine iltihak etmek üzere 
maması hakkında henüz hiç bugün buradan hareket etrniş-
bir devlet fikrini bildirmemiş- terdir. 
tir. Bu itibarla konseyin, mu· 

tad olduğu üzere ancak 1 O 
eylulde toplanabileceği bildi
riliyor. 

r ' Kitapçı Hüseyin 
Avni 

Her li andan eski kitablar, ga· 
zet~, nıecmua ve romanlar alınır 
ve ealllır. Sorulacak suallere veri· 
lecek cevablar için ahı kuru~luk 

pul konulmaııı lazımdır. Hariçten 
sipariş kabul olunur. 

................... ! .. 

muriyetimize bildirmeleri icab 

eder. 
Aksi halde haklarf tapu si· 

cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 26-9-937 

Ege itap evi llisarörıü 

l\umara 4°6 
tarihinden itibaren şartname \. _ _,_ ______ , __ ..) 

herkese açıktır. Talip olanla· lzmir İkinci icra Memurlu· 

rın yüzde yedibuçuk teminatl ğundan : 3052 
akçası veya milli bir banka Güzelyurt mahallesinde ln-
itibar mektubu ve 37/4221 kılap sokağında 14/lb sayılı 

dosya numarasile Birinci icra evde iken ikametgahı bilinme-
memurluğuna müracaatları ilin yen Halil oğlu Mustafa tara· 
olunur. H. iş. No. 847 2984 

ı• iına Emlak ve Eytam Ban· 
_ ~ası İzmir Şubesine borcunuz -= olan 1855 lira 51 kuruş do· 
- aayı bankaya ipotekli fzmirde 
- Güzelyurt mahallesinde lnkı· -;; lap sokağında 14-16 No. tajlı 

=: evinize T. L. 1250 (Bin iki -_ yüz elli ) kıymet takdir edil· 

= diği icra ve iflas kanununun 
- 103 üncü maddesine tevfikan 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

- Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defon : 3479 = , ___ , .. ____ _ 

--------------= -= -------

ilan 
lzmir Vi18yetinden ~ 
Vilayet Emniyet müdürlüğü 

(40) lira ücretli Deniz motoru 
makinist ve kaptanlığına talip 
olanların ehliyet ve ihtisas ev· 
rakı ve diğer vesaiki ile bir· 
likte istida ile vilayete müra· 
caatları. 

~ r Göz Hekimi 
~ Mitat Orel ----devam edeceği söyleniyor. liraya Adriyatik sigorta şirke- ~ 

Tokyo, 28 (Radyo) - Ja· tine sigortalıdır. Zarar 450-500 :: 
ponya Harbiye Nezareti, me· lira olarak tahmin edilmek- =-=. " ııı. 

--------

Adres: Beyler Numan so· 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 zun komutan ve .. ubaylıra va· tedir. = ··--=--------------- -"1.-................ ._ ....... __ ..... __________ __, == --



Venedikte kulaktan kulağa yayılan 
şayia herkesi örkümeğe başlamıştı. ~~----

Duvardaki gizli kaprdan çı· Kulaktan kul~ğa ya~·ılan ~ayin, j Bu rtıı!}'8ıH.J.a du korsa~lar· 
kan, Doğanın ta kendisi idi. adeta herkesı şaş1rtmıştı: dttn ba\ı,t"dıyorlardı . Cene 
Hemen Kiyartıya doğru atıldı. P(eııses Kiyara kaçırılmıştı. ıııeçfıul korsanın ismi geçi· 
Fakat 0 da gözlerini açmıştı: Kimse inanamıyordu. Do· yordu. Fakat itiraf etmek la· 

- Siz ... Sizi. kanın sarayından onu kaçır· zım ki, halk, bu fevkalade 
Doğan güldü, onu kolların· mak mümkün mü idi? hadise içinde, meçhul korsanı 

dan tuttu: - Bunda bir İş var ·diyor· göklere çıkarmaktan kurtula· 
- Benini... Evet, beni.. Fa· !ardı· çünkü böyle bir işe akıl mtyordu. 

kat sizi korkutuyor muyum? yatmaz! 1 - So11u Var 

Kiyara, tatlı bir saadetle: ---i zmir Komutanlığı ilanları 
güldü. irini yaklaştı. Doğana _._,,,_......,...._ ........... ...,..__..__::;.. ___ .....,_ ..... .._ __ _.. 
baktı: fzın i r Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

- Nereden geliyorsun, ne· 1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 30 kuruş olan 
relerden çıktyorsun Doğan! (495800) dörtyüz doksan beşbin sekiz yüz metre haki 

d. b astarlık bez ile bir metresine tahmin edilen fiati - Uzun bir hikaye ır u; 
24,S kuruş olan 120 bin ila (167000) metre çamasonra anlatıram.. Görüyorsu· 

ı ı şırlık bez ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 
nuz ya. bu sarayların at arın- 2 -- Astarlık bezin şartnamesini 744 ve çamaşırlık bezin 
da ve Öazı duvarlarıncla gizli şartnamesini 255 kuruşa almak ve örneklerini ğörmek 
yollar, merdivenler vardır. istiyenlerİh her gün komisyona gelmeri. 

Biraz evel kapanmış ' olan 3 - - Astarlık bezin ilk teminatı 8687 lira ve çamaşırlık 
gizli kapınııı arkasınd~n. ~ir bezin ilk teminatı 3068 lira 63 kuruştur. 
tıkırtı daha işitildi. lrını ıle 4 Astarlık bezin ihalesi 1 191 931 perşembe günü saat 
Kiyara korkarak Doğana bak- 11 de ve çamaşırlık bezin ihalesi 1 /9/ 937 pt"rşembe 
tılar. Doğan güldü: günü saat 15 tedir. 

- Hayır, korlemayanız, ora· 5 - - Münakasalara ıgircceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
Jaki de benim arkadaşımdır. 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 

- Arkadaşınız mı? ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatındt1n ten az 
- Evet, hem de bir kadın. b' 1 M M V t 1 k l · ır saat evve . . . sa . a . o. rs. e verme erı. 

Güzel Kiyara, ölümü bile göze 14 20 25 29 2830 
alarak buraya kadar geldim. 
Aşk, en kuvvetli, ıen mukad· 
des tecriibesinı şiındi geçire
celdir. Sana elimi uzatıyorum: 

Benimle gelir misin .. 
irini başını öbür tarafa çe· 

virdi. Kiyara, gözlerini kaldı
rıb Doğana baktı. Bu bakış
larda derin, niöayetsiz bır 
sevgi savrulub gidiyordu: 

- Gelirimi 
_ Fakat iyi düşün; bir da-

ha Vened!ğe dönmiyeceksin. 
Belki ömrünün sonuna kadar 
denizlerde yaşıyacaksın. Belki 
Venedik dobanması bizi ateşe 
verecek be\ki çatpışacağtz ve 
daha bir yığın korkunç ihti-
maller .. 

- Razıyım, hepsine .razıyı~. 
- Burada, beraberınde go-

türeceğln Şeyler var ıhı? 
Ki~ra: 
- Evet -dedi- zaten hazır· 

lamıştım onları •. Bekliyordum. 
Doğan, bu saadetten o ka· 

dar sarsıldı ki, Kiyarayı ku· 
caklamamak için kendini zor 
tuttu. Fakat irini vardı. Bunu 
yapamazdı. 

Kiyara, titriyordu. Heyecan· 
da idi. Ayni zamanda yaka
lanmak ve lbu ayağa gelen 
ebedi saadeti büsbütün kaçır· 
mak, rezil olmak tehlikt>si de 
vardı; dolabını açtı ve ipekli 
bir kumaş içinde büyükçe bir 
paketi çıkardı. 

- Hazmml. 
Doğan, dışarısını dinler gibi 

oldu: 
- Gece bile uyuyor -dedi· 

bizi aşk bekliyor. 
irini de kendi keneline: 
- Doka da bekliyor ·diye 

mırıldandı- fakat nafile .. 
Böğan giı:li kapıya hafifçe 

\1urtf u. Kapı arkadan açıldı 
\'e Kiyara, Dorotanın hizmet· 
tisini tanıyarak irkildi. Doğan 
Qnun kulağına fısıldadı: 

- Korkma sevgilim, yürüt. 
y .. .. , uru .. 

Ve üçü de dik, dar hir du
"•r içi merdiveninden inmeğe 
ba,ladılar. 

* • • 
Venedik altüst 'Oluyordu .. 

lrnıir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon ka· 

palı zarfla ihalesi 13 Eylul 937 pazartesi günü saat 
16,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesil<alarile beraber 
ihale saatından en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık satın alma komis· 
yonuna vermelerı. 24 29 3 8 2940 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 325 kuruş -olan 12000 

metre kışlık elDiselik kumaş kapalı ıarf~ ksiltmeye 
konmuştur. 

'2 - Tahmin e<lilen be<ieli 39000 lira olup ilk teminat pa
rası 2925 liradır. 

3 - ihalesi 1/9/937 çarşamba günü saat 15 thAfir. 
4 - Şartnamesi 159 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komısyonundan alınabilir. Muhabere ile şartna
me gönderilemez nümunesi komisyoni:Jadtr. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belge1erile teminat ve 
teklif mektuplarile birlllrte ihale gününde en geç bir 
saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın alma ~o-
misyonuna vermeleri. l4 19 24 29 2795 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nôen: 
1 - Deniz komutanlığı ihtiyacı için (52000) kilo ekmek ka· 

2 

3 

palı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 
İhalesi 31/8/937 Salı günü saat 16 da kışlada satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli (5980) lira olup teminah (448) lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyonôa gö
rebilirler. 

5 - Elcsiltmeye iştitak edecekler ticaret odasında kayıtlı 
bulunmaları lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunnn 2 ve 3 cu 
maddelerinde yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya 
banka mektubu ile beraber ihale saatinden an az bir 
saat evvel kışlada satın alma komisyonuna tckhfnamc· 
lerini vermiş bulunmalar. (2838) 

15 20 25 29 
lzmir Mustakem Mevki satın alma komisyonundan: 

l - Her bir kilosuna tahmin ed.len fiatt yüz seksen kuruş 
olan 60000 altmış bin ila 80000 seksen bin kilo 

3 

sarı sabunlu kösele kapalı .zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 720 kuruşa_ almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 
ilk teminat mektubu 8450 sekiz bin dört yüz elli 
liradır. 

4 lhelesi 15 Eylfil 937 çarşamba günü saat 11_ dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evel M.M;V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

29 31 s 15 3015 

lzmiı Müst:stık.:m Mı=\ ki Satırı EıJma komisyunundan : 1 lzmir Tr-amvay ve 
Yt1'1i \t:ya yaban'"'ı fabrikalar nıad'hılatı olan ve lıeroir El k ·k ,~ • k · d 
ını-tresinı! tahmin edıleıı fiatı 60 kuru olan 141000 e trı vır etın en 

2 
ındr mka çnntalık bez kapalı zarfla alınacaktır. Eylul 1937 ayında cereya· 
Şnrtnam sini 4~5 kuruşa almak ve örnek! ıfoi görmek nın aşağıda gösterilen mmta· 
istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri ka ve günlerde kesilebileceği 

3 - ltk teminat miktarı 5480 beş bin dört yüz seksen sayın müşterilerimizce bilin· 
liradır· mek üzere ilan olunur : 

4 - ihalesi 15-10·937 Cuma günü saat 15 tedir. 5 ve 19 Eylul 1937 pazar· 
5 Münakasaya gireceı.tlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve lan saat 7 den 17 ye kadar: 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile V numaralı Çarşı mıntaka· 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir sında 
saat evvel M. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. numaralı Konak mınta-

29 15 30 13 3014 ı:asında 
İzmir Mst. MY. k. sat. aJ. ko. rs. den: 'I ve 'iV Gfizi Bulva· 

1 - lımir Mst. Mv. merkez. kıtaat hayv~uıalı ihtiyacı h;ııı rında 
295200kilo saman kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. ~VI Gümrük mıntıkasında 

ihalesi 16·9-937 Perşembe günü sıat 16 da kışlada Xll Mezarlıkba ı mıntaka· 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 
3 

.Şartnamesi hürgün komisyonda görülebilir. 
Muhammen tutarı 5904 lira olup taminatı 452 lira 80 
kuruştur. 

4 - tsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
5 - isteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

!erinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz vt:. banka 
mektuplerın1 ve teklifnamelerini ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar kışlada satın alma komisyo· 
nuna vermiş bulunmaları. 29 3 8 14 

lzmir Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 
idaresi lstanbul levazı amirliğine bağlı müessesat için sek· 

sen altı bin 86000 kilo yoğurt 15-9-937 Çarşamba günü saat 
15.30 da lstanbul Tophane le'lazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılecaktır, Tahmin be· 
deli on altı bin üç yüz kırk 16340 liradır ilk teminatı 1225,5 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. lstaklilerin kcnuni 
vesikalarile beraber t.t.klif mektuplarını ihale saatinden evvel 
komisyona vermeleri. 29 2 7 12 

lzmir Müst. Mev. Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - lzmir Mst. Mev. hariç kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için 

(135600) kilo saman açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 16·9-937 perşembe günü -saat 16,30 da kışla· 
da satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Muhammen tutarı (S390) lira olup teminatı 254 lira 

25 kuruştur, 

4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
5 fstekJilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı belgelerle ilk teminat makbuz veya 
•banka mektuplilrını ihale saatinde kışlada satın alma 
komisyonuna müracaatları. 29 3 8 14 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

223 Tepedk Kağıthane cd. 644 No. lu ev 
224 Karantina Mızraklı dede sokak 21/2 No. ev 
227 Karşıyaka Bostanlı mektep sokak 116 yeni 

No. it dükkan. 
228 Darağaç Avcı sokak 13 yeni No. tarla 
229 (Hasan Hoca Ma. Kara Osman oğ. han ıçın· 

de 28/6 No. mağaza) 

Lira 
90 
6 

30 

20 
50 

230 Burnava Kürt Ömer sokak 12 taj No. lu Cfükkan 
231 Murabit ~rşısı çuha bedesteninde 114/116 

18 
24 

eski No. dükkan. 
232 Alsancak Halk sokak 16 eski No. lu ev 148 
23:~ Halkapınar Çatal çeşme kağıthane cd. 284 No. ev 55 
235 Alsancak Demır Mehmetçik sokak 7 eski No. arsa 20 
236 Karşıyaka :A.laybey sütçü sokak 88 yeni No. ev 27 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

açık arttırmaya konulmuştur. ihaleleri 13-9-937 t~rihinde pa
zartesi -günü saat 15 dedir. 1'aliplerin yevmi mezkiirde Milli 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 29 4 2994 _ 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. 
900 Tamaşalık Burç sokak 52 No. tajlı 17.50 

metre arsa. 
901 Memduhiye Hacı B. Mumcu S. 5- 1 taj 64 

metre arsa. 
905 ,, Derviş Hüseyin S. 29 J taj 102 

metre arsa. 
906 Memduhiye Ramazan S. No. 15 taj 66 

metre arsa. 
927 Şehitler Demirhane S. No. 33 taj yün ve 

iplik tarama fabrikası binası "fabnka hududu 
dahilinde Hancı Halil oğulları tarafın<ian yapıl
mış olan yazıhane binası hariç" olmak 'Üzere 

Lira K. 
8 75 

12 00 

40 80 

13 20 

8 sene taksitle nakden. 61111 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi )ayikile talip 

çıkmadığından 26·8-937 tarihinden itibaren 1-0 gün müddetle 
uzatılm1ştır. 1ha1es'i 6·9·937 pazartesi günü saat 15 dedir. Alı-
cıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3026 

lzmir Sahil Sıhhiye merıkezi 
baştabibliğinden: 

Keşif bedeli 1653 lira 35 kuruş olan lzmir Sahil Sıhhiye 
merkezi binasında yapllacak kalorifer tesisatı arttırma ve ek· 
siltme kanununa tevfikan 29·8-937 tarihinde~ itibaren 15 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. isteklilerin keşif plenları 
ile fenni şartnameyi görmek üzere Pasaportta Sahil Sıhhiye 
markezine müracaatları. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 1,5 
teminat parası olan 124 lirayı merkezimiz veznesine yatırma· 

ları. Münakasa günü olan 15 Eylül 937 Çarşamba günü saat 
15 de dairemizde toplanacak komiıyonda bu ışi yapacaklarına 
dair ehliyetname ve dia-er vesaikle Öırliktc h11ır bulunmaları. 

29 2 6 10 3030 

sın da 
VI-Vll-Vlll ve XllI Traın· 

vay caddesi ve mücavir so
kaklarda. 

12 ve 26 EylOl 1927 pa· 
zarları saat 7 den 17 ye 
kadar: 

I numaralı Darağaç manta
kasında 

il numaralı Tepecik mınta· 
kasında 

111 numaralı Alsancak mın
takasında 

iV numaralı Basmnne mın
takasmda 

IX numaralı Eşrefpaşa mın· 
takasında 

XV numaralı Kültürpark 
mm takasında 

Karşıyaka mıntakasında 
Turan ., 
Bayraklı ., 
Bornova " 
Buca ., 
Şebeke ameliyatı dolayısile 

cereyanın 31-8-1937 de saat 
7 den 17 ye kadar Bucada 
kesileceği sayın abonelerimiz· 
ce bilinmek üzere ilan olunur. 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

Yolculuk dolayısile Ağusto· 
sun 29 uncu pazar günü sa
bahleyin saat 10 da Birinci 
Kordon Gün Doğduda dok
tor Bay Esadın 7 numaralı 
apartımanında 2 nci katında 
Selanik bankası ikinci müdürü 
Bay Menaşeye aid bilcümle 
eşyaların açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
fevkalade lüks kristal camlı 
büfe Kare açılır yemek masa· 
ları, 6 adet sandalye, yeni bir 
halde maruken kan~pe ve iki 
koltuğu. iyi bir halde Ralli 
markalı Alman piyanosu ma 
taburesi, cevizden mamul Şi
fünyeı alı aynalı dolap ve tu· 
valet ve iki komedinosu, aynalı 
divan, Avrupa mamulatı iki 
adet birer kişilık kesme bror.z 
karyola ma samyaları, pera· 
kcnde muhtelif Avrupa iskem· 
leleri, poker masaiarı, yeni 
bir halde ayaklı üç çekmeceli 
Singer dıkiş ve nakış makine
si, abajur, 2 kişilik nikel kes· 
me karyola ma somyası, t~k
rar birer buçuk kişilik beyaz 
boyalı 2 adet karyola somya
ları ~le, beyaz lake aynalı do· 
lap tuvalet ve komedinosu, 2 
adet büyük sehpa, eteierler, 
Amerikan duvar saatı, lüks 
salon gramofonu, aynalı ceviz 
Gardinyera, yazıhane, aynalı 
şemsiyelik, s;gara masaları, 
porselen taba-klar ve bir çok 
seccadeler ve sair bir çok eş· 
yalar müzayede suaelile sa
tılacaktır. 

Sayın müşterilerimden; 

Fuarda 27 No.lu pavyonda
ki karyola sergimi bir defa 
ziyaret etmelerini dilerim .. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şınık 

Telefon ~ 2056 



l 

' • 

ANADOLU 29 ApllOl 9S'1 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bfJb• 
17 A re ki eri rahatsız nlanlara bile Doktorlar bunu tavsiye etleri er. vapur centası ..... ..-........ -.. ........ -. ....................................................... . 

RoY AL NEERLANDAıs "'1Hnım1111111111111111111111111ıu11111m111111t11111111111111uı1111111mı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' lzmir p. T. T. mü ti ürü ğünden 
KUMPANYASI = • • A ·dı . = M 1 222 1 1 k b 

"HERM.ES" vapuru 31·8 =- Ucu"- taze ve temız ılaç çeşı erı - er iyete giren 3 sayı ı te siz anunu muci ince radyo 
..., sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. mer· 

37 de gelıp BURGAS, VAR- = - kezlerine müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 7! v;ü~?ı~~!c~~E limanları ;; Başdurak büyük Salepçiof lu hanı karşısında _ ı Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü 

.. MEROPE,, vapuru 5.9.37 =- ç - yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar 
de ROTTERDAM, AMSTER· = H a m <dl Ü N Ü~ O=ıı et aı n r a lr =- evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu 
DAM ve HAMBURG liman· _ ~ müddet hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. 
larına hareket edecektir. - - 937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. 

"HERMES" vapuru 20·9· -s hh t E h • - Ancak radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin Ağus-
37 de ROTTERDAM, AMS· - ı a eza an esı tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması behemehal 
TERDAM ve HAMBURG li· = _ lazımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir para 
manları için yük alacaktır. = =- istenilmiyecektir. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 2801 

svENSKA oRıENT ~ nde bulunur. _ Devlet demiryollarından: 
,,GDYNl~,~I!~örü 2·9 da i llHlllllll flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• Alsancak Şehitler Yadigar sokağında 11 kapu ve 50 harita 

ROTTERDAM, HAMBURG V. N. GAZ, VARNA, KôSTENÇE. için yük alacaktır. numaralı eski helva fabrikacı denilen depo 6 9/937 Pazartesi 
DANZIG, GDYNIA, BAL TIK SULINA, GALATZ ve IB- "BAALBEK,, moıö ü 23 günü saat 15 de İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda 
ve DANMARK limanlarına W. F. ff. VAN- RAİL limanları için yük ala- Eyliilde bekleniyor. DIEPPE, açık artırma ile kiraya verilecektir. Bu deponun muhammen 
hareket edecektir. caktır. DÜNKERK V .! NORVEÇ li· üç senelik kira bedeli 432 liradır. isteklilerin % 7,5 muvakkat 

11 VASALAND" motörü 17· Der ZEE & CO. DEN NORSKE MIDDEL· manian için yük alacaktır. teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii 
HAVSLINJE 

9 da ROTTEROAM, HAM· DEUTSCHE LEVANTE O S L O Vapurların isimleri, gel me kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen 
BURG, DANZIG, GDYNIA, LlNIE ''BOSPHORUS,, motörü tarihleri ve navlun tarifel .:ri vakitte komisyona müracat etmeleri lazımdır. Şartnameler ko· 

~~:~Ç,li:~~;11~ h:r?k~; G: ~D!N~· "H~a~~r~R~5 28 Ağustosta bekleniyor. Dl· hakkında bir taahhüde giri şi· misyondan parasız aiınır. 25 29 2953 

edecektir. Ağustosa bekleniyor. ROT- EPPE ve NORVEÇ limanları lemez. Kültür Lisesi Müdürlüğünden 
·sıRKALAND. motörü 2- TERDAM, HAMBURG ve • lllllllllllllllllllllllllllhı . Doktor Alllllllllllllllllllllllllll lll(I 

10 da ROTTERDAM, HAM· BREMEN için yük alacaktır - ; Kız ve erkek öğretmenlere 
BURG, DANZIG, GDYNIA, "CAIRO. motörü 6 Ey- = A Kemal Tonay ; (Fuar) münasebetile lzmire gelecek kız ve erkek öğretmen· 
DANMARK limanlarına ha· luAlde beklenı'yor. 12 EyluAle - • = ' (K··ı ·· L. ) d · 1 · d · f d d b' l" 1 ıcr u tur ısesi yatı aıre erın en ısti a e e e ı ır er. rekct edecektir. kadar ROTTERDAM, HAM· - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın'. lıastalıklan ~ _ _.. ____ ......, ______________ _ 

SERViCE MARITIME BURG ve BREMEN için yük - Birinci Sınıf Mutahassısı = Gümrük muhafaza genel ko-
ROUMAIN alacaktır. 

SUÇEAVA 10 9 = (Verem ve saire) t J ..., f t b l t J 
" " vapuru . "ANKARA" motörü 21 = üasmalıaoe iııtasyonu kar~ı11ındıık.i Dibek sokak baıında ao eayıh = mu an lgl S an U Sa in 8 ma 

da M.ı\LTA ve MARSILYA- EyluAlde beklenı·yor. 28 Ey· h · d h h 8 d k 6 - k • d = eY Ve muayene anesın C 8a 8 888t en 8 şam 888I 18 = omısyonun an· 
ya hareket edecektir. lule kadar ROTTERDAM, E kadar hastalannı kabul eder = • 

ZEGLUGA POLSKA S.A. HAMBURG ve BREMEN •tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4151 11111111• 1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla eksiltmesine 
·LEWANT" motörü 8·9 da limanlarına yuk alacaktır. izmı•r zı•raat 01ekteb1• sat-l~D istekli çıkmadığından 9.9.937 perşembe günü saat 15 

ANVERS, DANZIG ve G v Y· AMERICAN EXPORT Ll· de pazarlığı yapılacaktır. 
NIA licnanlarına hareket ede· NES alma komİsyODUDdan: 2 - Tasınlanan tutarı 22.179 lira 50 kuru.ş.tu .. r ... 
cektir. The EXPORT STEAMSHIP . .. .. . 3 - Şartname ve evsaf komısyondadır. Gorulebılır. 

Yolcu ve yük kabul ederler. CORPORA TION 9/9/937 . t~;!h Perşembe gu~u saat 15 d.e lst~nbulda la~eler 4 _ isteklilerin ilk teminat olarak 1663 liralık vezne mak-
lıindaki hareket tarihlerile •EXPRESS,, vapuru 2 Ey· muhasebecılıgınde toplanan Zıraat mektebı eksıltme komısyo· buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 

aavlunlardaki detiıikliklerden lulde bekleniyor. NEVYORK nunda .19780,26 lira keşif .bedelli Halkalı~a Ziraat mektebin· birlikte 0 gün Galatada eski ithalat gümrüğü bina· 
acenta meauliyet kabul etmez. için yük kabul edecektir. de yenıden yapılacak makına hangarları mşaatı kapalı zarf sanda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Daha fazla tafsilat için ikin· •EXMOUTH. vapuru 14 usulile eksiltmeye konulmuştur. 19 24 29 4 525312843 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye Eylulde bekleniyor. NEVYORK Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni · • • A 

binaıı arkasında FRA TELLi için yük kabul edecektir. ş~rtnameleri proje. ~e~if hul~.s~sile b?na müteferri diğer evrak Açık eksıltme ılanı 
SPERCO vapur acentalığına Lıseler muhasebecılağınde gorulecektır. 
müracaat edilmesi rica olunur. ·EXIRIA" vapuru Eylıll ~uvakkat te~inat 1483 lir8: isteklilerin ~n ~z 15000 liralık lzmir Ziraat müdürlüg"' ünden: 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 sonunda bekleniyor. NEY- bu ışe benzer ıı yaptığına daır Nafıa Vekaletınden almış ol· 
-----------ı YORK İçin yük kabul ede· duğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalanna ve teminat 

cektir. makbuzunu havi kapalı zarfları 919/937 Perşembe günü saat Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"BORODINO,, 28 Ağus· 
tosa kadar LONDRA ve için 
yük alacaktır. 

.. AD JUT ANT,, 28 Ağus· 

tosta gelip 7 Eylule kadar 
LONDRA, için yük alacaktır. 

"MALVERNIAN,, vapuru 
10 Eylıllde gelip 17 Eyliile 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
lul ibtidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus

tos ıonunda LIVERPOOL ve 
SW ANSEAdan gelip yük çı· 
karacaktır. 

THE EAPORT STEAM· 14 e kadar Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyon baş· 
SHIP CORPORATION kanlığ-ına makbuz karşılığında vermeleri lazımdır. 

PiRE AKTARMALI 27 29 3 7 2968 
SEYRi SEFERLERi 

"EXCAMBION" vapuru Dahiliye Mütehassısı 
27 Ağustosta PIREden BOS· Doktor 
TON ve NEVYORKiçin ha· C:elaA 1 Yarkın 
reket edecektir. 

• UCHORDA" vapuru 10 
Eylulde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 24 
Eylulde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

11 EXETER,, vapuru 8 Bi· 
rinciteşrinde PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

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

Muayenehane : ikinci Beyler sokal}ı No. 65 
Telefon : 3956 • 

Evi : Böztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Kapalı zarf usulile eksilt
me ilanı 

~cıpayam Yeşil Yuva şar
baylığından: 

1 - 70 hektar meskun 25 liradan 32 hektar gayri mes· 
kiln 15 liradan olmak üzere 102 hektardan ibaret 
olan kasabamızın planı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat akçesi 
olarak öneeden 168 lira yatırmaları lazımdır. Bu hu· 

1 - Ziraat Vekaleti namına satın alınacak 10 ton arap 
sabunu açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3 bin liradır. 
3 - Muvakkat teminat iki yüz yirmi beş liradır. 
4 - ihalesi 16-9-937 gününe rastlıyan çarıamba günü aa· 

at 15 de Ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Sabunun evsah Ziraat müdüriyetinden aranılması ilin 
olunur. 26 29 4 8 2965 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Buldan kazası beldiye reis
liğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan is Buldan kasabasına isale edilecek 

suyun boru ferşi kaptaj, su deposu, havuz ve saire inşa· 
atıdır. (şehir dahili tevzi şebekesi inşa edilmiyecektir) 
Muhammen keşif bedeli 24963 lira 15 kuruştur, 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi . 
B · Mukavele projesi. 
C · Fenni şartname ve esbabı mucibe la> ıhası. 
D • Bayındırlık işleri genel (şartnamesi. 
E • Keşif cetveli. 
F · Bu işe ait projeler. 
H • içme suları talimatnamesi 
isteyenler bu şartnameleri ve e\'rakı Buldan belediye 
reisliğinde ve Denizli nafia müdürlüğünde inceleyebilirler· 

3 - Eksiltme 29 Eyliil 937 tarihinde Çarşamba günü sa•t 
16 da Buldan belediyesinde te~ekkül edecek arttırın•• 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

d 

~. 

"OPORTO,, vapuru Kara· 
deniz ve lstanbuldan avde
tinde BELF AST, LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosta bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanlarına yük alacaktır. 

susta fazla malumat istiyen ve şartnamede yazılı hu· 
susatı görmek istiyenler Denizli Bayındırlık dairesine 
müracaat ederler. Parasız olarak görebilirler. 

4 - Ekesitme kapalı zarf usullle yapılacaktır. tİ11ı· 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin . 1872 lira 23ku~ \ 

BRISTOL LEITH ve NEV· 
GASTELE HATTI 

"JOHANNE,, vapuru Ey
lul ortasına doğru BRISTOL 
için 1ük alacaktır. 

DEUTHCHE LEVANTE 
LINIE 

"MILOS,, vapuru Eylul ib· 
tidasında HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardakide· 
tiıikliklerden acenta mes'u· 
yet kabul etmez. 

•uu av ... ••-·• 

STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 6 Eylul· 
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARONO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
11 INCEMORE. vapuru 29 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük çıkaracak ve BUR· 

2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde yapılacak 
olan işbu eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin 
ihale tarihi olan 8-9-937 çarşamba günü saat 15 den 
evvel Uray encümenine müracaatları ilan olunur. 

26 29 1 4 2973 

Kültür Lisesi direktörlü
ğünden: 
Lise ve orta mektep diploması almak isteynler için açılan 

lise ve orta mektebi bitirme hazırlak dersleri geçen sene mu· 
vaffakiyetli neticeler vermiştir. Geceleri saat 19dan 21 e kadar 
devam eden bu derslere kız ve erkek herkes devam edebilir. 
Derslere 1 Eylıll 1937 de başlanacaktır. Kayd için 3 fotograf 
hüviyet cüzdanı ve sıhat raporu ile hergün ( Kültür Lisesi) ne 
müracaat edilmesi. 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka apğındaki hl 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır, ~" 
A . Ticaret odası vesikası . O 
B . Nafia Vekaletinden 937 senesinde alınmış ve 1 

bin liradan yukarı su işlerine girmeye mahsus oıüte 
ahhillik vesikası. 

C • Şimdiye kadar yaptığı işlere ait bonservisler ~ 
tafsilatı 

6 - Teklif mektupları yuarıda 3 üncü maddede yazılı .,.,;· 
ten bir saat evveline kadar Buldan belediyesi arttıraJI .' 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde v~ 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektu.plann nih• elif 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmış olması v~ ,, 
zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olmaıı 18'1 

dır. Potada olacak gecikmeler kabul edilmez. 30,,~ 29 3 8 14 ,,~ 


