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,---------------------------... 
lngiltere 

Filistin için yeni bir proje 
hazırlamaktadır 

Belgrad maçında heriki 
taraftan sakatlananlar 
· var. 3-1 mağlubuz -·--

Çin hükiimeti, umumi seferberlik 
ilan etti.Vaziyette vehaılıet var 

Japonlar, Şanghayı terkediyorİ;;_ Japon tayyareleri, Çintaoda Ad'"ı,ira takımı ~a İstanbu_ld~ Ga-
toplanan Çin kuvvetlerini müessir surette bombardıman ettiler atasarayı .J yenmıştır 

Tokyo, 1 (A.A.) - Assahi 
gazetesine göre, hükumet bir

k.ıç güne kadar speküJasyonu 
Şıddetli bir kontrol altına al

inak ve hayat pahalılığı ile 

mücadele etmek üzere bir ka
rarname neşredecektir. 

Kararname ile 20 kadar 
ltıadde bilhassa madenler, 
Yiyecek, içecek, yün, hububat 

ve odun istihdaf edilmektedir. 

Assahi S?azetesi Şimali Çin
deki vaziyet dolayısile bu tek
birin elzem olduğu bnaatin· 
dedir. 

Uün borsada fiatler mah

•lıs derecede düşmüştür. Çi
nin boykotajı dolayısile yal· 

~alları değil bü· 

lktısad Vekaleti 
Siyasi Müstefarı 

Japon askerleri 
yük esham ve tahvilat ta kıy· başlangıçia ııhar edılerı nik· 

metten düşmüşlerdir. binane ümitler kaybolmuştur. 
Bu hal şiddetli bir kontrol Nankin, 1 (A.A) - Royter 

tesis edileceği hakkında dola· Ajansı bildiriyor: 
şan haberlere atfedilmektedir. Çin hariciyecisinin selahi-

Çin işlerinin sür' ati~ halle· yettar memuru şu beyanatla 
dileceği hakkında borsada bulunmuştur: 

- Japon kuvvetleri Çin 
topraklarım işgal ederken Ja· 

ponların barıştan bahsetmesi 
manasız birşeydir. Barış an· 

cak Japonlar Loukucia hadi· 
,aesinden eve\ işgal etmekte 
oldukları mevzilere çekildik

ıleri ve Pekin ve Tiençin böl
ıesirıde Çin idaresi tekrar tc· 
rar tesis ettiği takdirde müın· 
kün olur. 

Sung Cheh Yuang Çin hü· 
umetine gönderdiği bir tel· 

grafta şimdiki vaziydten me· 
sul olduğunu ve bütün va1.i

felcrinden istifa ettiğini bildi· 

rerek cezalandırılmasını iste
ITIİştir. Hükumetin bu istifayı 
ı·eddettiği ve kendisinden kıta· 
atının kumandasına devam 
ederek Japon taarruzuna karşı 
koymasını istediği zannedil-

- Sonu 6 ıncı sahifede-

fehrimize geldi B •• •• k d b • 
~ 1~::.v·!~::~ s~.·-:u~~::; uyu gaz eposu ır ·an-
ı ôre( pazar gftnü İzmir vapurile d 1 1 d k ld 
ı:::~u1::t1.~~i::..t;:~~1::; a a ev er için e a ı 
ıe...klı.ülleri miidiran ve memurlan 
.. rafından karıılanmııtır. •-----

8, Ali FızaTörel, dün öğleyin 15-20 kişi kayıbtır. Dokuz kişi de dün akşam 
~r gazinosunda ıeref ine \'erilen 

:=feue hazır bulunmuı ve öğle· hastaneye sevkedilmiş bulunuyordu 

U...tte:. Belgrada giden sporcularımız hareketten evel 
.J..Aitta: ıstanbula gelen meşhur Admira ogunculurı 

Hususi muhabirimizden elti. Bunu matbuat ve Galatasaray 
/ s ·anbul 2 ağustos.. takımlannıo maçı takib eyledi. 
Dün Gal.tasarayın 33 üncü A.lkı~lar arasında sabaya çıkan 

yıldöndm(i münaeebetile fstauhul· eski emcl.t ır futbolcular eahada 
lular rengin bir •por güoü ya~dı· ~öylece yer aldılar: 
lar. Cumartesi günü haşlıyao atle· Matbııal takımı: Namık. Refik 
sim VC' güreılerin r inalleri, mal· Oöman, Ercümend, Naim Ktıraos· 
buat ve Galatasaray tekaüdleri ta· man, Habil Adem, izzet Selim, 
kımlanoın karoılaşmasc, Admira· Sal.ib,.ddio, Sedad, Adnan Akın, 
Galatasaray maçı ve nihayet tevzii Osman Nuri, Naci Sadullah .. 
mükıif11t.. Galatasaray tekaüdleri: Bilrban, 

Atletizm mileabakalan aaat Vahi, N~cmi, Vedaı!, Saim, Fehmi, 
16 da haıladı ve bir eaat de,·am Sonu 6 ıncı sahifede -

tonra TOrkofue gelerek akoam ·----==---
~,:-~: •• ':~:: ••. ç•l~~:İı ~~~ Kasıddan bahsediliyor Fakat vaziyet umanımı:zda tetkikler 

~·i: .. :~::~;::~.:~~~, .. A~~·=:. meçhuldür tahkik3t yapılıyor lzmir limanı iyice 
~denz. ' •• d • • 
Haml.dı•ye mekteb gemı" • Diin akşam Ba~raklile Bu'.·• sporc~lar içtimaınd~ bulunan goz en geçınlmiştir 

mtVa arasında munferıd vazı· Valımız B. Fazla Guleç, Adi~ --·-----

&•ı d .. -
1
. ld. yette buiuna bir gaz depo· yeyi haberdar ettikten sonra Deniz müşaviri ve İngiliz heveti 

Q un ımanımıza ge 1 s~.n~a gerek muhit~ni, gerekse kendisi de derhal yangın ye· ~ a . -- b~t~.n ş~h~i . endiş~ye veren rine gitmiştir. lzmir itfaiyesi tetkiklerini yapıp gittiler "a-ün Akdenıze hareket edecek olan Ha. buyuk bır ıştıa1 olmuş ve şim· de yetişerek yangını söndür-

tnicliye avdetle limanımızda 3 gün"' kalacak dilik kat'i plançosu malum me tedbirleri almıştır. 
.. olmıyan bir facia ile netice- Vaziyetin vehamet ve ne7.a-

lenmiştir. Gaz deposu, Oliviye keti üzerine Bayraklı halkı ve 

accntesile B. Ali Meftuna aid- _ Sonu 3 ncü .~nhi/ede -
dir. Bu meyaııda Cifıo şek- (- " 
liııde bir isim de mevzubahs 

olınaktadır. Drpo, sigortalıdır. 
Bereket versin ki, nılinft•rid 
vaz.iyettcdir. Maamafih Bay· 

raklıya çok yakındır ve gene 

Ba) rakl.r.ın biraz öt.esinde ~eh· 
rin bütiin ıhtiyacını karşılıyan 
ve .şehri mütemadiyen tehdid 

eden gaz ve benzin depoları 
vardır. 

Yangının nasıl çıktığı he· 
nüz malum olmamakla bera· 

hamidige mekteb gemimiz her hiçbir suikastten, hem de 
lt"ta~kdeoiz turuna çıkmıı olan edecek, o·adan Fethiye, Antalya ve bir yanlışlıktan bahsedilmek-
'-~ •diye mekteb gemimiz, dün Menine kadar gidece.lr.lir. tedir. Yangın kısa bir zaman 
g ala ıaat ı 1,30 da limanımıza Dönüoıe tekrar liınanmıı:za u~· 
,t1"1ittir. Gemi süvarisi öğleden nyacak olan Ilamidiye, hıırada üç içinde şehirde şuyu bulmuş 
~~t·l kulDandaolık, vilayet \'e bele· gün kalacak ve Deniz Gedıldi oku· ve badisenin bilhassa bir gaz 
l Yeyi ziyaret etmio, öğleden soora l~ için. ta~ebe ıoplıyac~ktır_. ~kde· d d k b 

11ıtıand 
1
. h 

1 
d" . . nızdelu dıger eahıl oehırlcrımızden eposun a vu u ulduğu işiti· 

'" an, va ı ve e e ıye reısı b ·ı ı · ı· b.. .. k b' k h . tı ay . d . . d . . b alacağı tale e ı e zmırc1rn mekte· ınce uyu ır mera ve e-
l rı ıa eı ,ıa eı zı,arene u· . . . . 11ııllaıııı "d 1 L he gırecek talebe llauııdıye ıle yecan almış yürümüştür. Hatta 
lltı ar ve gemı en top atı maA J 'd ki b ı d 

'"tile li 1 1 d stanhula gı ece er ve u yı ere· yüksek mahallelerden yangının 

Pirede 
Feci bir deniz 

kazası 
Alina, 2 ( Radgo ) 

Pirede, dün feci bir deniz 
kazası olmuştur. 

ldra torpilosu, seggah 
getiren Anastasgo adında· 
ki Yunan vapuruna çarp
mış ve bu vapura ikige 
ayırmıştır. 

Yapılan tahkikata göre, 
Anastasqo 20 dakika için
de batmıştır. 

Mürettebattan 20 kişi 
kaybolduğu, gibi, yolcu
lardan da birçok kimseler 
boğulmuştur. 

Heyet şerefine verilen ziga/etien bir intiba 
fstanbul, İzmir ve Zonguldak kikat müııa ebcıile lzınire gelen 

limaolannın yeni projeleıini hazır· zc\'8t, lktı. ad Vekaleti deniz müs· 
lamak içio lktısaJ Vekaleıile ara· teoan B. S.tdullah Cüucyin refaka· 
eında bir anlaoma yapılan lngiliı ıiode lzıuire ı;elnıiştir. ll . .Sadullah 
Gibs müeesesesi eabiui Sir Al k· ve Sir Gibs ile mühendisler, fzmi· 
tıandr Gibs ile refakatinde bulunan re gelince, İzmir müstakbel lama· 
mühendie Mister Mavsın ve 1\1. 
Krap, limanlar umum müdürlüğü 

lzmir ıubesi müdürü B. Asaf Bora 
ve mibmandarlan Ankara it ban· 
kası memurlanndan B. Ihsan pa• 
zar günü İzmir vapurile lataobul· 
dao oehrimiıe gelmişlerdir. 

nının inşa edileceği Alsancağa gi· 
dcrck kara ,.e denizden tetkikler 

yapmışlarclır. Mah"ııodur ki yeni Ji. 
ınau, Alsaocakta devlet deoıiryolla· 

ııe m aomıo ar ır. lere haolıyacaktır. 
taı.: liımidiye krovazöril, bugün Deoizcilerimize bo~gelJiniz seyri ve inkişafı uzun uzadıya 

ıleo aomı Bodıumı hareket deri&. takib edilmiıtir. Bu meyanda 

Akşam üzeri, dokuz yol
cunun cesedleri bulun
muştur. Gibs mül'•seseei namına bizzat 

---------·------' Sir Gibı tarafmdın yapılan ba tel· 

rına aid \'apur iskelesi ile H11lka· 
pınarda melez ~ayının denize dö· 
küldü~ü yere kadar uzanan sı:ıhada 

inıa edilecektir. Bunun için meles 

- Sona 3 ncii sahi/ede -



Savfa 2 

. tJtKc-Q 
Bir muharrirle başbaşa 

Romancılık, hikaye ve fıkracılık yapan yakın bir dostumla, bizdeki 
ııan'atkarlann, muharirlerin nasıl ç11lıttıkların1 anlamak için, bir konuş• 
ma yaptım. Onu, naınımüstearla hazırlamakta olduğu bir macera rom~• 
nınıo plıioı üzerinde retfişler yaparken buldum. Biraz sonra konu~ma~a 

başlamıouk: 
- Fıkralarınızı na ıl yazarsınız~ 

- Hemen hcmeıı berk.es giLi .. Bütün profecyoııel muharrirler, mev· 
zularıııı )8 bııvadıın, yalıud hr.rhuıı~i bir gazete, bir mecmua veya ko· 
uuşmada ı;inek avlar gibi ynkarlıırlar. Onu derhal kalemlerinin ucuna 
takar, oun bir çerçe\e, biraz garnitür verirler, bundan ibaret .. :\lakaleyi, 
bir kafanın iki Rathı ara11ına 111ıp ı;ıkıştınrııanııı:, çok az şey çıkar. Çiınka 
biz lılmıcılar, f il..irci olmaktan Liyade göndelikciyiz. Yaşıyacalt eser de· 
ğil, yirmi dört l!aat, ba~kalarına bir ff'yler }aoataı·ıık Şf'yler veriri:.ı:. 

- Türk romaoında san 'at hakkındaki düşünceniz~ 
Böyle bir fCY heniiz vaki değildir. P .. k olacağa da benzemiyor. 

Cumhura, daha doğru•u umumi zevke ayak uydurmak ve patronun ka· 
ri erle olan mf'nfaat müna~ebetinin ruhunu f'las tutmak lazım olduğuna 
söre • .arı'utklir kendi ruhi ve fdsef i bünyesindl"n uzaldaşmış, bir fahri· 
kanın "Uuayyen tekilde çalı~an bir makine parçası haline gelmiştir. Bu 

ncıiendir? 

Toproğa göre tohum atmak zaruretinılen .. Bunun içindir lı.i, ean'at 
eseri doğmı)Or ve bir :ın'atkarı doğurup inki~af ettirecek, bilr alakalı 

bir muhit hulunınıyor. Bizdt>, sadece gazele romancılığı vardır. Bu iee, 
kötil ve ... Jim bir Şt>yrlir. 

- Ya ,.,j,.lıi~ atımız? 

- Ftlebiyıırımız:. yani f'bNJi naımımız, şiirimi7"' kühürümib demek 
ietiyorı;unuz s;ınırım. Ş•ı meşhur f ciaya ılokonma ak daha iyi olur: 

Bir h• Z"yan, bir küfür. bir ıleınagojı fil··mi ki, ne olduğu, nereye 
gittiği belli tl•·ı?il .. Uzaktan U7Ağ·• kıırmıskanşık, kimi bo~uk, kimi çar. 
lak, L.iıııi köhne ve hırıhıh. kimi riyak ciyıtk Bf'eler halinde kulağımıza 
aks .. ıli~ or. Riya•u•t makıımınıla otorılt'eİz ve ihtiyar bir uykucunun bu· 
lunduğu içirult>rı çıkılrn .. z lıir oıf'clis .. 

llerkt>s edebıyııtçı hu uıemlekeıte .• H:ıll.. ~ııiri de edip uyılıyor, ku· 
laktan hirkoç şey Jiıılerııi~ in~aıı da cc.lıp, çeııesi ve zekAst biraz faal 
olanlar da erlip .. 

Arkaılaşınıın aözlerirırlen ancak fU par~ •lan ulınak)a iktifa ettim ve 
onlara Lir ş yler ek.lemt·~i doğru bulmadım. 

ihtiyarlık ne zaman başlar? 
Doktor Tomas V rigt adın la 

birisi, insanın 40 yaşından 
itibaren ihtiyar sayılacağını 
iddia etmekte ve: 

- insanın zekası 14 yaşın
da tekemmül eder, 35 yaşın

da da azalmağa başlar. Bu 
sebeple 40 yaşında bul un an 
bir adamın aklı ve zeka ci
hetinden kıymeti ancak 14 
yaşında bir çocuğun kıymeti 
ile müsavidir. 

Bu iddiayı okuyanlara te
selli vermek için Bay dokto
run da 40 yaşını geçirmiş ol· 
duğunu bildiririz. 

Orijinal bir rekorl 
Geçen asırda, en az bir 

satha en fazla yazı sığdırmak 
merakı vardır. Mesela bir yu
murta üzerine uzun sureler 
yazanların maharetleri dillere 
destan olmuştu. Son zaman
larda bir Fransız, Fransız 
milli marşını bir pul üzerine 
yazmıştır. Maamafih rekor B. 
F'ranc Vilaş adlı Avusturyalı 
üzerinde kalmıştır. Çünkü bu 
adam bir kartpostal üzerine 
incili yazmağa muvaffak ol
muştur. Yani bir kartpostal 
üzerine 33,000 kelime sıkdır
mış demektir. 

Oburluk böyle olur! 
Lif de birkaç kişi bir obu· 

run bir saat içinde ne kadar 
yemek yiyebileceğini anlamak 
istemişlerdir. Buldukları obur, 
bir saat içinde 3 kaz kızart
ması, iki dolu tabak makarna, 
&ltı francala yemiş, üç kilo da 
şarap içmiştir. 

Obur, sor.unda henüz doy· 
madığını ve müddet bittiği 
için yemeği kestiğini bildir
miştir. 

Tüyleri ile yaşıyan papaAan 
Madridde harpten evel bir 

gazinoda bir papağan vardı. 

Su papağanın tüyleri çok 
bir 

Saime Sadi 

tüyü için bir çok paralar ve· 
rirlermiş. 

Papağan tüylerinin varida
tile geçinen bir mahluk ol· 
mak itibarile gelen geçene de: 

- Ben tüylerim sayesinde 
geçiniyorum! der imiş. 

Şimdi, papağan tüyüne pa· 
ra verecek kadın Madridde 
kalmamış olsa gerektir. Şu 
halde, papağan ne ile geçin· 
mektedir; bir meseledir de· 
ğil mi? 

124 Aaşmda adam 
Arjantinde Mendoza şehrin· 

de Vidal adlı bir adam 124 
yaşında olduğu halde ölmüş· 
tür. Bu adam ömrünün son 
günlerine kadar ata biner ve 
uzak yolculuklar yaparmış. Bu 
adamın hayatta yüzden fazla 
çocuk ve torunu varmış. Bun· 

lardan bir kısmının ela yüz yaşını 
bulmuş olmasına göre, bu 
ailenin uzun ömre malik in· 
sanlardan teşekkiil ettiği an
laşılmaktadır. 

Benzin ve petrol 
fiatleri 

DUn yeni flatler Uzerinden 
satışa başlandı 

Benzin ve petrol satış fiat· 
)eri lktısad Vekaletince tesbit 

ve alakadarlara tebli~ edil
miştir. Dünden itibaren şehri· 

miıde de bu fiatler liıerindcn 
satış yapılmıştır. Yeni fiattlere 
göre eskiden 14,75 kuruş olan 
bir litre benzin, şimdi 16 ku· 
ruş; 68,75 kuruş olan bir ka· 
lon benzin 80 kuruş; 10,S ku· 
ruş olan gazın kilosu 12,S 
kuruştur. 

Dr. B. Hasan Yusuf 
Şehrimiz memleket basta· 

nesi başhekimi B. Hasan Yu
sufa Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaletince bir ay me
zuni et verilmiştir. 

ANADOLU 
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Meni israf at 

kanunu 
1. 1 

Düğünler için 
ehemmiyetle 
tatbik edilecek .. 

Düğün merasimi münasebe
tile yapılan fuzuli ve mühim 
masraflar hakkında Dahiliye 
Vekaletinden vilayete bir ta
mim gelmiştir. Bu tamimde 
deniliyor ki: 

Kaymakamlar dün vila
yette toplandılar 

Göçmen işleri ve göçmen evleri
nin inşası meselesi görüşüldü -------Göçmen evleri inşa edilecek olan dokuz kaza kaymakamı, 

dün öğleden sonra vilayet makamında Vali B. Fazlı Gülecin 
riyasetinde toplantı yapmışlardır. Kaymakamlar, daha evel 
Vali tarafından lzmire davet edilmişlerdi. Göçmen işleri ve 
evlerinin inşası meselesi üzerinde görüşülmüştür. Evlerin inşa· 
sına derhal başlanması için alınacak t~dbirler hakkında Vali 
tarafından kendilerine direktif verilmiştir. 

3 Ağustoe 931 

Yüksek Z. M . 
talebesi 

Burnava Ziraat 
Mektebini gezdiler 

Ankara Yüksek Ziraat Ens· 
titüsü talebesinden 22 kişiJik 
bir kafile, başlarında profesör 

"B. Esad olduğu halde tedki· 
:kat için şehrimize gelmiştir. 

Talebe, Ankaradan lzmire 
gelirken Uşak şeker fabrikası 

'ile Uşak havalisindeki pancar 
zeriyatını, Manisa bağlarını 
tedkik etmişler, dün Burnava 
Ziraat mektebindeki muhtelif 
tesisat1 görmüşlerdir. Dün ak
şam Burnava belediyesi tara
fından mektep bahçesinde 1 - 21 Mayıs 937 tarihin

de toplanmış olan ulus1tl eko
nomi ve artırma kongresinde 
yurdun birçok yerlerinde dü
ğün meras1m1 münasebetile 
lüzumsuz ve yıkıcı birçok mas· 
ların hala yapılmakta olduğu 
ve bu kurum şubelerince bu 
an'Rneye karşı yapılmakta olan 
mücadelenin ancak an'anevi 
sahıya inhisar etmekte bulun
ması itibarile bu keyfiyetin 
meni israfat kanununun tatbik 
faaliyetinin artınlması suretile 
daha verimli bir hale getiril
mesi lüzumu tesbit edilmiştir. 

şereflerine bir ziyafet verilmiştir· 

L•s t kteb e mu Bugün fzmirdeki muhtelif 1 e' o r a m e v - sanayi müesseselerini ziyaret· 

2 - Düğünlerde meni is-
rafat kanununun 1, 3, 4, 5 
ve 6 ıncı maddeleri, halkın bu 
özeldeki israfatını tamamen 
önliyebilecek mahiyette hü
kümleri ihtiva etmekte bulun· 
duğundan kanun hükümlerinin 
bihakkın tatbiki halinde mem· 
leketin ekonomik durumu üze
rinde müessir olan bu gibi 
yıkıcı an'anelerin önüne geçi
leceği ~üphesiz görülmektedir. 

idare amirlerile zabıta teş
kilatının bu iş üzerinde doğ
rudan doğruya ilgilenmelerini 
önemle rica ederim. 

Evkaf paviyonu 
B. Halim Baki Ankaradan 

şehrimize geldi .. 
Evkaf işleri muamelat müdürü 
B. Halim Baki, Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. B. Halim 
Baki, fuarda yapılan Vak1flar 
paviyonu inıaatı ve dekoras· 
yon işlerini teftiş edecektir. 

Dün belediye reisini ziyaret 
ederek bu hususta kendisile 
görüşmüştür. ---
Sasallı k6yündeki 

vak'a 
Tabanca ile omuzundan 

yaralamış 

Menemenin Sasallı köyünde 
kanlı bir vak'a olmuştur. 15 
yaşlarında Halil oğlu Meh
met Kahraman, ayni lköy· 
de oturan Aydınlı Mehmed 
oğlu Cemil Aydının önüne 
çıkmış ve tabanca ile sol omu
zundan yaralamıştır. Cemil de 
bıçaA"ını çekerek Kahramanı 
bacağından vurmuştur. Her 
iki carih te yakalanmış ve 
hastaneye kaldırılmı1tır. Hi· 
disenin, bu iki arkada~ ara· 
&ında öteden beri devam eden 
bir kavgadan ileri geldiii 88· 

nılmaktadır. 

Yeni polis kanunu 
Yeni polis teşkilatı kanunu 

ağustostan itibaren meriyct 
mevkiine girmiştir. Bu kanuna 
göre (emniyet memurları) nm 
ismi (emniyet amiri), birinci 
komiserlerin (başkomiser), (ikin 
ci komiser) lerin (komiser) ve 
üçüncü komiserlerin (komiser 
muavini) olmuştur. Maaşlara 
zam 1 eylülden itibaren mu· 
teber olacaktır. 

il• kt bl • • • ten sonra yarın Aydın, De· a ım me e erı ıçın nizli ve Burdur seyahatlerine 

Müracaat. imtihan 
şartları nelerden 

şekilleri ve 
ibarettir? 

-------~~~~-
915 numaralı kanunun tarifi sıhh .. tli olmak, Rontken rad-

dahilinde, lise ve ortamekteb· yografisini de ibraz etmek .. 
!ere parasız yatılı alınacak Birinci sınıfa pek iyi ve iyi 
talebe imtihanları 2 eylul dereceli mezunları, ikinci ve 
P"rşembe günü yapılacaktır. üçüncüye lise iki ve üçürıcü-
Müracaat müddeti 28 ağustos sünün pek iyi veya iyileri alı-
cumartesi günü saat · 13 de nacaktır. Lise kısmında mual-
b t<'CC'ktir. Müracaat sahible- lim mekteblerinin muadil sı· 
rinin Türk olmas•, yaşlarının nıflarına geçmek istiyenler, 
girecekleri sınıflar yaşlarına meslek derslerinden imtihan 
uyması, sağlıklarının tam bu- vereceklerdir. 
lunması, ailesinin fakir bulun- Orta dereceli veya ikmalli 
duğu ile zeka, çalışkanlık ve talebe alınmıyacaktır. lstiyen 
ahlakları hakkında fotoğraflı talebe, bu dileklerini çıktık· 
vesikalar ibraz etmeleri, sınıfta lan veya kayıdlı bulundukları 
kalmamış olmaları lazımdır. mektebe bildirecek, doğruca 

Yani nüfus hüviyet cüzdanı vekalete yazmıyacaklardır. 
ile imtihanın yapıldığı şehrin Mekteb müdürleri, bu ev· 
hükumet doktorundan bir ra- rakı vekaletin istediği malu· 
por, Şehir Meclisi veya köy mat ile ve yaptığı tarif dahi-
ihtiyar heyetlerinden bir fakrü !inde 10 Eylul~ kadar veka· 
hal vesikası, bir de mekteb· lete göndereceklerdir. Talib-
lerinde.n vesika getireceklerdir. ler ayni zamanda bir taahhüd 
Şartları haiz olanlara, imti- senedi vermek mecburiye· 
hanların yapılacağı mektebden tindedirler. ----birer fotoğraflı vesika ve sıra 
numarası vereceklerdir. lmti. 
hana, bu vesikalarla ıirilecek· 
tir. imtihanlar liselerde ve 
lise bulunmuyorsa ortaokul
larda \'eya kültür direktörlük· 
lerinde yapılacaktır. Sualler 
Vekaletten gelecek ve imti· 
hanlar Türkçe-edebiyat, riya· 
ziye, tarih-coğrafya derslerin· 
den yazılı olarak yapılacaktır. 
Sual zarfları, imtihan komis· 
yonunca tam saat 9 da telebe 
önünde açılacaktır. Cevablar, 
imtihan için gönderilen ka· 
ğıdlara yazılacak, bu kağıd· 
lara mühür veya hiçbir işaret 
konmıyacaktır. Komisyon bu 
kakıdları daiıtacak, riyaziye 
dersi müstesna, müsveddelik 
l<ağıd vermiyecektir. 

Türkçe-Edebiyat h1tıhanı 2 
2 EylOI perşembe, riyaziye 3, 
tarih-coğrafya 4 Eylıilde yapı· 
lncaktır. imtihanların ne kadar 
siireceği, sual zarflarında ya
zılacaktır. Bu evrak Vekalet
tr. bir komisyon tarafından 
tetkik edilecektir. Kazananların 
adları gazetelerle ilan edıle· 
cektir. Derecelerı hir olanlar· 
dan şehid çocukları üstün 
tutulacaktır. Mıntakamızda im
tihan lzmir erkek lisesinde, 
Aydın, Manisa, Muğla orta
okullarında ve Denizli lise· 
ıinde olacaktır. 

Öğretmen okullarına da 
kadro boşluğu nisbetinde ta· 
lebe alınacaktır. Şartlar şun· 
lardır: 

Türk olmak, milli seciye 
sahibi, yaşı müsaid bulunmak, 

Fuar hazır
lıkları 

Fuar komiseri geldi 
Fuar için bir katalog hazır· 

latılmaktadır. Bunda bu sene 
Fuara iştirak edecek firmalar 
ve bunların masnuat ve ma· 
mulatı ile sattıkları eşya re· 
simli olarak gösterilecektir. 
lktısad Vekaletince Fuar Ko· 
miserliğine tayin edilen B. 
Suad Şakir şehrimize gelmiş, 
vazifesine başlamıştır. 

Vilayet paviyonu için vila· 
yetin muhtelif daireleri tara· 
fından istatistikler, grafikler 
hazırlanmaktadır. Larus mü· 
essescsi gelecek seneki Fuara 
iştirak edecek ve izmirde da· 
imi bir şube açacaktır. Larus 
müessesesi tarafından Fu· 
arda bir kütüphane açıla<·aktır. 

Şoför ve arabacılarm 
elbiseleri 

Şehırdc işliyen hususi oto· 
mobillerle taksiler, otobüs 
şoförleri ve arabacıların bir 
çeşid elbıse giymeleri beledi· 
yece kararlaştırılmış ve bir 
Ağustosa kadar mühlet veril· 
mişti. Elbiselerin bepsi de 
yetiştirilemediği için bu müd· 
det 15 Ağustosa kadar tem
did edilmiştir. O tarihten 
sonra her şoför, biletçi ve 
arabacı vazife esnasında asri 
elbiselerini giyeceklerdir. 

izin 
Kültür direktörlüğü sicil me· 

muru Bay Sabri Kemal Özer· 
temP bir ay izin verilmiştir. 

devam edece •l~rdir. 

4320 domuz 
Mükellefiyeti dol

durmıyanların cezası 
Geçen sene İzmir Vilayeti 

için Ziraat V c>:kaletince 7000 
Domuz mükellefiyeti kabul 
edilmişti. Fakat müddet olduğll 
ve üç ay uzatıldığı halde açı· 

lan mücadelede bu mikdar• 
yükselmek mümkün olmamıştır· 

Temmuz sonuna kadar 14 8'1 
içinde 4'.{20 domuz tr.lef edil· 
miştir. Mıntakalannda, teklif 
edildikleri mikdarda doınuı 
telef etmiyen ve mücadelede 
bati hareket eden yerler hal· 

d·ıekına para cezası tarhe 1 

cektir. .. 
Uzüm. incir 

Piyasa 15 Ai)ustosta 
açılacak 

Son günlerde muhtelif yer 
•• fJ1 

lerden şehrimize kuruüztı 1' 
gelmeğe başlamıştır. An~ 
düne kadar gelen üzüın1~r AB' 30-60 çuval arasındadır. l 
kadarlar, piyasada anorın•. 
bir vaziyetin zuhuruna ıne~ 
dan vermemek için ınevcU 
.. .. .. 1500 1 kadar uzumun çuva sıı 

olmasını beklemektedirler· fl 
sebeble iizüm piyasasın• 

11 
Ağustosun on be~inden so~r rı 
açılması muhtemeldir. G\:. 
malumata göre, bazı mınt• , 
lar da sergilerin kaldırılınasıfl 
bugün yarın başlanacaktır· s· 

incir piyasasının da A~,. 
tosun yirmisine doğru açı 
cağı söylenmektedir. 

ı rı Öğretmenlerin aylık 'ıos 
İlk ögretmenlerin Ağtı5 ri· 

aylıklar1 bu hafta içinde "e 
lecektir. 

B. Ali Rıza au_n~~tarı· 
Bir aylık mezuniyetını 1 bıt' 

bulda geçiren Belediye :ı~. ,rı 
b .. · · B Al" R' Gul1 aşamırı . ı ıza irıt 

şehrimize dönmüş ve vazife.5 

başlamıştır. r'~ 

General Seyfi OUtO~ ~·· 
Gümrük işleri için 1zrnGiiıJI' 

valisinde tedkıkler yapırıl( ıflı' 
_rük Muhafaza Umum.. ;,erı 
tanı General Seyfi DutS' bııl' 
Dün lzmir vapurile f starı 
gitmiştir. 

Burdur saytav• rı•ıiıl 
Burdur saylavı B. ıırilt 

Onaran dün lzmir val' 
lstanbula gitmiştir. 

AOırceza reisi 1,rı 
lstanbulda bulunınakt• ;es' 

şehrimiz Ağı;ceza mah~e elı'' 
reisi B. Süreyya Orhon ·~t Jf 
mize dönmüş ve vazifeS' 
vama başlamı~tn. 
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1 Limanımızda 
tetkikler 

Milisler, 1ihtilalcilere karşı 
ani~birr_hücum yaptılar 

~~--._,--·~----~ 

Kastıoalam cephesinde vukubulan muharebeler 
neticesinde binden fazla telef at olmuştur 

Bilbao, 2 (Radyo) - Bask 
ve Astoryeli kuvvetlerin asilere 
Kastroalem ve Kastrouryobes 
hattına yaptıkları baskın püs

... 43§3:'31_._.,.._.~C~$~JMmU ................. m .. US ..... ll!im ... . 

kültülmüştür. 
Bu taarruz, Milislere pek 

çok zayiata mal olmuştur. Hü· 
cum sahasından binden fazla 
cesed kaldırılmış· ve yüzlerce 
milis te esir düşmüştür. 6 köy 
işgal edilmiştir. 

Elde edilen harp levazımı 
Pek çoktur. Birçok silah ve 
mühimmat yüklü kamyonlar 
elde edilmiştir. Yollanm kay
bedenler, takım takım teslim 
olmaktadırlar. 

Sen· Jan·Doloz 2 (Radyo) -
Nerotın zaptı üzerine milisle· 
rin vaziyeti çok fenadır. 

Valansiya hükumeti, köy
lerden birçoğunun tecridini 
emretmiştir. 

Asi ordu cebri yürüyüşle 
Taj şehri havzasına vasıl ol
muştu. Burada büyük bir harp 
olacaktır. 

Salamanka, 2 (Radyo) -
ltalyanın yeni sefiri dün bü· 
Yük merasim ve tezahüratla 
kabul edilmiştir. 

Belediyenin büyük salonun· 
da ltalyan sefiri itimadname
sini General Frankoya ver· 
rniştir. 

Yeni sefire askeri merasim 
de yapılmıştır. 

Filistin 
Meselesi için lngirtere 
yeni proje hazırlıyor 
Cenevre, 2 (Radyo)- Man

dalar komisyonu, bugün de 
toplanmış ve Filistin tahkik 
heyetinin raporile taksim pro· 
jesini müzakere etmiştir. 

lngiliz murahhası, tekar söz 
söylemiş ve taksim keyfiyeti
nin, Filistinde bir istikrar te
minine matuf olduğunu söyle
miştir. 

Toplar.tıdan sonra resmi bir 
tebliğ intişar etmemiş olmakla 
beraber alakadar mehafilde 
söylendiğine göre, lngiltere, 
gerek Arabları ve gerekse 
Yahudileri tatmin için yeni bir 
plan hazırlamaktadır. 

Türkiye - Almanya 
Ticaret ve kliring an

laşması 

İstanbul, 2 (Hususi muha
birimizden) - Türkiye · Al-
manya arasında yeni ticaret 
ve kliring anlaşması akdi için 
yapılmakta olan müzakereler 
akamete uğramamış olmakla 
beraber yavaş ilerlemektedir. 

Kazanç vergisi 
Sebepsiz itiraz edenlerin 
vergilerine zam yapılacak 

f stanbul, 2 (Hususi muha
birimizden) - Namlarına tar· 

Marsilya, 2 (Radyo) - Ka· 
narya asi kruvazörü 3000 hedilen kazanç vergisine se-
tonluk bir lspanyol milis nak- bepsiz itiraz edenler hakkında 
liye gemisini tahrib etmiştir. tetkiki itiraz komisyonları tara· 

Kanarya Katalanya sahille· fından vergilerine yiizde 10 
rinr bombardıman etmiş ve z.am yapılması ~~~iye .. V~kale-
bir tayyare de düşürmuştür. tınce muvafık gorulmuştur. 

Alman hava postası Yunanistan 
Bcrlin, 2 (Radyo) _ 14 Sahillerini tahkim edecek 

a~ustostan itibaren Alman lstanbul, 2 ( Hususi ınuha· 
hava şirketi iki dört motörlü birimizden) - Yunanistan, sa· 
17 tonluk tayyare ile transi· hillerini tahkim ıçın büyük 
atlantik postası tecrübesi yap· bir müdafaa planı hazırla· 
mata başlıyacaktır. mıştır. 

Seferler Hamburg ·Amerika .4danada iki kam
arasında ve 30 saatte bite· 
~ektir. 

Mavi kurdela 
Yine Normandiye geçti 
Nevyork, 2 (Radyo) -Bahri 

muhiti atlası mavi kordelası 
kraliçe Elizabet vapurundan 
Yine Normandi vapuruna geç· 
rniştir. 

....................... 
ANADOLU 

-----
\ıiinlük siyasal gazete 

ahip \~ ha,,.azganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Unıumf neoriyat ve yu.ı ioleri 

~Udürti: Hamdi ilzhet Çanç.ar 

fdarehaneei : -

1ımir İkinci Beyler 60kağı 
C. Halk Partisi binaeı içinde 

Telgraf: fzmir -=- ANADOLU 
l'clefoo: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Ylllığı 1200, altı aylığı 700. üç 

ylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruotur 

c -tloö geçmi' nüshalar 25 kuru{l'!lr ,...___ 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

yon çarpıştı 
lstanbul, 2 (Hususi muha· 

birimizden) - Adanada Mih· 
mandar köyü civarında iki 
kamyon arasında bir çarpış
ma olmuş, dokuz kişi yara
lanmışhr. 

Fransız rıotası 

neşredildi 
Paris, 2 (Radyo) - Hari· 

ciAe nezareti, ispanya işleri 

hakkındaki lngiliz noktai na· 
zarın Fransa hükumetince v~· 
rilen cevabi notanın metnini 
bugün neşretmiştir. 

Nota, ingiliz noktainazarını 
terviç etmektedir. 

Foça hükumet tabibi 
Dikili (Hususi) - Faça hü· 

kumet doktorluğuna tayin 
edilen D. Bekir Yaman, 
buradan ayrılmıştır. Dr. B. 
Bekir Yaman, kazamızda bu
lunduğu müddetçe herkes ta· 
rafından çok sevilmiş, hürmet 
görmüş, vazif eşina~ ve ıyı 

aklblı bir hekimdir. 

Graçyani 
Adis-Ababada geni bir 

goln açmış 

Adis·Ababa, 2 (Radyo) -
Umumi vali Mareşal Graçya· 
ni Amihaleme gitmiş ve yeni 
açılan Lekemti yolunıı açmış 
ve zirai teşkilatını tetkik et· 
miştir. 

Çımberlayn, 
Mussolini 

Muhaberesine ehemmiyet 
veriliyor 

Roma, 2 (Radyo) - Bütün 
Avrupa payitahtlarından gelen 
haberlere göre, Çemberlayn
Mussolini muhaberesine bü
yük ehemmiyet verılmektedir. 

Bu hadisenin, cihan sulhu 
siyaseti ile büyük bir alakası 
vardır. 

En eski /ngi liz 
gazetesi 

Londra, 2 (Radyo) İn· 
gilterenin en eski gazetesi olan 
{Morning Post) gazetesi, Deyli 
Telgraf şirketi tarafından sa· 
tın alınmıştır. 

Bu gazete, 1772 senesinden 
beri intişar etmektedir. Gazete 
Ağustos ortalarına doğru Deyli 
Telgrafla hirleşmiş bir halde 
çıkacaktır. 

Venedik manev
raları dün başladı .. 

Roma, 2 (Radyo) - Vene· 
dik manevraları başlamıştır. 
Bu manevralara, motörlü ve 

seri kıtalar iştirak etmiştir. 
Almanya, Avusturya ve Ma· 

car askeri heyetleri bu ma· 
nevralarda hazır bulunmakta· 
dırlar. 

Sicilya manevraları hazırlık
ları hummalı suretle devam 
etmektedir. Kızıl parti kuman
danı general Nikolozi manevra 
sahasına gelmiştir. Mavilerin 
kumandanı general Am broziyo 
da bugün gelecektir. 

Felaket geçiren 
ana ve babanın 
teşekkürleri 

Bayan ve Bay Dr. Ekrem 
Hayri Üstündağ zıyaı ile mü
teellim oldukları sevgili ço
cukları Piran Üstündağın le· 
davisinil biiyiik bir alaka ve 
mesleki feragati~ deruhde eden 
ve korsültasyona şeref veren 
hazık ve kıymetli meslekdaş· 
lara, ~erek hastalığında, ge
rekse ölümünde gösterdikleri 
samimi alakadan dolayı yük
sek Vilayet makamına, Bele· 
diye direktörlüğüne ve cenaze 
alayına iştirak eden devlet ve 
belediye zabıtası memurlarına, 
dostlara, aşinalara ve muhte· 
rem lzmir halkına, gerek şifa· 
hen, gerek telgraf ve mek· 
tupla yaslı gönüllerini tatyip 
eden dostlara derin minnet
tarlıklarını ve teşekkürlerini 
sunarlar. 

- Başı 1 nci sahi/ ede -
ıoa) ınııı getirdiği ve yıllardsnLı.:ri 

denizi dolılıırdugu eaba ternizlene· 
<·ı•k, hüyilk lıir ;folgıı kıran inşn 

eı1ilccektir. 

lleycı , kora kumundaki ruulı· 

telif depoları tetkik ettikten sonra 
bir motörle rlenizılen de ayrıca 
tcıkik1tt yııpmı~tır. Bu tetkikat es
nasında liman ioletme müdürü B. 
lla~met Dülge ve Türkofis müdü
rü 8. Cemal Ziya da hazır hulun· 
muşlardır. 

Sir t;ibs, 1ogilıerede maruf re 
me~hur bir simadır. müe&tıesesi , 

büyüle bir şobreti haizdir. Temyiz 
mahkemesi falıri azasından olan 
Sir Gibs, İstanbul, f zınir ve 
Zonguldak limanları avım projele· 
rini hazırlaıuağı kabul etmiştir. Bu 
miles!'e!'e, inşaat .işlcrile iştigal et· 
mektedir. Onun için projeyi yapa· 
cak ve inşaat, ba L:a bir firmaya 
verilecektir. Maamııfilı inşaatı ya· 
pacak firmayı Sir Gibs mfies ese· 
sinin temini mümkündür. 

Şehrimize gelen heyet ve bil· 
hassa Sir Gibs şerefine pazar ak· 
şamı iş bankası İzmir oubesi mü· 
diirlil~ü ve dün öğle vakti İzmir 
liman işletme müılütlü~ü taraf la· 
rından Şehir gazinosunrla ziyafetler 
verilmiştir. Bu ziyafetlerde Jı.:11-ad 
Vekaleıi siyasi müsteşarı B. Ali 
Rıza Törel ile deniz rn iist eşarı n. 
Sadullah Güney ile hankıı ılirı•k· 

tlirleri hazır bııluıııııuşlıırclır. 

8. Sadullah Güııt')• dun I· uıır 
eahasuıı , ic.Hı.ılaı ve ilırııcııı gümrük 
aruhcrlıırıııı H' llzürıı kurumu lııra· 

fıııılnn Biri111•ikorıluncla giiıııriik 

önün<leb.i anırqıoda yaptıı ılan i~· 

letme te·i~ntıuı te tkik ctıni~tir. 

Sir Gib ' e re fakatind eki zl'· 
\at ile Deniz Müsteşarı B. Sııılullab 
Gün·~) . ılürı İzmif \'apıırile l ~tun· 
hulu dönuıiişler \'e ,·apıırıla ı C~) i 
edilmişlerdir. 

Karşıyakada yüzme 
müsabakaları 

Pazar günü Karşıyakada 
yüzme müsabakaları yapıldı. 
Teşvik mahiyetinde olan ya· 
rışlara şehrimizdeki bütün ku· 
lüpler yüzücüleri iştirak ettiler. 
Müsabakalar halk tarafından 
alaka ile takip edildi ve çok 
zevkli oldu. Neticeleri yazıyoruz: 

100 metre serbest: Birinci 
Atıf 1,27 (Yamanlar), ikinci 
Mehmet (Doğanspor), üçüncü 
Sadullah ve Hilmi (Yamanlar) 

200 metre serbest: Birinci 
Cemal 316 ikinci Süleyman, 
üçüncü Arslan (Yamanlar). 

200 metre kurbağalama: Bi
rinci Şerif 3,4,2; ikinci lbra
him (Yamanlar), iiçüncü Siiha 
Üçok. 

100 metre sırtiistü: Birinci 
Hüsameddin, ikinci Cahid, 
iiçüncii Alaeddin (Yamanlar). 

4 X 200 bayrak: Cemal, As· 
lan, Cezmi ve Eminden mü· 
teşekkil Yamanlar takımı bi· 
rıncı. 

400 metre serbest: Birinci 
Servet ( Demirspor ), ikinci 
Cevdet ( Demirspor ), üçüncü 
Hilmi (Yamanlar), 

lOOX 4 bayrak: Şerif, Ce
mal, Emin ve Hüsameddinden 
müteşekkil Yamanlar takımı 
birinci. 

En son olar~k yapılan at
lamalarda da Üçoktan Sabri 
birinci, Yamanlardan Nusret 
ikinci ve Faruk ü~iincii gel
mişlerdir . 

Müsabakalardan sonra ya· 
palan umumi puvan tasnifi 
neticesinde Yamanlar birinci· 
)iği, Demirspor ikinciliği, Üçok 
üçüncülüğü, Doğanspor d adör· 
düncülüğü almışlardır. 

Romanya bizden 
mal alacak 

İstanbul, 2 (Hususi muha
birimizden) - Bu sene Tür-
kiyeden Romanyaya 160 mil· 
yon leylik mal sevk ve ihraç 
edilecektir. 

Büyük bir gaz depos 
biranda alevler içinde .. 

- Başı 1 inci sahi/ede -
daha sonra askeri kuvvetler, 
bilhassa deniz müfrezeleri ye· 
tişerek yangının tevessü etme· 
mesine çalışmışlardır. Gece, 
yangın yerine kadar giderek 
tetkikat yapan bir muharriri
miz diyor ki: 

- Ateş, hakikaten azami 
bir şiddet gösteriyordu. Halk 
ve bahriyeliler, büyük bir fe· 
dakarlıkla ateş ve tehlike 
mıntakasına dahil arazi üstün· 
deki teneke, varil vesaireyi 
uzaklaştırmağa ve taşımağa 
çalışıyorlardı. Çünkü ateşin, 
karşı kısımdaki diğer bir de
poya sirayeti takdLrinde leh· 
likenin artacağı muhakkaktı. 
itfaiye, ölüme göz yummuş 
olarak çalışıyordu. Kalabalık 

gittikçe artıyor ve Bayraklı 
yakininde görülecek bir man· 
zara doğuyordu . 

Yangın, gece yarısına rağ· 
men hala devamdadır. Vali 
B. Fazlı G iil f'ç, miidd t'iıım umi 

B Asım Tuncay, Eınrıiyd 

müdürii 13. Salahf:'ddin Aslan
korkud ve alakadar b"rçok 
ze"at, bizzat yangın yerıne 
gelmişle r ve tahkikata başla
mışlardır. 

Hast ah ·ınqe sevkedilen ya· 
ralılar dokuz kişidir ve bun· 
lardan ikisinin yaraları çok 
ağırdır. Onbeş, yirmi kişinin 

de kaybolduğu muhakkak te· 
lakki r-diliyor. Hüviyetleri de 
henüz meçhuldiir. 

Maamafıh bunlardan bazı
ların Tarık, Toni, Osman, Ce· 
mil adındaki ameleler olduk
ları söyleniyor. Bu meyanda 
vak'anın müsebbib ve faili 
Hasan da mevzu bahstır. Ta· 
rık ve Toni çok gençtirler, 
Hasan, tenekeleri lehimlemeğe 
mahsus ve ateşte kızdırılmış 
olan havya ile depoya girmiş 
ve akabinde iştial vukubul· 
muştur iştiali müteakib ise 
kendilerini dışarıya atıb kur· 
tanlabilenler pek az görül
müştür ve kurtulanların bir 
kısmı da hastaneye sevkedil-

- -----
1608 göçmen 
Nazım vapurile İz. 

mire geliyor 
Bulgaristandaki Türk kar 

deslerimizden 1608 nüfusluk ikin· 
ci parti göçmen, Varnadan 
Nazım vapurile hareket et· 
miştir. Bu göçmenlerin, iki 
gün zarfında Urla tahaffuz. 
hanesine gelecekleri haber 
alınmıştır. 

rayet tehlikesinin önü alınmıt
tır. Malum olduğu veçhile 
gaz, benzin ve mazot gibi 
mevadı müştaileden mütevel· 
lid yangmlann itfası kolay 
değildir, bu maddeler, olduk
ları yerlerde yanmaktadır. 

Tahkikat, Bayraklı polis ka· 
rakolunda devam etmektedir. 
Vali ve müddeiumumi, istic
vabla yakindan alakadar ol· 
maktadırlar. Ru depo ile ala· 

: kadar olan zevat dahil oldu· 
ğu halde hadısenin bütün şa· 

hidleri, deponun sahibleri is· 
ticvab edilmektedir. Netice, 

:bugün anlaşılacaktır. 

Borsa idare 
heyeti 

Dün toplanarak rei 
ve reis vekilini seçt 

8. Mazhar Nurullah 
Yeııi borsa idare heyeti azalar. 

dan borEa komi eri Bay Şevkinin 
riyasetinde ilk içtimalarıoı yapmıt· 
lar ve aralorındao reis ile bir rei• 
,·ekili seçmişlerdir. 

Riyasete B. Mazb11r 1zm1rli• 

oğlu, ikinci reisli~e de B. Kazım 
Tııoer seçilmişlerdir. 1darl' heyeti 
hundaıı sonra B. Mazhar f zmirli• 
oğlunun riyasetinde ve Ticaret Od• 
sının gönde-rdiği iki azanın, Bay 
Hocaz.ade Ahmed ile B. izzet Ay· 
aydının <la i~tirakil,., toplanmı~ ve 
hor sn ya nid işler iizerindc gön1t
ınelered bııluıımu,tur. 

Spor işleri 
Dün akfam mühi 

bir toplantı oldu 
Türkspor Kurumu, dün alc 

şaın Parti merkezinde Vali 
Parti başkanı B. Fazlı Güle 
cin riyasetinde toplanmıtbr 
Gf.ç vakte kadar devam ed 
müzakerede, lzmir spor işle 
için mmtaka heyetince hazır 
)anan yeni proje tedkik edil 
mış ve kat'i şeklini almıştır. 

TAKViM 

1608 kişiden 418 i altı ya· 
şından küçüktür. Göçmenlerin 
beraberlerinde 378 baş büyük 
ve 387 baş küçük hayvan var· 
dır. Urla tahaffuzhanesinde 

· f' · d'I 1 · · · Rumi - 1353 ı Arabi -13 mısa ır ve ıaşe e ı mc erı ıçın 
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her tiırlu tedbır alınmıştır, der· 
hal mürettep yerlerine sevk 
olunacaklardır. 
miş olan yaralılardır. Ateş 
derhal tc\'essü elmiş, korkunç 
bır şekil almış, on beş, yirmi 
kişilik bir işçi grubu, bina 
içinde kalmışhr. 

Saat 24 sularında yangın 
hala devam ediyordu. Vazi· 
yet, ateşin bastırıJamıyacağını 

göstermektedir. Maamafih si· 

-
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lzmir Enternasyonal Fuar k 
mitesinden; 

20 Ağustosta açılacak lzmir Enternasyonal Fuarı için n 
veren bir tango ~üftesi ve bestesi hazırlayanlara 
ikramiye verilecektir. 3 6 9 



Bn. Haticenin muhakemesi 

Çocuğu evvela sıcak 
gübre içine gömmüş 

onra bir orman içinde bırakmış 
ve çekilip gitmiş 

Torbalı kazasında Şehidler 
köyünde doğurduğu gayrimeş
ru çocuğunu öldürmek mak
aadile gübre içine gömmek 
ve ormana bırakmak suçların
dan maznun Haticenin muha
kemesine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde haftan· 
mıştır. 

Hatice, Musa isminde biri· 
nin metresi ımış. Bir gün 
Musadan ayrılmış ve Tire ka
zasının Yeniçiftlik köyünde 
bir dan tarlasını beklerken 
tanımadığı bir şahıs tarafın
dan kirletilmiş ve hamile kal
mış, doğan çocuğu, gübreye 
ıömmek ve ormanda bırak
mak suretile öldürmeğe teşeb· 
büs etmiştir. 

Hatice demiştir ki: 
- Musa ile beş seneden· 

beri metres hayatı yaşadım. 
Beni aldattı. Nikah muamele· 
mizin yaptınldığını zöyledi, 
Bir gün kendisinin Tirede ve· 
.tikalı bir kad.nla münasebet 
peyda ederek karı koca gibi 
yaşamağa başladığını haber 
aldım. Musadan iki çocuğum 
dopuştu. Onların nafakasını 
temin etmek maksadile Çiftlik 
köyünde bir darı tarlasında 
bekçilik yapmağa başladım. 
Bir gün biri geldi, beni tarla· 
da yakaladı ve ondan gebe 
kaldım. 

Musa, tekrar birlikte yaşa· 

mamızı teklif etti, çocuğum 

dopnca gıdasızlıktan fevka
lade mecalsiz kaldı, öleceğini 
anladım, yaşamasını temin için 
çocuğun başı ve gözleri dı
prıda kalmak şartile vücudünü 
ııcak gübreye gömdüm. Bu 
suretle çocuğu kurtardım. Mu-
18, gene beni terketti. Çocuk· 
lar, gene aç kalınca ağlamağa 
başladılar. Ben de bir bakla 
tarlasınd.t iş buldum. 

Oraya çalışmağa gittim. Ço· 
cuğumu bakla tarlası kena· 
rında uyuttum ve tarlaya gir
dim. Bir müddet sonra çocu
Jumun yanma gittim, yerinde 
olmadığını gördüm. Biri gör
müş, oraya terkedilmiş bir ço· 
cuk sanmış, alıp Torbalıya 
götürmüş. Papuçlarımı elime 
alarak Torbalıya gittim, çocu
tumu buldum ve aldım. De· 
dikleri gibi çocuğumu öldür
mek maksadile hareket etsey· 
dım onu dokuz ay karnımda 
taıır mıydım? 

Reis sordu: 

Sakat kalan adam 
Bozyakada B. Ömeri katil 

kasdile yaralamakla ve ma!Ul 
kalmasına sebebiyet vermekle 
maznun Süleymanın muhake
mesine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde. devam edilmiş
tir. Bu celsede, i<ldia maka· 
mını işgal eden müddeiumumi 
muavini B. Şevki Suner, id
diasını serdederek, Süleyma· 
nın, Ömer ve kardeşi Meh
pıedle aralarının bir kısrak 

meselesinden açık olduğundan 
lcatil kasdile Ômeri yaraladığı 
anlaşıldığını ve Türk ceza ka
nununun 60 ve 448 inci mad· 
deleri mucibince on sene ağır 
cezaya mahkum edilmesi lazım 

elditini söylemiştir. Müdafaa 
· n muhakeme, bqka bir 

e bırakılmııtar. 

- Musa sana teklifinde 
( bu çocuğu öldürürsen seni 
gene yanıma alırım ) demiş. 

öyle mi? 
- Hayır yalandır. Ben onu 

herkesin yanında karnımda 

taşımaktan sıkılmadım. Sonra 
nasıl öldürürüm. Musa beni 

böyle bir cinayete teşviketmedi. 
Şahitler gf!lmemişlerdi.Müd· 

deiumumi, Musanın da ifade
sinin alınmasını istedi. Mah· 
h:>mece, şahitlerin ve Musa· 
nın da ifadelerinin Torbalı 
mahkemesi vasıtasile talimatla 
alınması için mnhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

Merkezi Avru
pa Çingeneleri 
Yeni Kral aleyhine 

ayaklandılar 
Çingene kralının intihabın· 

dan sonra henüz çok bir za
man geçmemiştir; buna rağ· 
men yeni kral aleyhinde bir 
hoşnudsuzluk başlamıştır. 

Kralın aleyhtarları arasında 
bulunanlardan birisi sabık kra· 
im kayınpederi olan Rodolf
tur; bu adam, yeni kralın 
karşısında bir "Duçe,, rolü 
yapmak istemektedir. 

Yeni kral kendisine hiçbir 
nüfuz ve mevki vermemiştir; 
Rodolf bu sebeble alakadar 
çingenelere krallık hilafına ka-
rar vermek üzere faaliyete 
geçmelerini bildirmiştir. 

Lehistan çingeneleri arasın· 
da bu hadiseler ve cereyan· 
lar geçerken, Çekoslovakya 
çingeneleri Baroni Stoikada 
yeni kralın intıhabını karıuni 

bulmadığını ilan etmiştir. 

Bu sebeble Peştede yenı 
bir içtima lüzumunda ısrar 
etınf'ktedir 

Romanya çingeneleri de yeni 
kralı sevmeınektcdirler. Fakat 
bunlardan başka Çingene g ·nç
liği, artık Krallık ve hiiküm· 
darlık istememekte ve Cum· 
huriyet taraftarlığı yapmak· 
tadır! 

Körülüyor ki Çingeneler ale· 
minde de bir rejim inkılabı 
vardır; yeni kralın son Çingene 
kralı olması çok muhtemeldir. 

Dört köpek 
Bir adamı parçahyordu .. 

Burnava Mersinlisinde bi
rinci lrimde Giritli Bay Ha· 
sanın sebze bahçesinde- bulun
durduğu dört köpek, evelki 
gün o civardan geçen Bay lb
rahim isminde birisini ısırmış 
ve elbisesini parçalamışlardır. 
Bay lbrahim, dün müddeiumu· 
miliğe istida vererek köpekle
rin sahibi Bay Hasan aleyhine 
dava açmıştır. Zabıtaca tahki· 
kata haşlarıınıştır. 

B. Adil Sagar 
Hususi Muhasebe mü<lürü 

B. Adıl Sayar, dün mezuni
yetle lstenbula gitmiştir. Mü· 
dürlük vazifesini vekaleten 
başkatib B. Hilmi görecektir. 

Fransız manevraları 
Paris, 2 (Radyo) - Yukarı 

Savvada Ağustosun son nısfın
da yapılacak Faransız manev
raları sevkulceyşi büyük bir 
mahiyeti haiz olacaktır. 

Bu manevralarda Jura dağ
larını a mak eaubr. 

ANADOLU 3 AAuıtoı 937 

Büyük bir kamyon 
alevler içinde yandı 

Hırsızlık 

Konak vapur iskelesinde 
Süleyman oğlu Hasanın 75 
kuruşunu çalan Ömer oğlu 
Süleyman yakalanmıştır. 

Yolculardan birinin çaktığı bir kibritle 
kamyorıu bir anda alevler kapladı 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saat 12,30-14 

Yaralamak 
Göztepe vapur iskelesi ya· 

nında karpuzcu Tosun oğlu 
Hamza ile Ruhi tavla oynar· 
ken kavga etmişler, Hamza 
Ruhiyi bıçakla yaralamıştır. 

Kolunu sakat gösteren 
dilenci 

Zabıta, dün sapasağlam ol· 
duğu halde kolunu sakat gibi 
gösteren ve ceketinin altına 
saklıyan bir dılenci yakala· 
mıştır. 

Kahramanlar civarında di· 
lenen bu adam, şimdiye ka-
dar daima kendini sakat gös
termiş ve rolünü büyük bir 
meharetle icra ederek merha
metli kimselerden para kopa· 
rarak geçinmiştir. Sahtekar 
dilenci Adliyeye verilmiştir. 

Kumarc,/ar 
Balcılarda Karaosman oğlu 

hanında kumar oynıyan Adil, 
Nuri, Mehmed Ali, Hilmi, 
Enver, Mercan, Kerim ve Hü
seyin adında sekiz arkadaş 
cürmümeşhud halinde yaka
lanmışlardır. Meydanda bulu· 
nan 697 kuruş para da suı;· 
lularla biı likte Adliyeye tes· 
lim edilmiştir. ----Ahmed Caferoljlu 

lstanbul Türkiyat Enstitüsü 
doçenti Ahmed Caf eroğlu 
Ödemiş çevresinde dıl husu
siyetleri üzerinde etüdler yap· 
mış, Ödemişten Tireye hareket 
etmiştir. 

Tireden 29 numaralı büyük 
bir kamyonla lzmire gelen 40 
kadar yolcu, dun gece saat 
20 de Kızılçullu ile Buca ara· 
sında mühim bir kazaya ma
ruz kalmışlar ve müteakbıen 
de biribirlerine girmişlerdir. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
Tireden 29 numaralı kamyona 
binerek eşyalarile beraber lz
mirc gelen yolcuların başına 
gelen bu kaza, bariz bir dik· 
katsizlikten doğmuştur, hadise 
şudur: 

29 numaralı kamyon, Buca 
ile Kızılcullu arasında yoluna 
devam ederken; Benzini bit
miş ve bir anda durmuştur. 

Bunun üzerine kamysnu idare 
eden şoför, benzin alıp getir· 
mek üzere muavinini lzmire 
göndermiştir. Şoför muavini 
bir saat şonra lzmirden bir 
teneke benzinle dönünce, yol
cularda bir sevinç başlamış 
ve fakat bu sevinç, bir iki 
dakika sonra teessüre münka
lip olmuştur. 

Zira benzin, kamyon depo· 
suna boşaltılırken, kimin ta· 
rafından yakıldığı belli olmı
yan bir kibritle birdenbire 
bir alev hasıl olmuş ve yol
cular, telaş ve heyecanla kam· 
yondan atlamağa başlamıştır. 

Bu telaş yüzünden atlarken 
yaralananlar da vardır. 

Benzinin ateş almasile alev
ler içinde kalan kamyon, ya-

Sünnet ettirilen yavrular 

C. H. P. Topallı ocağı, kendi muhitindeki fakir ve yardıma 
muhtac yavrulardan 22 tanesini Pazar gürıü sünnet ettirmiş 
ve bu münasebetle, çocuk ve ailelerinin gönlünü alacak mera· 

sim de tertib etmiştir. 
Yavrular, baştanbaşa giydirilmiş, kendilerine hediyeler ve· 

rilmiş ve daha sonra sünnetleri yapılmıştır. 

Burnavadasünnetdüğünü 

Sünnet etlirilerı yavrular 
C. H. P. Burnava nahiye ocakları tarafından lt.'rtıb edilen 

sünnet düğünü, Cumartesi günü akşamı başlamış ve Pazar 
akşamı saat 3 e kadar devam etmiştir. 

Pazar günü sünnetten evel 85 çocuk otomobillerle gezdiril· 
miş ve saat 5 le Cumhuriyet meydanında sünnete başlanm1ştır. 
Sünnetten sonra parkta ağaçların altında muntazaman sıralan· 
mış karyolalarda çocuklar yatırılmış ve muhtelif oyunlarla eğ
lendirilmiştir. Geceleyin saat 3 e kadar devam eden eğlenceler 

k ne li 

-rım saat zarfında ve içindeki 
eşya ile birlikte tamamen 
yanmıştır. 

Yolcular bu felaketten son
ra yolun ortasında yangına 
kim sebebiyet verdi, diye bi
ribirlerile kavgaya tutuşmuş· 
lardır. 

Bunun Üzerine Buca jan
darma karak'>I komutanı Meh
med onbaşı, hadise mahalline 
koşmuş ve lazım gelen tahki
kata başladığı gibi, yolcuların 
lzmire sevkini temin eyle· 
miştir. 

Yukarıda kaydettiğimiz veç· 
hile bu hadise, tamamen dik· 
katsizlik yüzünden olmuştur. 

Zabıta, tahkikata devam 
etmektedir. 

-

Halk türküleri, havadisleri, 
hafif musiki. 

Gece: Saat 18,30 Dans 
musikisi, 

19,30 Konferans, 20 Bn. 
Nevinin iştirakile Türk musi
kisi ve halk türküleri, 20,30 
B. Ömer Rıza tarafından arap· 
ca söylev. 

20,45 Bn. Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve saat ayarı. 

21, 15 Radyofonik dram, 
22, 15 Ajans ve borsa haber
leri, 22,30 Opera ve op1.:ret 
parçaları. 

Belgrad raJgoıu 
Saat 23,53 te Türkçe ha

vadisler. 

Başı secdeden 
kalkmıyan bir adam 

Servetine tamah ~derek kardeşini 
27 sene hapsetmiş! •• 

Salalıiddin ölüm yatağında 
Kahirede tesadüf sayesinde 

korkunç bir aile faciası mey· 
dana çıkmıştır. 

Saide Zeyneb mahallesi 
Kahirenin en güzel mahallele
rinden birisidir ve burada 
Mahmud Salahiddin adlı, ca· 
miden çıkmaz, başı seccade
den kalkmaz, herkesin çok 
dind11r ve namuslu bildiği bir 
adam vardır. 

Bunda'n bir hafta kadar evci 
öldüğü vakit, bütün mahalle 
matem tutmuştur. 

Fakat... Bu Allahlık adam, 
haçı koltuğu altında bulunan 
hacıl ardanmışl 

Bu adamın evi bir nevi mah
zeni andıran şekilde ve bir 
kapıdan başka methali olmı· 
yan b:r bina idi. Ölümünden 
sonra, ziyaretçiler ve alaka· 
darlar eve girmişler ve taban 
kısmında bir kapı görmüşler-

Yüzme ha
vuzu yapılacak ---..... ._, __ 
Birinciliklc:r bu sene 
lzmirde yapılacak •. 

lzmir Liman işletme müdür· 
lüğü, gençlerimize bir yardım 
olmak ve lzmirin mühim bir 
noksanını t:ırı a .ıılamak, ayni 
z-ııı 3ııda lzmir·Karşıyaka ara
s nda işliyen vapurların yolcu 
sayısını artırmak maksadile 
Kaışıyakada deniz birincilik 
müsabakalarının yapılmasına 
Y• rıycıcak ni.lami bir yüzm~ 

havuzu inşasını kararlaştırmış· 
tır. Yüzme havuzunun inşasına 
dc:rhal başlanacaktır. Yapıları 
tetkıkatta Karşıyakada Osman· 
zade mevkiindeki kadın ve 
erkek banyolarının arasındaki 
saha, inşa edilecek yüzme ha· 
vuzu için muvafık görülmüştür. 
inşaata derhal başlanacak ve 
15 Eyliile kadar son verileceği 

için bu sene, Türkiya deniz bi
rincilik müsabakalarmm lzmir
de yapılacağı kuvvetle söyle-

dir; bu kapıyı kırarak açmak 
mecburiyeti hasıl olmuş, aşa· 
ğıdan fena bir koku ile karşı
laşılmıştır. 

Yarı karanlık olan bu yer 
altı odasında zavallı bir mah· 
lukun bir köşede yattığı ve 
zencirlerle bağlı olduğu görül
müştür. 

Bu adam, çok hafif ve ih
tiyar bir adamdı, halinde bü· 
yük bir korku eseri vardı. 

Zencirden ve hapisten kur
tarılan ve yarı deli hale.gelen 
bu adamın; başı secdeden 
kalkmıyan dindar adaman k.,. 
deşi olduğu anlaşılmcR umu· 
mun hayreti son dereceyi bul· 
muşıur. 

Yapılan resmi tahkikata gö· 
re, adı Hanefi olan bu 
adam 1910 senesindenberi 
kaybolmuştur. O zaman yirmi 
yaşmda bulunan bu zavallı 
adamı, dindar kardeşi em la· 

kinden ve servetinden iıtifadeiçirl 
bu yeraltı odasında Zf"ncire vur· 
muştur. 

Çok münzeviyane ve zahi· 
ren dindarane yaşıyan bu 
adam, kardeşini 27 sene ha· 
pisle elde ettiği serveti acaba 
ne yapmıştır? İşte bunu heniiı 
bilen yoktur. 

Nazillide biJ.yiilı. 
bir yangın ...... 

Birçok mafazalar 
ve oteller yanmıı 
Dün akşam Nazillide bii• 

yük bir yangın çıktığı ve bü· 
kumet konağı arkasındaki sa· 
hada bulunan dükkan, otel, 
hanlarla bir müskirat imafit· 
hanesinin tamamen yandığı 
hakkırıda şehrimize bir habd 
gelmiştir. Madran müski..t 
fabrikası ile bir helvacı d~ 
kanı ve büyük koza imalat· 
hanesi de yanmıştır. Yanf111 

hakkında fazla tafsilat ahn•· 
mamıştır. 

Bir Japon 
mektep ·gemisi 
lstanbula geliyor 

Roma, 2 (Radyo) -
buldan bildiriliyor: 

Konter amiral Faga ku111•11• 

dasında iki Japon mektep se
finesi Çarşamba günü lstaır 
bula varacak, Japon mddeJ' 
talebesi tezahüratla karf ~ 
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~ahat mektubları: 

Karadeni~ sahll!~ri o ~a-Manisa, büyük bir kalkın-
dar yeşıl ve guzel kı.. f 

1
. . . . d 

lrıebolu, dağ arkasından fışkırmış, güler ma aa ıyetı ıçın e 
Yiizlü biI_şehir minyatürü g_ibi g~ründü 

lneboludan bir görünıiş 
26 temmuz 937 yaşilliksiz, o ne çorak arazi 

lnebolu açıkları idi ... Günlerce gittiğiniz halde 
.ı~ ~tada bir yazıyı bırakıyor, şen ve köy civarları müstesna 
"'lıtb-
1 k Une yapışıyorum. Yolcu· bir tek yeşillik, bir tek ağaç 
~ esnasında en kıymetli şey, göremiyordunuz. Baştan başa 
ktıhakkak dürbündür. Çıplak kuru, çatlak ve çorak toprak 
~it gözün hiçbir zaman bulup gözleri yoruyor, ruha öyle bir 
b~~iz edemiyeceği teferruatı kasvet veriyor ki beraber se· 
l'ıtıyı·Ultüp onunuze getiren, yahat ettiğimiz bir Fransız 
s 1 'b• 1 bur· gı ı duran manzara arı kadını nihayet dayanamadı, 

~t lıtı nef asetile size yaklaş· "bu topraklar beni melenko· 
;rı odur. tik yapacak, görmemek daha 

dt ~bahleyin saat öçten sonra iyi!..,, diye kamarasına kapan-
ı,~t aldığımız ve gece uğ· mayı tercih etti idi. 
~~g~lllız için -yazık- hiçbir Sabahtanbe:i sanki bir >O· 
~krıı göremediğimiz Zongul· kuş tırmanır gibi mütemadiyen 
td lanberi artık sahili takib lnelıoluya doğru yol alıyoruz. 
'tb;ck ilerliyoruz. Fakat ne Yolculukta benim garip bir 
~~lcr ... Karadenize bir Se· adetim vardır: 
~ t Yapacağımı haber alan Herkes yola çıkarken, hatta 
~· 1 dostlarım bana bu sahil· daha çıkmadan çok evel gi· 
~:d bilhassa ballandıra bal· deceği yerler hakkında müm· 
~tı ta methetmişlerdi.. Bizde kün mertebe fazla malumat 
ttııı adar mamuriyete ihtimal toplamağa, oraları hakkında 

Yt t.diğim için -ne yalan söy- peşin peşin bir fikir sahibi 
'll ~ıın .. hunları biraz müba· olmıya çalışır. Ben kendi he· 
~q:ı bir merbutiyete atfet- sabıma bunun tamamile aksini 
~i 11ll. Meğer ne kadar haklı yaparım. Kimseden bir~ey sor· 
~Cıl.. Deniz boyu baştan madığım gibi bildiğim coğ· 
\b· dağlık olmasına rağmen raf ya malıiınatınt da unutmıya, 
Ş lr boş yer yokl hafızamdan silmiye çalışırım. 
~olıtada ormanlar uzanıp gi· Ismarlama fikirler, hiçbir zah· 
~~bakıyorsunuz birdenbire metsiz elde edilmiş hazır ka· 
\ tın bıraktığı bir boş· naatler sinirlerime dokunur. 
~ ~ ta tepelere konmuş ~ir isterim ki, tabiatin ruhumda 
~Ya .. Yuvası gibi sevimli bir bırakacağı tesirler şunun bu· 

1~0rünüyor. Arazi ve or· nun rasgele telkinlerinden 
-/~ ne kadar müsaitse her azade ve sırf kendi malım ol-
~ d ekili, her taraf tarla... sunl... 
~İıı aha bu köyün hududunu Bu sefer de buna çok dik· 
~ etrneğe ugraşırken kar- kat. ettim. Zaten zavallı olan 

ı r Ya ikinci bir köyün gü· coğrafya malumatımı hafızam-
\ ~~lü evleri çıkıyor, yahut dan okadar kolaylıkla sildim 
\)lkıtlllez vr, tükenmez or· ki, Boğazdan çıktığımız zaman 
Ylt} b.aşlıyor. vapurun ilk evel hangi limana 
ij arııstan sahillerile bu uğrıyacağını bile bilmıyordum. 
~~elllyeşil toprak arasında isterseniz gülebilirsiniz, ne· 
,1ıthiş bir tezad var. Ge· den sonra Zonguldağa gel-

~l\trıe bir aralık vapurla mekte olduğumuzu kendisini 
~ı Yunan snhillerini do· hissettirmeden istintak ettiğim 
Ş!ırn. O ne kuru; o ne kamarottan öğrendim. Bilseniz 

-

Fakat Manisada üzüm rekoltesinde yüzde 30 nis
betinde b.ir düşüklük vardır. Tütün de daha azdır. 

Manisa valisi büyük işler başarmaktadır 
Ekonomik: 
Manisa, (Hususi muhabiri· 

mizden) - Manisanın birinci 
deı ece istihsal maddesi üzüm
dür. Bu yıl, bağları soğuk 
vurdu. Doğuş az oldu. Şımdi 
de sıcaklar yakıyor. Geçen yıl 
16 bin ton ve belki daha fazla 
çekirdeksiz kuru üzüm veren 
Manisa bağları bu yıl 10 bin 
tonu zor verir diyorlar. Belki 
rekolte % 30 dan daha az 
olmıyabilir, fakat bu sıcakların 
gidişine bağlıdır. 

Tütün nisbeten daha az zi· 
yan veriyor. Vakıa sıcaklar 
sonradan ekilen tütünlere de B. Lütfi Kırdar 

Aydında zeytincilik 

Yirmi bin delice yeni
den ~.aşılanmıştır -----------Mahsul yılı olmamasına rağmen 

bu sene zeytinler çok iyidir 

Evkaf zeytinliklerinden bir ağaçta üç aşı 
Aydın (Hususi) - Aydın 

vakıflar idaresi, zeytincilik sa· 
hasında çok ilerlemiş ve zey· 
tinlerin fenni bir şekide tımar 
ve imarı hususunda zeytinci· 
lere daima rehber ve örnek 
olmuştur. 

cmılZ?i ......... lallllll:m ..... 
bir sürpriz halinde karşınızda 
bir liman, bir şehir bulmakta 
rıe anlatılmaz bir zevk var ... 

* $ * 
Yemekten kalktık ... Birden· 

bire bir dağ arkasından fışkır· 
mış gibi karşımızda güler 
yüzlü bir kasaba, bir şehir 
minyatü. ü var: lnebolu! .. 

,-\nlaşılan Denizyolları ida· 
resinin muzipliği sonuna kadar 
devam edecek ... Y t.•mek diye 
bizı boğaz içınin en ilahi sa 
hi~ıl'riııi doya doya görmekten 
ıııahıum bırakmıştı. Zorıgul-
dağa .sabahın birinden sorıra 
gt·ldik .. -Bu siyah elmas ş<>h· 
ı inden berıJe şimdilik kalan 
yt·gant· hatıra iki uyku arasın· 
dan kaı anlıklar içinde göriile· 
bilmiş biı bç elektrik ziya sın· 
dan ibaret. Gene öğle yemeği 
diye İnebolunun uzaktan man· 
zarasını görmek zevkinden de 
mahrum kaldık. Eğe. dönüşte 
de ayni saatleri takib edersek 
vay halimize!.. 

Saltanat devrinde evkafın 
Ayında yalnız Bağarasında 
1500 harap ve bakımsız zey· 
tin ağacı vardı. Cumhuriyette 
bu, 250 bin c.ğaç olmuştur. 

Evkafın zeytinlikleri merkez 
Aydın kazasile Söke, Nazilli 
ve Çine ilçeleri köylerindedir. 
Vakıflar idaresi her yıl yeni 
deliceler aşılatarak zeytinlik
leri çoğaltmaktadır. Aşı sayısı 
yılın kurak ve yağışlı olduğu· 
na göre değişmektedir. Mesela 
935 yılında 35,0QO, geçen yıl 
da 20,000 yeni aşı yapılmış· 
tır ki, bunların çoğu bugün 
mahsul vermeğe başlamış bir 
kısmı da verecek dereceye 
gelmiş ve biiyümü~lerdir. On 
yılda vakıflar idaresinir. yap· 
tırdığı aşı miktarı 100,000<lır. 
Yuzbinden fazl:ı zrytin de da· 
ircce satın alınmıştır. 

ziyan vermiştir. Ama heyeti 
umumiyesi itibarile iyidir, mah· 
sul de nefistir. Bu seneki tütün 
rekoltesi 16 bin olabilirdi, sı· 
caklardan 14 bine düşebilir. 

Pamuk da kuraklıktan zarar 
görmektedir. Bu yıl hiıkiimet 

buraya da (akala) tohumu da
ğıtmıştır. Eğer havalar uygun 
giseydi Manisa en iyi cins 
pamuktan iyi bir '.rekolte elde 
edebilirdi. Çünkü halkın zer· 
iyatı ve çalışması o nisbette 
geniş idi. Maalesef bazı yer· 
lerde tohum hiç açmadı, açan· 
lar da seyrek ve zaiftir. 

Zahire iyi oldu. Yalnız sap· 
lan kısa kaldığı için burada 
bu yıl saman sıkıntısı vardır. 

Eğer Manisanın bu seneki 
zirai vaziyetine dair bir hulasa 
yapmak istenirse denebilir ki 
fiatler müsait gittiği takdirde 
istihsal kudreti ve miktarı iyi· 
dir. Rençberin yüzünü güldü· 
recek bir haldedir. j 
imar ve inşa hareketleri: 

Son zamanlarda Manisayı 
ziyaret edenler burada başlı. 
yan geniş mikyasta bir imar 
ve inşa hareketi ile karşıla

şırlar. 

Şehrin belli başlı caddele· 
lerinden Akhisar ve Turgutlu 
yolları parke taşlarla döşen
miştir. iki tarafları da betonla 
pek zarif yaya yollarile süs
lenmektedir. Bu yaya yollar 
üzerinde vaktile ve şimdi de 
yeniden geniş mikyasta diki
len ağaçlar bu yaya yollarına 
daha geniş bir mikyasta gü· 
zellikler vermektedir. 

Manisanın diğer caddele
rinde mevcud mağaza, ev sa
hihlerinin vilayete, belediyeye 
toplu bir halde müracaat ede· 
rek kendi caddelerine aid 
yaya yollarının ayni şekilde 
tanzimini ve bunun için lazım 
ol;\cak masrafların kendileri 
tarafından verileceğini söyle· 
meleri, Manisa şehri için, Ma· 
nisa halkı için yeni bir imar 
ve inşa zevkinin geniş mik· 
yasta başladığını müjdeliyor. 

Halkt vinin pekaz vilayet 
merkezlerine nasib olan bir 
güzellik ve genişlikle geçen· 
lerde küşad resmi yapılmıştı. 
Yaı11başında duvarları yükselen 
parti binasının inşasına da ha
raretle çalışılmaktadır. Yakında 
bu bina da bitmiş olacaktır. 

Sayfa 5 

---..-···---
Turgutluda Ilgınlık namile 

maruf yerde Gediz çayı met· 
rukatından Ayıtlık, Ilgınlık, 
Beryad, Domuzyatağı ve 1400 
dönüm mikdarı bir toprak 

vardır.Civardaki toprakız halk, 
bütün varlığım, enerjisini sarf· 
ederek ve para harcıyarak, 
bu ormanlık, içinden çıkılmaz 
yeri, nihayet ekilecek bir hale 
getiriyor. Fakat eski Ilgınlığın 
yerindeki bu mükemmel tar· 
laları gören Maliye faaliyete 
2eçiyor ve toprakları zabta 
kalkıyor, arazinin aidiyetini 
bildiriyor. iyi amma, bn arazi 
o arazi değildir ve şimdi 
onun üstünde topraksız va· 
tandaşların alınteri, dişi, tır

nağı, sarfolunmuş parası, ya· 
ni hakkı vardır. Hazine hak· 
!arını müdafaa etmek tabii
dir ve lazımdır. Ancak bun· 
ları, amme hukuku ile de 
telif etmek lazımdır. Bugünkü 
devlet idaresine hakim olan 
telakki ve zihniyet te bunu 
emrediyor: 

Topraksız çiftçi bırakma· 
mak .. 

Haber aldığımıza göre, 
Manisa valisi, bu mevzu ile 
alakadar olmuştur. Temenni
miz şudur ki, bu halkın elin· 
den ümid ve zevkle sarıldığı 
bu toprak alınmasın.. Kaldı 
ki, ayni arazinin yanıbaşında 
ayni şekilde büyük llgınlıklar 
vardır ve köylüler, yeni mu· 
hacir getirildıği takdirde bu 
araziyi de kurtaracaklarını 
bildirmişlerdir. Fayda mey
dandadır, halktan bunu esir· 
gememelidir. 

'-
istasyondan hükumet kona· 

ğına çıkan cadde üzerinde kız 
enstitüsü binasının inşaatı da 
süratle ilerlemektedir. 

Bu caddenin diğer tarafında 
ve vali konağının gün doğu· 
ğusunda mükemmel bir çocuk 
parkı vücude getirilmiştir. Evel· 
ce süpı üntülük halinde bulu
nan bu yerde şimdi şehir çc;
cuklarının annelerile, terbiye· 
cılerile gezindiklerini, eğlen· 
diklerini görmek insana neşe 
verıyor. 

Akhisar yolu üzerinde ve 
istasyonun ~imal cihetinde Ge· 
dize yakın bir yerde stadyom, 
ipodrum, yüzme havuzu; voley· 
bol ve saire kısımları ihtiva 
edecek olan en asri, en mo· 
dern sporların yapılmasına 
yarayacak geniş mikyasta bir 
inşaat faaliyeti başlamıştır. 

Yüzlerce amele bu binalara 
ait sahayı tesviye etmekle meş· 
guldür. 

Memleket hastanesi inşaatı 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

lneboludan dij~r bfr ıörünüı Hamdi NUzhet ançar 

Geçen yıl zeytin mahsulü 
tamamen taban ve eteklerde 
idi. Çiçek zamanında yağan 
şiddetli yağmurlar, dağ ve 
tepelerdeki mahsulleri dök· 
müştür. Bu yıl mahsul tama· 
men dağ ve tepelerdeki zey
tinlerdedir. Vakıflar dairesinin 
zeytinleri tamamen denecek 
kadar etek ve tabanlarda ol
duğundan geçen yıl 1,5 mil· 
- Sonu 6 ıncı sahi/•d• - M•n•e AıiH.,.ı lcen•I• 



Sayfa 6 ANADOLU 

Çin-Ja an harbi, gittikce Manisada büyük bir kal
ehemmiyet kesbediyor kınma faaliyeti var 

--· -Başı 1 inci salıifetle -
mektedir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Şimali 
Çin ihtilafı dolayısile ihtiyar 
edilen masrafları karşılamak 
üzere hükumet meclise 300 
milyon yenlik bir munzam 
büdce daha tevdi etm~ği der· 
piş etmektedir. 

Şangbay, 1 (A.A.) - Pe· 
kin-Tiençinin c~nubi garbisin
de pek mühim bazı flskeri 
hareketler yapılacağı anlaşıl
maktadır. Çin mahfill~ri başka 
çare olmadığını beyan ederek 
büyük hazırlıklar yapıldığını 
saklamamaktadır. 

Resmi mahfıller bu hususta 
ketum davranmaktadırlar. 

Vaşington, 1 (A.A.) - Çin 
sefiri Hariciye Nazırı Hulu 
ziyaret etmiştir. Sefir, müla
kattan sonra gazt·tecilere Çin 
hü .;umetinin Japonya ile bir 
harbı göze alarak Chahar ve 
Hopt"y eyaletlerinde Japon 
isti asına mukavemet etmeğe 
karar verınış oldu!lunu beyan 
etmiştir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Ayan 
nıeclısındt" şinıa .i Çıııdeki as
keri vaziyet haH:ırıda izahat 
vertn Harbiye Nazırı Japon 
tayyare kuvvetlerinin şimdiye 

kadar muhasemata iştirak et· 
mediklerıni beyan, fakııt mer
kezi Çın hükümet kuvvetl"!rİ· 
nin şımdıye k.ıdar cenubi 
Hopeide 130 bin kişiyi bulun· 
duğunu ehemmiyetle Kaydet· 
miştir. 

Çinliler bilhassa Hung Hay 
demiryolu boyunca ve bu hat· 
tın cenubunda hazırlıklar yap· 
maktadırlar. 

Nazır vekayiin neticesini ta· 
yin etmek mümkün olmadığını, 

· fakat Çınlilerin hattı hareket· 
lerinın ihtilafı vahim bir şekle 
sokacağını ilave etmiştir. 

Harbiye Nezareti makamatı 
en vahim hadiselere karş1 ha· 
zır bulunmaktadırlar. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Tiençin· 
den bildirildiğine göre, Japon 
keşif tayyareleri 20 askeri tre
nin Pekin · Tanku hattının ce· 
nubunda kain bir noktaya 
doğru gitmekte oldu~unu ve 
trenin Tiençin · Pekin hattın· 
dan yukarı doğru gitmekte 
olduğunu görmüşlerdir. Japon 
tayyareleri Çinlilerin ateşine 
maruz kalarak trenlerden 
dördünü bombardıman etmiş· 
ler ve Paaitimg Fu istasyonu· 
nu yakmlşlardır. Bu tayyareler 
iki hat boyunca bir çok yar
dımcı tayyare . meydanları?ve 
Lunghay demiryolu boyunda 
da mühim hareket üslP.ri mev· 
cut olduğunu görmüşlerdir. 

, Tiençin, 1 ( A.A. ) - Çin 
kıt aJarının Tangku ile Tien· 
çin arasında Mukden ekspre
sini yoldan çıkarmış olduklan 
Japon erkanı harbiyesi tara· 
fmdan bildirilmektedir. 6 kişi 
ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştır. 
Bunlar meyanında ecnebiler de 
vardır. 

·-·--etmişlerdir. bitmiştir. Şimdi hastanenin 
Japonlar, Fransız imtiyaz rontken, ameliyat odaları te· 

mıntakasile yedi kilometre sisatile uğraşılmaktadır. Bir 
ileride bulunan Frans1z tersa- kaç ay sonra hastanenin etra-
nesi arasındaki telefon telle- fında bulunan bazı evler yı· 
rini ve yolları kesmişlerdir. kllacak arsalar ve tarlalar istim· 

Tiençin, 1 (A.A.)- Japon- lak edilecek, akli hastalıklar 
lar beynelmilel köprüden geç· 

hastanesite bu hastane arasın· 
melerine mani olunduğu için 

da doğum evi gibi bazı sıhhi 
Fransız imtiyaz mıntakasiyle 
Fransız tersanesi arasındaki müesseseler meydana getirile· 
muvasalayı kestiklerini bildir· cek ve bu suretle burada, yani 
mektedirler. yüzlerce dönümlük bir saha 

Konsoloslarla Tiençindeki üzerinde bir (sıhaf mahallesi) 
ecnebi kıt'aları kumandanları· kurulmuş bulunacakhr. 
nın Fransız makamlnrından Ş;mdiki belediye binası yı· 
beynelmilel köprünün muha· kılacak caddenin öbür tara, 
fazasını ve ecnebi imtiyaz fında bir belediye binası ya· 
mıntakalarının himayesini iste- pılacak ve şimdiki belediye 
miş oldukları tasrih edilmek- binası sahasında Atatürkün 
tedir. bir hı>ykeli kurulacaktır. 

Japon kıt'al~rının kumandanı Akhisar yolunun şimdiki 
general Katsuki Fransız kon· · Memlı>ket hastanesinin bulnn-
solosun~ muhasemata başlan· du~ kısmın karşısında bir 
dığı takdirde beynelmilel köp· (Kitahsaray) ın projesi ta· 
rÜ~'e dokunulmıyacağını evelce mamlandı. Yakında inşasına 
vadetmişti. baslsmacaktır. 

Şanghay, 1 (A.A.) - Roy- ş,.hrin en muteııa caddele· 
ter Ajansı bildiriyor: 

rinde hususi inşaat ta göze Yarı resm1 mahfiller şimale 
doğru yürüyen Çin merkezi hü- çarpacak. derecede başlamak 
kfimet kıtaatının Tsintien Luli- iizPrPdir. 
boya eriştiklerini ve bu suretle zı,.at asnqiş: 
geniş mikyasta muharebe teh· Memleketin kayıtsız şartsız 
likelerini tekrar ihdas ettik- her tarafında müzmin bir dert 
lerini bildiriyorlar. halini atan bu mesele Mani-

japonlar dün Tiençinin do- sada ehemmiyetle ele alınmış 
ğu merkn garları arasında bulunmaktadır. Eskiden Ma· 
Çinlilerle meskun kalabalık ma· nisanın Sultan yaylası ile di-
hallderi bombardıman etmiş· ğer tepelerde kiraz ağaçları 
lerdir. gibi meyvalı ağaçlarla me"va-

Bir Çin harbinde 2,000 Çinli sız birçok ağaç şehre müs-
öldüğü bildirilmekte ise de tesna bir güzellik vermekte 
bu rakam mübalağalı görün· idi. Harbler, dikkatsizlik bu 
mektedir. ağaçların mahvine sebeh ol· 

Şanghay, 2 (Radyo) - Çin muştu. Şimdi ahnan ciddi ted· 
hükumeti; Sangsu eyaletinde birlerle buralarda Manisalılar 
umumi bir seferberlik ilan geniş mikyasta ağaç yetiştir· 
etmiştir. Paoningto şimalinde meke başlamışlardır. 
mühim Çin kuvvetleri toplan· Elektrik ve su: 
maktadır. Manisanın bu çok mühim 

Şanghay, 2 (Radyo) - Va· iki derdidir. Epey zamanndır 
ziyetin son derece vahamet burada herkes meşgul etmek· 
kesbetmesi üzerine yirmi bin· tedir. Manisa gibi zengin ve 
den fazla Japon memleketle· büyük bir vilayet merkezi ka-
rine hareket etmişlerdir. ranlıkta yaşıyor. Son yapılan 

Trenlerde büyük bir teba- su tesisatına rağmen suzluktan 
cüm göze çarpmaktadır. kıvranıyor· 

Şantung valisi ve kuman· Esaslı bir tesisatla şehrin 
danı Nankine gitmiştir. Mare· elektrik tesisatı işi bir hafta 
şal Şan-Kay-Şekten direktif evel ihale edilmiştir. On ay 
alacaktır. Japonlar, Çintaoya sonra Manisanın bütün ve 
mühim kuvvetler toplamış· hertürlü ihtiyaçlarına kurşılık 
lardır. verebilecek elektrik tesisatı bit· 

Japon tayyareleri, Çin te· miş bulunacaktır. 
cemmü noktalarını ve Paoning· Son yapılan su tesisatı ile 
toyu müessir surette bombar- şehrin su ihtiyacının tamamile 
dıman etmişlerdir. temin edilmiş olmadığı artık 

Tokyo, 2 (A.A.) -Tebliğ: tamamile anlaşılm1ştır. 
Hopeide askeri harekat Demek ki Manisa yeni mem· 

sahasında vaziyet l Ağustos· ba suları aramağa mecburdur. 
takinin aynıdır. Alınan malu- Bu cihete de büyük bir ehem· 
mattan anlaşıldığına göre miyet verilmiştir. Yakında Ma-
Çan·Kay-Şekin merkezi ordu· nisanın geniş mikyasta su ih· 
suna mesup birkaç teşekkül· tiyacınm izale edilmiş olaca· 
ler geçen Temmuzun otuzunda ğına şüphe yoktur. 
Yung Tinı Hoda eukua gelmiş Bu güzel işlerin 
olan muharebede 29 ncu Çin tılsımı nedir?. 
ordusunun yanında harbe işti· Yazın müthiş bir toz tufanı, 
rak etrnj~lerdir. kışın ıcçilme:ı bir çamur der-

Şanghayt 2 (A.A.): - Bir yasından bir türlü kurtulama· 

inşa işlerile geniş mikyasta 
başlanan diğer imar ve inşa 
işleri Manisanm içtimai ve 
sıhhi hayatı Üzerinde çok mü
him bir tahavvül husule getir· 
miştir. 

Şimdi bilakis, batta o elim 
yangmdanberi ötede beride 
barınmış bulunan bir çok Ma· 
nisalılar tekrar yerlerine dön
meğe hazırlamyoı lar. 

Bu muvaffakıyetin tılsımını 
bulmak için fazla yorulmıya 
lüzum yoktur. 

Yeni vali doktor Lütfi Kır· 
darda temiz, yüksek bir mem· 
leket ve millet dugu ve kaygısı 
vardır. O, Türkiye cumhuriye· 
tinde harikalar yaratan Ata· 
türk ruhunun, İsmet lnöniinün 
akıllara hayret veren (yapıcı· 
lık) kudretinin mihrakından 
ilham almıştır. Buraya vali ol· 
duğu gündenberi Manisa şeh
rinin çırpınmakta bulunduğu 

zavallılı~a layık olmadığına 
tamamiyle kanaat getirmiştir. 

Manisa halkının, her Türk 
şehri, kasabalı ve köylüsü gibi 

asil bir ruh taşıdığını, mezbele· 

likte değil, en şirin, en bedii, 
en güzel şehirlerde, yerlerde 
yaşamaya layık bir kabiliyette 

olduğunu Lütfi Kırdar pekala 
biliyordu. O halde Manisa ne· 
den bu derece ihmal edilmişti? 

O. bu zihniyetin, bu vaziye· 
tin amillerini, sebeplerini der-

hal ve birer birer tahlil etmiştir. 
Ve ondan sonra da, Manisa

da resmi ve hususi ne kadar 

teşekkül var ise hepsini birer 
birer yoklamıştır. Onların 
enerjisini deşmiştir. Onların 

ruhunu kazanmıştır. Onlar da 
valilerinin etrafında tek bir 
varlık halinde toplanmıştır. Ve 
işte bu kadar .. 

Hemen cumhuriyetin tıh
sımlı varlığıt yaratıcı kudreti 
harekete geçmiştir. 

Valiyi tebrik edenler olu
yor. O, gıpta verici bir sükun 

ve vekarla derhal cevab ve
riyor. Manisa, Manisalılar, 
millet ve onun partisi ve hü
kumeti çalışıyor, rejim çalışı· 
yor. Bu, pek tabii bir haldir. 
Ve şübhe yok ki herşeye mu· 
vaffak olunacakbr. 

Bu yaratıcı hareketi husule 
getiren dekerlı vali filvaki 

herkesin muhabbetinj pek 
serı bir surette kazanmıştır 

ve şimdi geceli gündüzlü bir· 
çok güzel ve iyi işlerin tam bir 
intizam ile ve çabukça bitme· 
leri için koşmakta, didinmek· 
te ve uğraşmaktadır. 

Vasıtasızlıktan, parasızlıktan 
şikayet ederek bir köşeye 
çekilen, oturdukları yerde yo· 

sunlanan paslanan bazı ida· 
recilerimize Lütfi Kırdar ne 
iyi, ne canlı bir misal olmak-
tadır. ·~ "' .;. 

Japon zırhlı treni Çin bükOmeti yan, sonsuz arzulara rağmen Ormanlara 
nin ileri karakollarına hücum bir türlü medeni ve asri bir 

etmişse de geri püskürtülmüş· hayatm tam manasile teceili· dı.kkat.1 
Resmen verilen malumata tür. sine mazhar olamıyan sevimli 

göre, ltalya konsolosu Çin mi- iyi haber alan Çin mahfel· Manisanın bu acıklı haline Yangın ve kat'iyata 
)islerine taanuz etmek üzere leri bu havalide pek yakında Manisalılarla beraber gelen, ge· 
Şark istasyonuna hareket eden mühim askeri hareketler yapı· çen de acırdı, ağlardı. karşı tedbirler 
Japon kıt'alarının ltalyan im· yapılacağı kanaatindedirler. Hatta bazı Manisalılar, Ma· Bazı yerlerde orman yaıı· 
tiyaz mıntakasınclan geçmele- . lvon Delbos istirahat nisanın en eskı ailelerinden gınları vukubulmaktadır. Dün 
rini protesto etmiştir. edecek bazıları Manisayı terkederek Ziraat Vekaletinden vilayete 

Ecnebi imtiyaz mıntakasın- Paris, 2 (Radyo) - Hari· Karşıyakaya, lzmire taşınmak· gelen bir tamimde memleket 
da yiyecek azalmaktadır. Hu- ciye Nazırı B. f von Delbos. taydılar ve yalnız yazın malla için mühim birer servet olan 
bubat fiatleri iki misline çık- birkaç gün istirahat edeceği rının, işlerınin başlarına gel· ormanlarımızın, yangın ve kat* 
mıştır. için Hariciye Nazırhkını veka· mek yolunu tutmuşlardı. iyal suretilc tahribine mani 

J pon topçu kuvvetleri Çin )eten Başvekil B. Şotan göre· Halbuki Manisada az bir olmak için çok sıkı tedbirlet' 
"-----·--· _________ .. :l f nün'li. "ı{aüıı~ ~- - -w"- _- _._ .... ~ ________ ............... . 

Sporcularımız dün 
de yenildiler 

Başı 1 inci salıi/ede -
Fazıl, Firaz, Ercümend, Necdet, 
Sami .. 

Bu mühim maçın hakemi Ahi· 
din Daver; Erıümend Ekrem, Ne· 
dim idi. 

25 dakikalık ilk devre... Bera· 
bere bitti. Fakat oyun o kadar 
zevkli oldu ki, rengarenk formala· 
rile ıskalar geçen, yerlerde yuvar· 
lanıın futbofoulann bu halleri lri· 

büolerden yükselen kahkabalarll\ 
karş1lanıyordu. 

İkinci devrf'de ruatbuat takımı 
Galatnsaraya bir gol altı ve müda
faaya çekildi.. Hakem Abidin Da· 
ver beraberliği. lemin için müteka· 
id Galatasaray futbolcuları ile bir
likte çalışıyor, maçı uzatıyor, fakat 
bir tiirlü buna mııvaffak olam1yor· 
dn. Bir aralık halkm arzusu üzı._ 
rine penaltı verdi. Fakat matbuat 
kalesinde Zamora kesilen Namık, 
hiiyük bir melıarf't1e gole mani of. 
du. Şiddetle alk1şland1. Hakem de 
artık neticenin dPjtişmiyecPğine ka· 
naat gPtir.-rek maçı bitirdi. 

İbtivarlar nefes nefese sahayı 
terkelfer1erken, gençlt>r de en mü· 
him müsabaka için çıkıyorlardı. 

Admira ve Galatasaraylılar bal
.in selamladılar. Oyun seri başladı. 
Birinci devrenin ilk nısfında bir 
gol çıkaran .\vusıuryalılar, ikinci 
nısfında da bir gol yediler ve 1-1 
berabere kaldılar. -

İkinci devre, daha ziyacle A\'US• 

turyahların hakimiyeti ahına geçli. 
Ve Galatasaray kalesini bomba gi· 
bi şütlerle ezen Admirahlar, üç 
gol daha ~ıkarorak 4·1 galibiyetle 
sah:ıdao ayn1dılar. 

Bundan sonra atletizm ve gü
reş müMbakalarrnda derece alan· 
iare Milli Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp tarafından madalya· 
lar verildi. 

Binlerce halk, gecenin saat 
sekizinde neşe içinde staddan ay· 
rıhrken, Galatasaraya uzun ömür· 
ler temenni ediyorlardı. 

Belgrad maçı : 
Belgrad, 2 (Hususi) -Dün, 

milli takımımız ilk maçını Yu
goslavya milli takımı ile yaptı 
ve 3 · 1 mağlup oldu. 

Belgradltlar sporcularımıza 
karşı büyük bir alaka göster· 
mişlerdir. Stada yüz bin se· 
yirci gelmiştir. Saray mareşalı 
kralı, hariciye nezareti kalemi 
mahsus müdürü de başvekil 
namına hazır bulunmuşlardır. 
Merasimden sonra saat 17 .30 
da oyuna başlanmıştır. Bu 
maça bizim takımımız şu kad
ro ile çıkmıştır: 

Cihat, Faruk, Hüsnü, Re
şat, Hasan, Rıza, Rebii, Fik
ret. Rasih, Sait, Niyazi. 

Bi~inci devre çok seri oy· 
nanmış, sah1ya yabancı olan 
takım 1 ·0 mağlub olmuştur. 

ikinci devrede daha düz· 
gün bir oyun ç1karan milli 
takımımız, Rasihin ayağile 
bir gol kaydetmiş, fakat iki 
gol daha yiyerek sahadan 3· 1 
mağlfib olarak ayrılmıştır. 

ikinci devre çok sert geç· 
miştir. Üç Yugoslav oyuncusu 
ve bizden de Niyazi sakatla
narak sahadan ayrılmışlardır, 
Niyazinin yaraları hafiftir. 

Belgred, 2 (Radyo) - Bu· 
gün Yugoslav ve Türk milli 
takımları arasında yapılan 
ikincı dostluk müsabakası da 
1 · 3 Yugoslav takımın gali· 
biyetile neticelemiştir.Havanm 
bir gün eveldenberi yagmurlu 
devam etmesi yüzünden seyir
ci azdı. Hakem yine birinci 
maçı idare etmiş olan J.ıakemdi. 

Millı takım şu kadro ile 
sahada yer almıştı: 

Hüsant 
Faruk 

Reşad Hasan 
Yaşar 

Rıza 
Rasim Hikmet Rebii Vasıf 

Fikret. 
ilk hücumlarda 

3 Ağustos 9?~ 

Ala çatı 
Doktor isti •or 

Alaçatıdan bir kariimiı yı· 
zıyor: . 

Alaçatının en büyük derd11 

"ki doktorsuzluktur. Bundan 1 

r' sene eve} buraya gelerek ye 
Jr leşen ve serbest olarak ç8 

şan Dr. B. Mustafanın vefatı. 
bizler için elim bir ziya ~ld~· 
Fakirlere yardımlarını esır$1 t e 
miyen merhum, her sure , 

halkın sıhhatini korumağa ~· 
lışır, bir çok defalar vizite 11 

reti bile almazdı. 
Şimdi ise zavallı Alaç'

1
•
1 

hekimsizdir. Bir hastalık \'~. 
kuunda merkezden doktor c~i· 
betmek ise, en aşağı 6·7 tt' 
raya mal olmaktadır. caıe·~ı 
nizle aıakadarlann dikkatı 
celbed eriz. 

·Ji~ 
Aydında zeytine' 

şll· 
yon kilo zeytin tanesi ah11~'.0~ 
Bu yıl mahsulü ise bir rnıb 1 

Y' tahmin olunmaktadır. Btı ıJe 
mahsul yılı olmadığı hS 

111
. ....._ 

idarenin imara verdiği. e~;~ 
miyet ve aşılanan delıce. b~ 

bu yıl mahsul vermele:1 

iyi neticeyi temin etmiştır: i~ 
"d eSI~ Aydın vakıflar ı ar 'j 

meşrutiyette ' Karapınard3 ~ 
d.. .. ı··k b' . . baMt· onum u ır ıncır 0, 
vardı. Şimdi ise. Ortaklar ~ı 
Kuyucağa kadar demiryolıl\ 
iki yakasında en verim~i ."';~ 
yerlerde her biri 4 ı1~0 &r 
dekar büyüklüğünde 40. b~ -....... 
kar incir bahçesine sah1P .. ..ıı 

ıw 
lunmaktadır. Bu bahçeler _l 
yıllık icara verilmek sı.ıt b~ı 

rıısı 
idare olunmaktadır. ~ıJı 
ve mülhak bahçelerden k~Jıf 
40 bin lira icar alınmıt bSf~ı 

Zeytin ve incirlerden 
1
;l 

Aydın evkaf idaresinin d: l 
tarla ve portakallıkJsr ·yi D 

dır. Bunlar da daireye 
1 

rer gelir kaynağıdır. 

Aydın gazetesi .. &e 
. ··rıı.ıO '( 

Temmuzun 27 ncı gud f,, 

s 

itibaren (Aydın) adın ~111,,f 
lük bir gazete çıkar11ıe~r ') 
başlanmıştır. Aydın g51 1ıııs~ 
kendi matbaasında ba bİ~ 1 

tadır. Şimdi Aydın~8 h8ft# 

günlük Aydın. diğe~ı lrı'i)·J 
iki defa çıkan (Yen• 1 ~!~ 
mak üzere ıki gazete 
etmektedir. ,,ıi1 

Tütün rekoit_e ,,,~ 
lstanbul, 2 (HusLl51 1'~~/ 

birimizden)- Bu sen9 ıııil. 
tütün rekoltesinin 6 JMo! 
kilo olacağı tahmin e .~,P 
----~ . J9~' I 
yoruz. Fakat 7 ine• 1 y'~'CI 

3 

s. 
6 . 

Yugoslav takınn g;,ııt· l JI 

oyuncularımız şaşı~ ci ~.o J 
birinci dakikada ikın rııl~ $ciP ~ 
oldu. Bu sırada oyıJ j1 i~~t· f~ttı 
liğinden Fikretin aY~,11 ç 1

1Jı 1 ... 
mişti, Fikret oyLI? 8ıi f ~ 
yerine Ankaralı NıY )rı.111 el 2 ... 

Bundan sonr~ Je\'ııııı,~ 
müddet mütevazın ,hııd W 3 
otuzuncu dakikada ; idi· ııl" 

d k k .. zer" 'ı .il ha ise çı ma u. b1ııl 1,, 
kemin müdahalesıly0gcP 
ve biraz sonrR tılıı' ~ I 
üçüncü golü de Yrfır~İYtJı 

ikinci devrede ı oi"9 ,~ 
takımı çok güze Of'r~ 
bir gol çıkardı. bı.lıs lı~?f 
yarın akşam lstarı ~şı1'1 İ)ı1 
edeceklerdir. Bu e. bİ' ı 

f. e ' sporcular şer(" 10 ~ 3 
verilmiştir. ı-tıJııı.ısİ 1~l '-

lstanbul, 2 ( 0816 i~ 
birimizden ) - ,Adlflı/ 
takı mile Viyanaoırı ,ı9rı ti~ 
kımı arasında Ytfllir' ,i 
müsabakasınd~ gol > 
bire karşı dort 
~..J.){J ,..,.·et' 
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~ Agustoıı 937 ANADOLU 

/zmir harici askeri satın alma ilanları - iki yang1n 
r _ kk 1 - Keçeciler caddesinde 
yana ale Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: b ş 
Al 

. ayan erifenin 93 sayılı ah· 
ınacak odunlar Kilo Muhammen F. Teminat. İh"I<· T. Saati · ı k n - şap evınin a t at hamamlı· 

Kuruş Lira K. ğından çıkan ateş büyümeden 
~:~ibolu birlikleri için 378,000 1 283 50 19181937 11 söndürülmiiştür. 
ılıtbahir " 711,000 1 534 00 19/8/937 11 Perşembe 2- Alipaşa caddes nde B. 

~·.kale ve Ere~köy 
11 

1,518,000 1 1138 50 19/8/937 16 Vahdettinin kiracısı bulundu· 
c.ııne ve Geyikli ,, 

11 
1,321,000 1 991 00 19 8/937 16 ğu Bereket hanının kahvehane 

d 
Yukarıda cins ve mikdarları ve şekilleri yazılı kuru odunlar kapalı zarfla satın alınacağın· ocağından çıkan ateş çatıya 

a • sirayetle dört metre murabbaı 
~ n ısteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel Çanakkale Müstahkem mevki satın alma kadRr yeri yakmış, yetişilerek 
~ımgelen vesaikle birlikte gelmeleri. 29 3 8 13 2578 sönaürülmüştür. 

~ lzmir Komutanlığı ilanları lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
iz · M 1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı ıçın 
1 rnır st. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 441 U k l f 11 

- Bir çiftine tahmin edilen fiati (420) kuruş olan (10415) ton n apa ı zar usu i e münakasaya konul-
On bin dörtyüz on beş çift dahili ve (8728) SP.kiz muştur. 
bin vediyüz yirmi sekiz çift harici fotin ile bir tane· 2 Şartnamesi 276 kuruş mukabilinde Manisada Tümen 
sine tahmin edilen fiati 850 kuruş olan (25000) Yirmi satın alma komisyonundan alınabilir. 
beş bin tane battaniye ayrı ayrı kapalı zarfla alına- 3 Münakasası 16-Ağustos-937 pazartesi günü saat 17 de 
caktır. Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 

2 - Battaniyelerin şartamesini 1065 ve fotinlerin şartna· caktır. 
mesini 405 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti- 4 Kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 50 santim 

olup tutarı 55125 liradır. 3 yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
- Battaniyenin ilk teminatı (11875) ve fotinlerin ilk te-

4 minatı (5270) lira 3 kuruştur. 
- Battaniyenin ihalesi 6 181 937 cuma günü saat 11 de 

S ve fotinlerin ihalesi ayni günü saat 15 şindedir. 
- Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saetlarından en 
az bir ssat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna ver· · 'J---meleri. 20 26 30 3 2440 

1
Zrnir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

- lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı hayvanatı için kapalı 
zarf usulü ile 360 bin kilo kuru ot alınacaktır. 

2 - ihalesi 9 Ağustos 937 pazartesi günü saat 16,30 da 
kışladada satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı (15300) Onbeş bin üçyüz lira olup 

4 
muvakkat teminatı (1147) lira 50 kuruştur. 

S - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

6 
- isteklilerin Ticaret odasında kayıdlı bulunmaları şarttır. 
- isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazıli vesikaları muvakkat teminat makbuz ve 
teklif mektupları ihale saatinden en az bir saat evvel 'f--. komisyona vermiş bulunmaları. 24 29 3 8 2529 

trrıir Müs. Mev. Sa. Al. Ko. dan: 
- Yapı Ankarada yapılacak bir kışla kapalı zarfla ek· 

2 siltmeye konmuştur. 
- Keşif tutarı 690507 altı yüz doksan bin beş yüz yedi 

3 lira 76 kuruştur. 
- Keşif, kroje ve şartnameleri 134 lira 53 kuruşa inşaat 

1 şubesinden alınacaktır. 

- ihalesi 12·8·937 kerşembe günü saat 11 dedir. ilk 
teminatı 31370 otuz bir bin üç yüz yetmiş lira 31 
kuruştur. 

S - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar 
ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. M . 

........._v. satınalma komisyonuna vermeleri. 
~ 2511 23 28 3 8 
~mir M u K 1 st. ı~v. . sat. al. ko. rs. den: 

- Tümen Manisa merkezind,. bulunan hayvanların ihti· 
}'acı için (262900) lkiyüz altmış iki bin dokuz yüz 
kilo saman kapalı zarf usulilc münakasaya kanul· 

2 muştur. 

- Şartnamesi her gün parasız Manisada Tümen satın 
3 alma komisyonunda görülebilir. 

- Münakasası 9 Ağustos 937 cuma günü saat 11 de 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapı· 

~ lacaktır. 
- Kilosunun muhammen fiatı iki kuruş elli santim olup 

s tutarı 6572 lira .50 kuruştur. 
6 - Muvakkat teminatı 493 liradır. 

....... istekliler Ticaret odasında mukayycd olduklarına dair 
/ vesika göstereceklerdir. 

....... Muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplMı 
nıünakasanın yapılacağı saatten en az bir saat evvel 

~ komisyona vermiş olacaklardır. 24 29 3 9 2528 

ı lrıir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
....... Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarf ile 

2 71000 Yetmiş bir bin kilo sığır eti satın alınacaktır. 
......_ Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 21300 lira bi-

3 çilmiştir. 
ihalesi t 7 /8/ 937 salı günü saat 16 da Çanakkal~ 

~ Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
....... f steklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 

olan 1598 lirayı ve ihale kanununun 2 v~ 3 üncii 
maddelerindeki vesaik ile bir saat «.'vvel komisyona 

ı~ . ttıürncant etmeleri. 24 29 3 8 2494 
llıır M M K 1 l ~t. v. . sat. a . ko. rs. den: 

5 Muvakkat teminatı 4006 lira 25 kuruştur. 
b - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika göstermeleri lazımdır. 
7 - Muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektupları mü

nakasanın yapılacağı saatten en az bir saat evvol ko· 

1 

3 

4 
5 

misyona vermiş olacaktır. 28 3 8 12 2576 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
lzmir Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ıçin kapalı zarf usulile 
171000 yüz yetmiş bir bin kilo kuru ot alınacaktır. 
İhalesi 4-Ağustos-937 Çarşamba günü saat 11 de kış· 
lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~uhammen bedeli. 7695 yedi bin altı yüz doksan beş 
lıra muvakkat temınatı 578 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
lste.klilerin ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair 
vesıkaları 2490 sayılı kımunun 2 ve 3 üncü maddele-
rinde yazılı vesikaları ile beraber teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunmaları. 20 25 30 3 2463 

~-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 lzmir Mst. Mv. merke7. kıtaatı hayvanatının ihtiyacı 

2 

3 

4 

!çin kapalı zarf usulile (208) bin kilo yulaf alınacaktır. 
ihalesi 4 Ağustos 937 çarşamba günü saat 17 de 
kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen beaeli (11440) On bir bin dörtyüz kırk 
lira ve muvakkat teminatı 858 liradır. 

Şartnamesi her gün komi~onda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına 

dair vesikalarile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları teminat mak· 
buzları ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

18 22 27 3 2439 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - fzmir Mst. Mv. kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 

(104000) Yüz dört bin kilo yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - ihalesi 4 181 937 çarşamba günü saat 16,30 dn kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (5980) Beşbin dokuz yüz seksen 
lira ve muvakkat teminatı 448 lira 50 kuruştur. 

~ - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı bulun· 

maları şart olmakla berabek 2490 sayıh kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalar ile birlikte te
minat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunmaları 
ilan olunur. 18 22 28 3 2438 

---.-~-::-:--------~~~~~~~~~~~~~~----~ 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
l - Ankara Garnizon müessesatı ihtiyacı için 1080 bin 

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

2 - Kömürün tutarı 29160 yirmi dokuz bin yüz altmış 
lira olup muvakkat teminatı 2187 liradır. Şartnamesi 
~46 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. 

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

3 7 11 15 2634 

Türk Hava Kur 
Büyük a 

m 
o 
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·r Q'azin s nda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliOi ihraz 
oden 9 kişilik. Viyananm en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

..... ~~ll!lll!:lal~ ..................... 11111 .. 

_Gümrük mahaf aza genel komutanlığı 
lstanbul satın alma komisyonundan: 

1 - 812 takım süvari ve 1131 takım piyade eratı kışlık 
elbisesine istekli çıkmadığından 23·8·937 pazartesi 
günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - isteklilerin 1443 liralık vezne makbu1u veya banka 

mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Ga
latada eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 3·8·13-18 4683/2616 

iz mir 
ğônden: 

Vak far Müdürlii-

Mezarlık başında müceddeten inşa olunan Vakıflar gazinosu 
ihale tarihinden itibaren 31-5-940 tarihine kadar kiraya veril· 
mek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 18·8-937 Çarşamba 
günii saat 15 dedir. Yıllık bedeli mu ham meni 1020 liradır. 
Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları. 3 7 13 2666 .. 

RODOS - 15 TEMMUZ 
" CASİNO DELLE ROSE,, gazinosu

nun açılışı RULET - BAKARA 
Müdüriyet S A l T (Rodos ·San Remo · Campione d'İtalya) 

lzm· Sı hat ve çt·mai Mua-
ve e - Ü l ·· \1 ünd n: 
Sağır, Dilsiz ve körler müessesesi satın 

alma komi yonundan: 
Cinsi Adet Muhammen kıymeti % 7 .5 

Lirn Lirn 
Torna makinesi 1 600 45 

Sa~ır , Dilsiz ve Körler müessese:;ı ıçm bir adet torna ma· 
kincsi satın alınacağından talip olanların yukarda gösterilen 
qo 7.5 pey akçcsinı yatırmak suretilc 20·8·937 de ve şarlna· 
meyi görmek uzere hergün Sıhhot müdürlliğünc müracaatları 
ilan olunur. 3 6 10 14 2641 

' !'A.üstahkem mevki Foça mıntakasındaki kıtaat ihtiyacı 
•çın kapalı zarf usulile (48000) Kırk sekiz bin kilo 

~ sığır eti a1macaktır. 
' lh~lesi 9 Ağustos 937 pazartesi günü saat 17 de İz· 

3 ......._ ~ırde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ıvıuhammen bedeli 9600 lira muvakkat teminatı 720 

4 üncü keşide 11 Ağustos 1937 dedir Birinci Sınıf Mutahassıs 
Büyük ikramiyeS0,000 liradır Dr. Demir Ali Fransızca dersleri 

. ·:ır' . --........ ~· .. - w::,- . .,.,~Y,. . 
• ;~ ~ t • . ·:i.m: . • ... : J . ,, 'C.l- . 

1 ......._ liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S ......._ 1

1

steklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
stelclilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

!erinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
ev el komi yona vermelcrı. 24 28 3 8 2530 

B d 
Dijon Üniversitesinde tahsil 

un an başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· "'amı!ı og"'lu 
ı f (20 000 1 1 k fiı T görmüş bir amatör tarafından 
er e , ve 0,000) lira ı iki adet mükafat vardır. , Cı"lt ve Tenasül hastalık· hususi Fransızca dersleri ve· 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar ları ve elektrik tedavisi rilmektedir. İkmal talebeleri 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan lzmir · Birinci beyler sokağı t' t' · d ·· ti · d bu zengin plandan i.stifadt· etmek için bir bilet almaktan • ye ış mr, crs ucre erı ucuz ut . 

k
. Elhamra Sineması arkasında Karantina köprüsü No. 685 

çe ınmeyiniz. Trlefon : 3479 
'9 ........ 1 ......................... """ll!lllll•&•ca•fl•ı••~--• m-.11U1-.::nt1Hmmırl .. 

;#"',:.. • -. ,1 • ..., 
- - - - -- -
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b61J-
w T A f rehleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye P.Jerler. 
vapur cen ası .................... _ .................................................................................. ., 

ROYAL NERLANDAIS Olivier ve - iç hastalıkları mütehassısı -
"TR;J~~u~~y ~;~uru 31 Şürekası D r C:e 1 a· 1 Yark 1 n (Müsabaka 

imtihanı) Temmuzda lımanımıza gelıp • 
yükünü tahliyeden sonra ROT Limited 
TERDAM, AMSTERDAM ve Vapur Acentası fzmir Memleket hf!stanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 

ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar· 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş· 
lamıştır. Telefon, 3956 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

HAMBURG limanları için yük Birinci kordon Rees binası 
alacaktır. Tel. 2443 

"HERCULES,, vapuru 7 ELLERMAN LINES LTD. Evi: Göztepe tramvag caddesi Göztepe apartı
Ağustosta limanımıza gelip "DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
yükiinü tahliyeden sonra BUR tosta LIVERPOOL ve SWAN-

manı kar$ısında lvo. 1018 Tele. 2545 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12) den az olmamak 

GAS, VARNA ve KÔSTEN-
CE limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIE LINlEN 
"BARDALAND,. motörü 

10 Ağustosta ]imanımızda bek· 
lenmekte olup ROTTERDAM 
HAMBURG ve ISKANDl
NAVYA limanları için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASI 

"ALBA JULIA,, vapuru 12 
Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA liman· 
ları için yük alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 
.............. ıım:ı: .......... 

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

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

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

tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG Jimanlarından 
yük çıkaracak. 
AMERICAN EXPORT Ll· 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXTAVIA" vapuru 7 ağus· 

tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BALTIMOR liman· 
lan için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

SEAdan gelip yük çıkara
caktır. 

.. 
Tabiatın şifa kaynakları 

Karakoç ıhcaları 

üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına' 
caktır. · .• 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler ve'f' 
yüksek ticaret ve iktısad okulundan veyahud hukuk fakülte' 
sinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerindeJI 
diplomaları olmak gerektir. 

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 / Ağustos/937 de Ankara "e 
ı·çı'n yu'"k alacaktır. f ·ıı·ğ· ·ı - 1 d · - t lstanbul Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazanan!•'; 

mış, etra ının yeşı ı ı ı e guze manzarası ve aımı sure te ııı 
11 LGERIAN ,, vapuru 15 akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl- yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip Eylill zarfında söı 

Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın· 

bir imtihana tabi tutulacaklardır. 
ağustosta gelip LONDRA ve mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası tec- d• 
HULL için yük alacaktır. 4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını d· 

rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor- h · ı k t·1 "f · dl · 140 f ze Tarih ve navlunlardaki de· aız oma şar ı e mu ettış namze erme ve şe naPl 
donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine müracaat lerine 130 ar lira aylık verilecektir. . . 

ğişikliklerden acenta mes'u- etsin. Telefon : 2361 D. 15 Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfett•ı 
livet kabul etme2'. .. lık imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla lll 

tosta PIREden B·o ·sr· o· N·:- 'il llllllllllllllllllllllllllllı ı . Doktor .. ılllllllllllllllllllllllllllll• fettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük "i-~ 
- vislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir sene 1• 

NEVYORK için hareket ede- - - stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olıJI' 
cek~~YAHAT MÜDDETi A. Kemal Tonay = larsa şefliğe terfi' ettirileceklerdir. f 

PiRE • BOSTON 16 gün = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salguı · hastalıkları = 5 - imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbu•l~ 
PiRE. NEVYORK 18 gün _ Bı·rı·ncı· Sınıf Mutahassısı = Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebi~: 

- 6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara r· 
SERViCE MARITIME RO- = (Verem ve s aire ) = Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine"!., 

UMAIN. BllCAREST - llR mahane iıtasyonu kar§ı ınılali..i Dilıck ıokak. lıa~mda 30 ıayılı = mek veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. "ıe 
•OUROSTOR,, vapuru 31 _ ev ve muayenehane5inde sahalı !laat 8 den akşam saat 6 ya - k b lO/A /937 'h' d e müracaat me tu unun en geç ğustos tarı ın e S3 

~~~~~~d;uti~~~iy~A~T~ illlllllllllllllllllllllllllllllljjjjttlllljjl1ljljlj11Wllttlı1iilt ~;le/on: 4151 11111111• d«>~miş olması şarttır. 22 24 26 28 30 1 3 5 1 9 ~ 
ve GALATZaktarması TUNA lzmir P. T. T. mt·ı·du··rıu·•gv ünden: Askeri fabrikalar umum ınii-
limanları için yük alacaktır. d•• ı•• •• d 

JOHNSTON WARREN 1 - Bir Ağustos 937 tarihinde mer'iyet mevkiine giren 3222 Ur UğUD en: 
LINES L TD. sayılı telsiz kanununun muvakkat maddesi mucibince, bu K 

L 1 v E R p o o L kanunun mer'iyete girdiği tarihte mevcut bilumum telsiz ırıkkale civarında Hasall 
.. JESSMORE" vapuru 1 tesisatı ve cihazları sahipleri bir ay içinde ruhsatname d d k• • d J 

ağustosta bekleniyor. LIVER- almağa mecburdur. , e e meV llD e yapttrl a-
POOL ve ANVERS \imanla· 2 - Umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus alıcı k • t 

tesisat ve cihazı sahiplerinin ruhsatname almak için en ca ınşaa .... 
rından yük çıkaracak ve BUR- "' 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, yakın P. T. T. merkezine müracaat ederek senelik üc- Keşif bedeli 19439 lira 74 kuruş olan yukarıda yazılı '.,,. 

ret tediye etmeleri lazım ve kafidir. Bu kanun mer'iyete. k ıo 
SULINA, GALATZ ve IB- girdiği tarihten evvel alınmış olup 937 Mali senesine şaaat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 

0 p1lı 
RAIL limanları için yük aJa- cari olan ücretler mezkur sene için alınacak ücretten yonunca 18 Ağustos 937 çarşamba günü saat 15 de k• 
caktır. mahsup edilir. . zarf ile ihale edilecektir. 'f rr 

DEN N~:J~tJNJ~DDEL- 3 - Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi caiz Şartname 98 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. • ı P' 
olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı lerin muvakkat teminat olan 1458 lirayı havi teklif pıekt~,; 

O S L O telsiz tesisatı vücude getirenler hakkında bir seneden üç larını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ve!ı:ne,d· 
''BAALBEK,, motörii 24 k d"I · · d 2490 1 k 2 3 ncu 111 

seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Ve tesiasat zapt ve en ı erının e numara ı anunun ve ıı' 
temmuzda bekleniyor. iSKEN- d l · d l ·kı ·· tt ko111isY

0 
ve müsadere edilir. Ruhsat alması caiz olan kimseler e erın e yazı ı vesaı e muayyen gun ve saa e 6 

DERiYE DUNKERK ve NOR- tarafından ruhsat alınmaksızın verici veya hem verici ve müracaatları. 29 31 2 4 2V. 
VEÇ limanları :için yük ala- h l t · ·· d t" ·ı· b. d l ' A k "' f b •k J _..!fi caktır. em a ıcı esısat vucu e ge ırı ırse ır ay an atı aya s erı a n a ar umum ~" 

"EXCALIBUR,, vapuru 30 kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar ağır 
temmuzda PIREden BOSTON Vapurların isimleri, gelme para cezası hükmolunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı du••rıu••gv 0••nden,• 

NEVYORK · · h k t tarihleri ve navlun tarif el eri ve ıçın are e fesisat veya cihazı vücude getirenler veya kullananlar 
edecektir. hakkında bir taahhüde girişi· k 250 T El kt ı•k b kJt EXETER" vapuru 13 ağus- lemez. hakkında 25 liradan 250 liraya adar ağır para cezası on e rO 1 a ~" 

~--~~~ ....... ---~-- hükmolunur. ·kt,.-
Aydın Sıhhat eksiltme ko- Seferberliğe hazırlık veya seferberlik zamanında ve Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarıda .. ~· ı~r 

yahut hazarda örfi idare mıntakalariyle her nevi askeri ve cinsi yazılı -{Jlalzeme Askeri fabrikalar umum pı~d~r "'-' 
misyonundan: memnu mıntakalarda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler satın alma komisyonunca 16/Eyhil/1937 perşembe g~ıı (48) 

1 _ Eksiltmeye konan iş Aydının Söke kazasının Yenikö- hakkında beş seneden 1 O seneye kadar ağır hapis ve 15 te kapalı zarfla ihale edılecektir. Şartname (7) lıra klc't 
yündeki 5 tek ve 5 çift, Akköyde 25 tek ve 24 çift, Yenihi- ikinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında bir seneden kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 111u"' ı~~r 
sarda 14 tek ve 15 çift ev inşaatıdır. Keşif bedeli (48932) üç seneye kada ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazıli fiili teminat olan (8725) lirayı havi teklif mektuplarını ~t,;ııi-
lira 66 kuruştur. işleyenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis günd."! saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kenclı e dJef 

2 - Fenni evrak ve şartname şunlardır: cezası verili. (2649) de 2490 :,ayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle2~ 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, fenni şartname 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 28-30-1-3 J 

Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umum şarlna· dİi' 
mesi, keşif evrakı. lstiyenler bu evrakı Sıhhat ve 1. Muavenet lzmir Muhasebei Hususiye mü lzmir gümrükleri başmÜ 
müdürlüğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 9 181 937 pazartesi tarihinde eks:ltme komis- dürlüğünden: 2606 lügv ün~Ien: a· 
yonu odasında saat on beşte kapalı zarf usulile yapılacaktır. k ttJ 

E · b 1 k ( No Cinsi Mevkii 1 B d. k · ı· · ·· · ı · h ı~ 'h .. ..,rü ( ksiltmeye gıre ime için 3669,95) lira muvakkat teminat · - aş >re tör uğumiız e ıt a at ve ı racat gu••·. e ıı> 
· ğ d 1 ·k ı } · ı ı· d 7 Ev Tilkilik caddesinde ı rıl1 vermesı ve aşa ı a yazı ı vesı a an ıaız o ınası azım ır, dürlüklerinde açık buluııan daktiloluk vazife e 

A - Bu gibi inşaat yaptığına dair ehliyet ve Ticaret odası 28 Ev Karştyaka lktısad S. mur alınacaktır. 0ı11ıı· 
vesikaları. 473 Dükkan San'atlar mektebi yanında · brsı • 

4 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saltan bir 3 üncü Karaosman cad. 2 Bir dilekçe ile talip olanların bu hosusta ı ıj,I 
ı . k d k · kb k b'I' d ·ı k · 12 " ı· l k - b' 1 · · · lc:rdefl 111~ saat evve ıne ·a ar omısyona ma uz mu a ı ın e verı ece tır. B d ması azımge en evra ı mus ıte erınının ne a.ıırt 

33 Mag" aza 2 inci ele iye caddesi •"' •• ~ Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ret olduğunu ve ne gibi şeraiti haiz bulunac c1•'"' 
yazılı saate kadar gelmiş ve m~hür mumu ile iyice kapatılmış 35 " 2 inci Belediye caddesi öğrenmek üzere Baş direktörluğümiize 111iir• "" 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 29 Dolap Bakır Bedesteni lazımdır. 13,:r· 

20 27 3 7 2402 116 Mağaza Peştemalcılarda l ,,t 3 - mtihan günü 16 /8/ 937 pazartesi günü 5 

lzmir Vakıflar Müdürlüg\J Ün- 17 " Bekirpaşa hanında dadır. fi e' 
10 Baraka Karşıyaka Celal bey sokağı 4 B d' kt" ı··k .. ğ ·ı k · · · ap ed~ a-' 

d - aş ıre or u ten o renı ere tanzımı ı~. .. ~ , en: 85/87 Fırın Karşıyaka lktısad sokağı rakı müsbitelerin nihayet Ağuslosun 13 uncu ~6Z7 

S 477 Dükkan Karantina San'at mektebi yanında eneliği kadar ibrazı lazımdır. 31 1 3 ttı 
Lira Cinsi Mevkii Vakfı No. 71 Ağaç zeytin Karşıyaka Soğukkuyu eP 
96 Ev Şerif Ali s. lkiçeşmelik camii 26 28 " " Buca Üçkuyular lzmir Ziraat Mektebi dit 
36 Ev Damlacık Abbas ağa S. " " 6 ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda )'er ve cinsleri 
60 Dükkan Cami ittisalinde tuzcu S. ,, ,, 6 t Ör)Ügv Ünden: ,r' 
48 ,, Şerif Ali S. ,, " 1 yazılı akar kiraya verilmek üzere 25-7-937 gününden itibaren 

19 
yıl 

10 - -dd ti t d'd k t k 1 t Ş t 1 - Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16 • 120 Kahve Cami kapısı ittisali tuzcu S. ,, ,, 2 gun mu e e em ı en açı ar ırmaya çı arı mış ır. ar· 
72 Diikkan Çilengirlerde ,, ,, 29 ları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muhasebe müdü- sında öğrenci alınacaktır. ;1· 
Yukarıda yazılı kiralık akarat müzayedeye çıkarılmıştır. lha- riyeti Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 2 - Kayıt müddeti 20 Eylüle kadardır. ırı d'J 

leleri 6·8·937 cuma günü saat onbeştedir. Taliplerin Vakıflar günü olan 5·8-937 perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar Girme şartları okul direktörlüğünden ve T~~ ı 
idaresine müracaatlara ilin olunur. 29 3 6 2572 Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 30-31-1·3 törlüklerinden öğrenilmelidir. 2S 3 10 


