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Galatasaray 
Dii.nka , revanş maçında Ad
ı~ ~mira:ile .berabere kaldı 

az, benzin depoları kaldırılmalıdır 
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Facia lcıırbanlarından bazıları iie it/aige faal igeli ve ateıte gananlardan Hüseginin zavallı ana, baba ve lcardeıleri 
.........__~--------- --·--------, 

az, benzin de- Kadınların, çoluk çocufan feryadları ve aflayııları diin, Facianın 
~arı fehirden hakikaten dayanılmıyacak bir manzara arzediyorJu . muhasebesi 

'-ıdırılmalıdır ölenler, şimdilik 13 kişidir ıı ateıt• 
ı.,.lki gece. bntlD fzmiri he· •• ..... ·~·------ 2 lıaatanede dla! 

~g~ Tatilde birkaç kuruş kazanmak is- Dah~:::.!~!0,_ 
'°3:E::"i; tiyen yavrular nasıl yandılar? t":o~. tahmin etli. 

'- - Ba gu depolannın memleo 
.... ltla lefkil •ttili uametli teb· 
~-- ae YAkte bdar devam 

'- biye diflaecek n hilulmetin, 
L ata &alllde duna tehlikeyi 

~- ataaalllll li• de iltiy... "-

&..... lletiba d6nyadi;leıiırdiija 

Zarar altmıı bin liradır. Bir baba oflu ile beraber yandı. Liitfi 
kardeıini kurtardı, fakat kardeıi hastanede öldii. Hadise, 

emsalsiz bir fecaat arzetmektedir 
............................................................. _, 

~~nada biri emniyettir, .... 

~= .. ··•1camlarma, 
''~ bqı emniyet .. 

._.. Mda dBnyada, barut, 
.... IMmia gibi infilak ve 

~l!i.~. olaa depolar, tehrin 
çer.veftliaden daUaa u .. k 
~ Çlaktı böyle yerlerde Yu

""1 it bir infillkıa, bütan bir 
~ tltlırib edeblle~tini, binlerce 
if' -..1yar1aıea aerwıtfı mal obıbi· 
~ llerka Wlir.. Hiç f6pbesis, 
:: llJ, biaim lsmir için de var· 

' İlekim lsmir baaun ac111D1 
~ .. detildir. Seferberliğin bi· 

Turanda denize petrol 
Ye •deee bu dökülen 

tiıL...:'" ranmaa iç gfln dewam et· 
-..r. Bereket Tenin ki. •tlf de· 
~ lelir eamemif, fakat baa 
~ •laakale matakkatea aka· 

'lnmıttır. 
........ ba •lelia. ... ak· 

gibi, depolan .. , .. --
,~ ....... ·.-"~ •e ba lhdmal, hit" 

...._ ~ ........... ,.,. 701r. 

~ -..ıc11r. Bagla .. •JIU ... 
...................... k • 

. Ditlallmek pnkdr ki. ..... 
,..... depo. lf'lbirden 

ft ~ k~tl. Halbuki 
Wr a it1a Tana ciftftll· 

.......... .....,,..ı ... ek ki· 
lir ta•'lli•d• nkalNllacak 

illaleriae linyet Mecek kD· 
"1 infilak, hatla ~yakayı, 

""'~':'"--:::..iri yıkıp geçmcp Uf idir. 
!'- gu ve beasiain denisde 

FJl'."!!lı.ı&.._IWlau yayılmanm Ye bunu 
~---_ Wr g6a doja risglnnıa 
'iL,~ -eaiai 1a1anur edi· 

,..._!_takdirde hangi kanet, teh· 
:--ııaftleakbr ve doğKAk feli· 

C9URnı klm çekecek ve fa-: 
ile telt(i edilecektir?. 

ki, pmendifer glsergl-
~ Waa.U. itibarile bu depo·; 

~-- lelikle bir tehlike ha· 
....... adırler ... 

8oa laadiM bise llyHyecetbR 
Na Ye gidilmeli icab eda 
~ ~ ~ Ba depolarm .. 

"-ıu, ntaaelatlana cam, ... 
....... tehir bariciae nakli :n:,oa-.,_ 

tıı.L_ ~ ....... ,. ..... menr.atleri Jae. 
·~ koekoca bir telari ft OD 

--~ ............. hayabo 
~-= Wr 6aaidmlik Ye feltket 

......... lmakamaJIL 
.. lele ._... allbdar oı ... 

itil,.._. ....-n ba 

Hidiıegi bize anlatan 
lcaçiilc Liitfli 

Ewelki gece Bayrakla ile Bur·: 
aava aratıDdaki gaz depolanndaa, 
Aaadola petrol Tilrk limited firke
tiae ad olan depoda bir inf ilik 
nkua pldipü, ölen ve yaralınan
lar baladupna dün yazmıfbk. 

Y aaguı db 6Aleye kldar de
,.. etıniı •• •lef ancak uat 12 
de tamamile llndDrtllmOotllr. ltfai· 
ye, •lef lladlrllldlkten eonra ela 
çabımıı ft deponun alt kıamla· 
nada kalan tek·lflk gu teaekeleri· 
Dİll iaf ilWaruaa mani olmata at• .......... ,. 

IJ/R MUHARRiRiMiZiN TETKiKLERi 

'- Foto mıılıa6irimizin gece gungında çektil i iki poz 
~ Dan de yazdığımıa gibi bu fe· eYelki glia de Bayraklı iskelesiuden 
ci kan dikkateialik-yOdnden '01: palann .. purdaa fasla tank çıkar· 
muıtur. YıptıAımıs tahkikata göre, tıldıgaadan bunların depoya ietifiu· 
iofilik fU suretle Tukubulmuıtur: de geç kalanmıı, mutad ~··ı,ma 

iki glln evel bir vapurla lima· saatinden eourı ameleye ayne1 le· 
nımısa Anadolu petroi Tilrk limi· ret verilerek gece de iıletilmitıir . 
ted tirk.etine ıid gaz gelmiı ve Şirkeıia meıul mtldilri B. Ali Mef· 

12 adada 

Bir casus şebekesi 
meydana çıkarıldı ·-• 

ltalyan zabıtası, üç] adada geniş 
mikyasta tevkif at yaptı .. -Faris. 3 (Radyo) - Bavaı 

Ajanlllllll Yerditi bir habere göre; 
ltalyan adalanada genit mikyaata 
bir caıuı ıebekeli meydana çıb· 
nlmııtır. 

İtalyı Dahiliye Neureti, Ler
poe, Pıımoı ve Kalimnot adallna
da fevkallde tedbirler almıı Ye 
ada ıhaliuaclea flphcli birçok 
k.inaaeleri yakalayarak teTkif eyi• 
miıdr. 

Tevkif oluaa..ı.nn bepti Ram· 
dur. İtalyan ubıtaaa, caauı eebeke· 
ainin bGtlD elemaalanm ele geçir
mek içia etraflı ıaretıe tahk.ibta 
giriımit ve liaım gelen tertibatı 
al111ıftır. MeYkuflar, temu •• ibtl· 
ll&1u ••aedilmiflerdir. 

' . '\ 
Dankil. lstanbu 

maçı 

Galata•aray, Ati. 
mira berabere kaldı 

İ1taabul, 3 [Buml) - GaJa. 
tauray takımı, bugfln Ansturya 
pmpiyona Admin ile ikinci defa 
olarak karplaftı. Maç o.o ben. 
ben bitli. Galatauny takımı Be. 
tlktat •• Pera o1aacalarile tak· 
.tye edilmifti. 

Ba9 Ali Me/tıuııı luırlar1111 
/edelcir Feluni 

tan ile depo mldDrlerinden 8. 
Kaporıi ve B. Nlaib amelenin ba· 
flllda blmıılar, itia bir an eTel 
bitirilmeli için onlar ela JllMuaela 
balunmuılarclır. 

Gece ••t 20 ye dotnı itler 
ualmı1t depoya konm• Uam p· 
len 10D d6rt tanktaki gular ela 
banma bopltıla111 " tenekelere 
taktim edilmfttir. Yorgan •niyette 
balmwı amele Ye itçiler ton gay. 
ntlerlııl earf'ederek tatamlNılan il' 
le11atte Te deponma ...U..Hnde 
" O.iade ......... ••ık.-ı 

alıp depoya nakle deY.. etmifler
clir. Tam bu mada, medUIMi 
lehimci &...... eu.de bataa 
havya, bensin tenebtl..m içble 
girmit ft bensin* bi,rdeeWre 
atet almııtır . 

Şirket ıqfldDrl B. Ali ller tu 
derl..ı yanmakta et.ıa beaia ,...,. 
keeioi kacaklamlft dıtan fırlatmak 
istemit. elleri Te 7Dd 7amnca teo 
nekeyi elinden bıTakmıt ft •lef le 

diger tenekelere tlraye& eımlf, .. . 
TUS, ana depo Ye bD)'Gk tuk .... . 
denbire paıla-..br. eye a&radak· 
lmnı ........ nneleler, kell4ileri8i 
d~podıa dıpnya atmaga çabfmnt
lar fakat bana muvaffak ollma
aııılar içt"ride bµlaaanl•nn laepsi 
de "alevler ınıında l'8larak diri ·-diri yanmıılarcbr. 

Ağır yarah ol1rak kartuılu 
fiıket müdürü B. Ali llef tma, 
amele Ahmed oglu 330 dCJAumla 
Hada, g6mrftk memura %07 do· 
ıumla Zilhti, amele Otma, Dar. 
ınn otlu Ahmed, Oıman atla t .. 
mail ile diter hafif yanblu Mr• 
bal otomobille hutaneye bldanl
mıılar Ye tl'davi alı ıoa ahamıtlar
dır. Bunlarda DurıUD otlu Abmecl 
ile Oıman otlu fımail fala yana 
dıkllnadu Ye Mitin etleri dlkDI· 

- Sona 4 neli salti/98 -------
İktısad 
Vekilimiz 
Kotraaile Ayvalıl• 

geldiler 



Sayfa 2 ANADOLU 

tlffli.Q 
Bir facianın ardınca 

J..'velki gel.!e, bir ormanda vukubulduğunu sanarak uzaktan u.ı.ağa 
kızıl alevlerinin siyah fon üstündeki ihtişamıoa bakarak seyretti~iıniz 
yangın, dün sabah, hakikaten adı iiı:.tünde bit felaket gibi asıl yüzilnü 
ı!'ÖStcı-di. 

Bir yığın yaralı, bir yığm öHi ve kayıb! 

Kaza ve kaderi kabul ederim, amma ouu tamıırnile bambaşka, 

kendi i~imizle, kendi düiüocelerimiz, kabiliyetimiz ve harekıitımız1a 

yakındım alakadar görürüm. Ne çekersek, kendi cezamızdır. Her iş, her 
bıidise ve berşey bizim eserimizdir. Şimdi, rahmetle anma~a mecbur o1· 
duğamuz havyacının bir 'likkatsizliği, bir akşam karan1ığ1 içinde, beş 
on oileyi çoluk çocuk.larile beraber kıpkızıl bir yangmın ortasına atı• 
verdi. Bunda kaza ~e kader ikinci derecede bahse mevzu olabiJir. Ha· 
kikutte iee, dilckatsizlik denilen şey, baem1 eğmiş, mahkılıniyctini kabul 
etmiş ve söz söylemekten utanan bir mesa! oJarak karşımızdadır. 

• * • 
Her zaman vapurla veya otobüsle Karşıyokaya gidip gelsem, nazarı 

dikkatime çarpan en büyük şey, gaz ve heıızin depoları olur. Şebdn di· 
binde eli bayraklı, gözü kanlı bir muhatara halinde duraı:ı bu yeılt!ri, 
bir vakitler İzmir belediyesi kaldırmak: istemi~ti ve hatta kendi kendime: 

- Bıma muvaffakıyet hasıl olursa, belediye, bunu da bir eser ola· 
rak saymalıdır. 

Demi~tim. Kanon, hukuk, idare bakımıodan mı, bilmem neden; ta• 
savvur akim kaldı. fşte, dün geceki facia, bize diğer ve asıl büyük de
poların da bir gün büyük felaketler doğurabileceğini işaret ve isbat et· 
miş bulunuyor. Dikkatsizlik veya kaza ve kader, rahat ralıat oralara da 
gidebilir ve o takdirde şehrin bir kısmı, bir semti içindeki bir yığm 
aile ile mah·volub gidebilir. Bilhassa trenlerin mütemadiyen işlediği 
bir yerde .. 

Her ne şekilde o1orsa olsun, bu depoları şehrin dibinden uzaklaş· 
tırmahdır. Bunun manaın da şehri tehlikelerden uzaklaşllrmaktır. 

Ald1ğımı2 ders, hiçbir deree benzeıniyecek kadar fecidir. İnebolu 
deniz ve en faciasından sonra, şimdi de başımıza Bayrakhda bir alei ve 
benzin, gaz faciası çıktı. Vay ölenlere .. 

izzetinefis davasl! 
Cenubi Afrikada Yuhans

burg şehrinde fareler pek ço· 
ğalmış; belediye meclisi sekiz 
tane "Sıçan tutma memuru" 
tayinine karar vermiştir. 

Oldukça iyi bir maaşla bu 
sekiz memuriyete memur aran
mış fakat bir kişi bile talip 
çıkmamışbr. 

Saime Sddi 

)ara " koca sarrafı n derler. 
Böyle bir sarraf Amerikada 
ŞiKagoda yetişmiştir. Bu ka· 
dının adı Bayan Virjinya Kog· 
sueldir, sekizinci defa evlen· 
mek üzeredir. 

Bu Bayanın boynunda bir 
madalyon varmış ve yedi ko· 
casrnın ismi, doğum tarihi ya· 
zılıymış. 

Sekizinci koca, Bayanın sa
bık yedi kocaya bu merbuti· 

Ha midiye 
mektep gemisi 

1 Dün Bodruma 
hareket etti 

Evelki gür. lzmiri şereflen· 
diren Hamidiye mektep ge· 
misi, fzmirden deniz gedikli 
erbaş okuluna girmek ·için 
müracaat eden talebeyi alarak 
dün saat on yedide Bodruma 
hareket etmiştir. Oradan An· 
talya ve Mersine gidecek, ora· 
daki talebeyi de alacak ve 
sonra imtihan yapılacaktır. 

Muvaffak olacak talebe, ge· 
mide alıkonulacak ve Hami· 
diye kruvazörü, dönüşte tek· 
rar limanmııza gelecek, üç 
gün kalacaktır. 

Y. Z. Enstitüsü 
talebesi 

Atatürk heykeline 
çelenk koydular 
Ankaradan şehrimize gelmiş 

olan Yüksek Ziraat Enstitüsü 
talebesinden 22 kişi, başların

profesör B. Said olduğu hal· 
de dün borsada ve diğer bazı 
müesseselerimizde tetkikler 
yapmışlar ve saat 18 de Cum· 
huriyet meydanına giderek 
Atatürk heykeline büyük bir 
şükran çelengi koymuşlardır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü tale· 
besi, bugün Aydın ve Denizli 
havalisine gidecek, tetkiklerine 
devam edeceklerdir. 

Yanbastı 
Hüseyin 

1 O sene hapse mah. 
kum oldu .. Belediye meclisi bu vaziyet 

üzerine toplanmış ve memura· 
yetin ismini "Muzır hayvanlarla 
mücadele memurluğu,. na çe· 
virmiştir. 

yetini acaba hoş mu görecek Menemen kazasının Türkelli 
yoksııı?.. • köyünde Dağlı oğlu Emini 
Mumya ve deniz havasll taammüden öldürmekle maz-

Bu defa ilan edilince sekiz 
memuriyete 100 den fazla ta· 
lip çıkmıştır. 

İzzetinefis davasınm bu şekli 
gariptir, değil mi? 

Sineöin ya!lıl 
Almanya, neredeyse sineğin 

yağmı çıkaracak! 

Almanyada iptidai madde· 
lerin dahilderı ve sun'i olarak 
istihsali hakkında verilmiş bir 
karar vardır. Bu kararın tat· 
bikine baslanmıştır. Ve şimdi 
kahve telvesinden yağ çıkarıl· 
mağa başlanmıştır. 

Bir Alman gazetesine göre 
Almanyada senede 10,000 ton 
kahve telvesi toplanabilir; ve 
bundan da iyice yağ çıkarıla· 
bilirmiş! 

Ala. Fakat bu yağ yiyecek 
yağ mıdır, yoksa... Sanayie 
mahsus mu?. Bu cihet izah 
edilmemiştir! 

Usta hırsızıar 
Nevyorkta büyük bir hırsız 

ç.etesi meydana çıkarılmıştır. 
Çete merkezinde yapılan ta· 

harriyatta bir ambar dolusu 
çalınmış eşya bulunmuştur. Bu 
eşya arasında eski bir. koltuk 
bilhassa nazarı dikkati celbet· 
miştir. İlk nazarda çahnmağa 
değeri olmadığı sanılan koltu· 
ğun Amerika milli müzesinden 
aşırılmış ve Amerikanın ilk 
Cumhurreisi Vaşingtona aid 
bir koltuk olduğu anlaşılmıştır. 
Koca sarrafl bir kadml 

lngiliz gazetelerine göre, Mısır 
firavolarmm mumyaları deniz 
havasından hiç hoşnud değil
dirler! 

Mısırda ehramların içinden 
çıkarılarak Londra müzesine 
nakledilmiş olan mumyalar 
asırlarca dayandıkları halde, 
Londrada çabuk bozulmak· 
tadır. · 
Fare tüccarı bir kadını 

Londrada Bay&n Blöser 1ldlı 
bir kadının evi fare meşheri 
veya fabrikkstdır. Bu evde te
mam 11,000 fare vardır. 

Farelerin irisi, ufağı, renk· 
lisi buradadır. Kırmızı tüylü 
farelerle karagözlü beyaz fa. 
reler çok makbuldür. Bir kara 
gözlü beyaz farenin piyasada 
kıymeti 10 sterlinmiş. 

Bayan ayni zamanda fare 
derisi satmaktaymış. Kadın 
modalarından biri olan fare 
derileri, Bayana çok para ka· 
zandırmaktadırl 

-------
Roma mülakatı 
Londra, 3 (Radyo) - Deyli 

Herald gazetesine göre dört
ler misakı konferansı ihzari 
komitesinin davetinden sonra 
B. Çemberlayn Bay Mussolini 
ile Romada bir mülakat ya· 
pacaktır. 

Denizli ilbayı 
Denizli ilbayı Ekrem Engür 

iki ay mezuniyetle lstanbula 
gitmiştir. İlbaya Sarayköy 
Kaymakamı B. Hadi vekalet 

nun Yanbastı Hüseyinin şehri· 
miz Ağırceza mahkemesin !e 
cereyan etmekte olan muha· 
kemesi, dün sona ermiş ve 
Hüseyinin tayin edilen onibeş 
sene ağır hapis cezası bazı 

sebeplerden on seneye indiril· 
miştir. Katil Hüseyin, maktulün 
veresesine 600 lira ölUm taz· 
minatı da verecektir. 

Pırnar calıları 
1 

Tahtalı devlet orma-
nından verilecek 
İzmir fırınları için lazım 

olan 906 kantar pır'nar çah· 
sının Bucanm Tahtalı devlet 
ormanlarından verilmesi için 
Ormın müdürlüğünce muvafık 
görülmüştür. 

Orman kanununun altıncı 
maddesi mucibince müsaadesi 
verilen pırnar çalılarını, Bu· 
calılar fzmire getirip satacak· 
lardır. 

Orman muhafaza memur· 
lan tarafından kaçak kömür 
ve odun naklinde kollanıldık
ları için tutulan ve idarece 
müsadere edilen on kadar 
katır ve eşek bugün sat1la· 
caktır. 

Nafıa müesseseleri 
Komiseri 

Şehrimiz Nafıa müesseseleri 
komiserliğine tayin edilmiş 
olan Bursa elektrik komiseri 
B. Halid şehrimize gelmiş ve 
Nafıa komiserliğı vazifesine 
L--1--·-"·-

ihracat mahsullerimizin 
navlun ücretleri 

Vapur kumpanyaları yüzde on 
ristorno vereceklerdir 

-----------Navlun meselesi hakkında 

mühim teşebbüslerde bulu· 
nulduğunu yazmıştık. lktısat 
Vekaleti bu mesele üzerinde 
hassasiyetle durmaktadır. Dün 
şehrimizdeki alakadarlara ge· 
len malumata göre 1936 ve 
1937 seneleri son Kanunların· 
da ecnebi vapur kumpanyaları 
liner olarak kontinante nakle
dilen iizüm ve incirlerin be· 
her tonundan yüzde 37,5 ve 
Yunan vapur kumpanyaları 

36 şilin ve 1 Temmuz 937den 
itibaren ecnebi vapur kumpan· 
yaları yüzde 55 ve Yunan 
vapur kumpanyaları keza yüz· 
de 55 navlun almaktadırlar. 

Fakat yerli kumpanya_lan ih

racat mevsiminde yüzde 10 
ristorno yapacakları öğrenil

miştir. Bu suretle navlun yüz· 
de 45 üzerinden temin edil
miş oluyor. Alakadarlar bu 
mesele üzninde ehemmiyetle 
tetkikler yapmaktadırlar. 

Palamut ve üzüm 
ihracatının kontrolu 

--~----~....,,_ ______ _ 
Kursta verilmekte olan dersler 

yakında ikmal edilecektir 
Üziim ve palamutların ih· 

raçlarrnda standardizasyona 
doğru gidilmesi için yapılan 
hazırlıklar epey ilt'rlemiştrr. 
Bu sene, bazı ihracatçıların, 
kontrol işinin gelecek yıla bı· 
rak1lması hakkındaki dilekleri 
kabul edilmemiştir. lktısad Ve
kaleti, üzüm ve pa1amutların 
ihraçlarında kontrol altında 
tutulmasını ve kontrolun bu 
seneden itibaren başlamasını 
muvafık görmüştür. Onun için 

bu sene aşağı kalite üzümlerin, 
yüksek tipler namı altında ih
racına müsaade edilmiyecek 

Vali F. Gülec 
1 

Buca Çocuk yur-
dunda tedkikatta 

bulundu 
Vali ;;. Fazlı Güleç1 dün 

refakatinde Öksüzlere Yardım 
Cemiyeti reisi B. Hamdi Ak· 
yürek olduğu halde otomobille 
Bucaya giderek Buca Birinci 
okulunda Kreş çocukları için 
açılan kampta tedkikler yap· 
mış, çocuklarm muhtelH vazi· 
yetlerile yakından alakadar 
olmuştur. O sırada Buca Be· 
lediye reisi B. Nazım Anık 
ile Parti Başkanı B. Hüsa
meddin Balkanlı da buluna· 
rak çocukların bakımı ve ihti· 
yaçlarımn temini hususunda 
nası] ça1ıştıklarını anlatmışlar· 
dır. Vali, Çocuk yurdunda iki 
saat kadar kalarak çocuklarla 
meşgul olmuş ve onların her 
türlü ihtiyaçlarının temini hu· 
susunda gösterdikleri alaka
dan dolayı nahiye Belediye 
reısile Partı reisıne tcşekkilr 
etmiştir. 

VUzde 80 tenzllAt 
Matbuata ve Anadolu Aıan 

sına mensup olanlara devlet 
demiryoUarı tarafından verile· 
cek iki aylık yüzde 60 tenzi· 
lath halk ticaret biletleri hak
kındaki tarife hükümlerinin 
Şark şimendiferlerinde henüz 
tatbik edilmemekte olduğu 
devlet demiryolları umum mü· 
dürlüğünden şehrimizdeki ala
kadarlara bildirilmiştir. Edirne 
istasyonundan verilen bu kabil 
biletlerin ayni hatta da tatbi· 
kine başlandı~ı bilahare ilan 
-'--·----···-

ve tesbit edilen tiplere göre, 
ihracat yapılacaktır. Kontrolör 
namzetleri için Ticaret ve Sa· 

nayi odası konferans salonun· 
da açtlan kursta derslere ele· 

vam edilmektedir. Kontrol nam· 
zetlerine, bilhassa üzüm tipleri 

hakkında tatbikat dersleri ve· 
rilmektedir. Namzetler, muh· 
telif üzüm ve palamut tiplerini 
lktısad Vekaleti standardizas· 
yon mütehassısı Dr. Bay Ba· 
deden öğrenmektedirler. Kurs· 
ta devam etmekte olan dets· 
)er, yakında bitecektir. 

2026 Göcmen 
' Bu akşam Urlaya 

geliyor 
Varnadan limanımıza hare· 

ket eden Nazım vapuru, 2026 
göçmenle. mühim miktarda 
göçmen hayvanını taşımakta 
olduğu halde bu akşam Ur1a 
tahaffuzhanesine gelecektir. 

Göçmenlerin iaşe ve istira· 
hat)erile sağlık muayeneleri 
için lazımgelen her türlü ha· 
zırlıklar tamamlanmıştır. 

Geçen hafta Bulgaristandan 
gelen göçmenlerin beraebrle· 
rinde getirdikleri mühim mik· 
tarda hayvan için 40,000 kilo 
kuru ot satın alınmıştı. Bun· 
dan 22,000 kilosu sarf edil· 
miştir. Tekrar ot satın alınma· 
sına lüzum hasıl olduğu için 
bugün iskan müdürlüğünde 
toplanacak olan mübayaa ko· 
misyonu daha 40,000 kilo 
kadar kuru ot satın alınma
sını kararlaşurncaktır. 

Torbah mezbahasında 
Torbah belediye mezbaha

sında Temmuz ayı içinde 373 
koyun, 15 keçi, 3 öküz, 22 
inek 1 33 dana olmak üzere 
450 baş hayvan kesilmiştir. 

Öğretmen maaşları 
İlkokul öğretmenlerinin bir 

kısmına dün Ağustos peşin 
maaşları verilmiştir. Diğerleri· 
nin maaş muameleleri ikmal 
edilmek üzeredir. Yakında Öğ· 
retmen maaşlaıı tamamen tevzi 
edilecektir. 

Arsa satışı 
· Belediye Daimi Encümeniı 
dün Belediyede toplanmış, 

arsa satışlarile meşgul ol· 
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Şap hastalığı --·---··· Hayvan panayırlart 
açılmıyacak 

Biga ve Lapseki kazaları11da 
hayvanlardaki şap hastalık1 

sebebile Biga ·Lapseki ve Ye
nice kazalarındaki hayvan P~ 
zarlarının kapatıldığı ve 2 
Ağustosta açılması mutad oJsıı 
Lapseki kazasının Çardak k0' 
yünde ve 25 Eylulde Çaoıık· 
kaledeki panayırların açılı:Jll' 
yacağı Çanakkale vaJil~ğiodeP ı 
vilayete bildirilmiştir. 

Yeni revir 
Dlln merasimle açtld1• 

Dün öğleden evel aske~ı 
garnizonunda tesis edilen revı· 
rin küşat merasimi yapılın•f 
tır. M~rasimde şehrimizde blll 
lunan Komutanlar, Vali B. faı 1 

Güleç, Saylavlar ve belediye 
r~isi B. Behçet Uz ile davet· 
liler hazır bulunmuşlardır. 

Davetliler garnizonu, fevk8' 

iade mükemmel bulmuşlar v; 
buradaki modern tesisatı ço 
beğenmişlerdir. 

Şehir _g_a_z-in-osıınd~. 
Müstahkem mevki ko~ di 

tam şerefine ziyafet verıl 
Dün .akşam Şehir gazino· 

sunda Halk Partisi tarafıı:ıdatl 
Tümgeneral Bürhaneddin oeır 
kerin lzmirden ayrılışı ınii0~: 
sebetile verilen ziyafette şe 
. .. . 1· d'u bll' 

rın mumtaz rıca ı -ne . ·ı· 
lunarak iyi bir gece geçırı 
miştir. -~ 

İtalyan 
manevraları .. 

_ 'frB' 
Roma, 3 (Radyo) 

patiden bildiriliyor: ··~ 
Sicil yada yaptlacak biiY

0 
a. 

manevralar için hazırlıklar 
devam ediliyor. 

v· 
Askerin tecemmüü ve rııe rı 

zilere taksimi başlamıştır. r;e. 
kıt'aları manevra sahaları111 ı~r 
lefonla biribirine bağlarn•~.,e 
ve yolları da ihtiyaca go 
hazırlamışlardır. v· 

Venedikte yapılacak rrı~peve 
ralarda General Paryanı ş'I 
Mareşal Dö Bono ile Mare ıı· 
Pekoli JiraJdi hazır bulıJfl 
caklardır. • Je 

Uluslar sosyetestfl 
Cumhuriyetçi /span!I" 

mümessilleri ./ 
Valansiya, 3 (Radyo) 1,r 

Cumhuriyetçi lspanya, lJl~ef 
sosyetesinde Başvekil B. . ld 
.. H . . N B JırB 

rını, arıcıye azırı · t
8

,9• 

ve B. Alvares Ddvayo 
f1ndan temsil edilecektir. t8 
Bir tay yare dfJI pir 

Oslo, 3 (Radyo) -
1 

ııs~ 
Norveç tayyaresi beş yo cJcll' 
ile birlıkte düşmüş ve Y0 

larla pilotlar ölmüştür. 

Halkm Dilekleri 

Tramvay biletle
rindeki 25 santi~·· 

Bir karf imizin teklifıyıs· 
f zmir elektrikli lrarıı"9 şf1' 

rında bilet alınırken 4,75
1 
8rıcıı 

tim olan bilet ücreti tutu ~ ı1e' 
biletçilerde müşteriye ger\wı 
rilecek 25 santim ekse si' 
bulunmamakta ve bu P8~8 ı;eıı 
hiplerine verilememektedır'· ti ile 

teklif ediyorum: Bilet iic~tsi~ 
25 santim daha zam e Jsll~· 
ve bilet ücreti beş kuruş 0 

Fakat bir şartla: ,,ıırıı 
Her ay sonunda bu hes.sb 

bilet sarfiyatı üzerinden ıJ1u· 
edilerek en büyük şefka~ıJ,,_ 
cssesesi olan Kııılay kurtı 

•1 • 
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~'\·J;Jli 
Milisler son taarruz da da 

muvaffak olamadııar 
Basklar muharebeye devam edilmesini 
ietemiyorlar .. Bunun için komünistlerle 

çarpışmağa 

Sen Jan DoJoz, 3 Radyo)
Şatanderden alınan haberlere 
göre, anarşistler Satandere 
hakimdirler. 

Basklar harbe devam taraf
tan değillerdir. Bu sebeple 
komünistlerle Bask milliyet
perverleri arasında müsade· 
meler olmaktadır. 

Cebelüttarık, 3 (Radyo) -
Kadikse Fas İspanyasından 

başlamışlardır 
mühim kuvvetler çıkarılmış ve 
cephelere sevkedilmiştir. 

Paris, 3 (Radyo) - Gene
ral Franko, Standere kat'i 
taarruz emretmiştir. Madrid 
cephesinden bu cepheye tak· 
viye kıtaatı gönderilmiştir. 

Madridin zaptı Standerin 
temizlenmesinden sonraya bı· 
rakılmıştır. 

Bugün Yunanistanda 
büyük şenlikler var 

4 ağustos General Metaksasın iktidar 
meokiine geçtiği gündür. Bugün, milli 

bayram olarak kabul edilmiştir 
Atina, 3 (Radyo) - Bugün da hazır bulunacaktır. 

bütün Atina 4 Ağustos bay· Bu akşam bütün Atinada 
ramı dolayısile donanmıştır. büyük bir feneralayı yapıla. 
Meydanlar ve caddeler, ma· caktır. Bu alaya sabık muha· 
ğazalar ve evler bayraklarla ripler, mektep talebesi ve as· 
süslenmiştir. ker iştirak edecektir. 

Yunanistanm her tarafından Bütün gece Pirede deniz 
heyeti mahsusalar kara ve de- eğlenceleri yapılacaktır. Bütün 
niz yollarile gelmektedirler. vapurlar bu merasime iştirak 
Dün yalnız 40 .... grup milli edecek ve tenvir edilecektir. 
kostümlerile gelmişlerdir. Bu Pireden Kaleruna kadar 
gruplar stad ve miJli danslar umumi bir deniz gezintisi ya-
Yapacaklardır. Bu denslarda pılacaktır. Gezinti ancak gece 
kabin.e reisi general Metaksas yarısı bitecektir. 

latanbulda pehlivan 
güreşleri 

lstanbul, 3 ( Hususi ) -
Türkiye başpehlivanı Tekir· 
dağlı Hüseyin, Pazar günü 
Taksim stadyomnnda cenubi 
Afrika şampiyonu meşhur 
Vander Veld ile, Mülayim de 
l<anadalı Kampelle gureşe· 
cektir. 
Meşhur Yunanlı pehlivan 

Cim Londos da yakında şeh
timize gelecek ve bu maçla
rın galibi ile güreşecektir. 

B. lindberg 
Londraya döndü 

Londra, 3 (Radyo)-Tayya· 
Yareci Lindberg dün akşam 
saat 17 de Morleden buraya 
gelmiştir. 

B. Lindberg doktor Karelin 
ıiyaretine gelmiştir. Ayni gün 
kendi tayyaresile Londraya 
dönmüştür. 

lstanbulda 
8ir resim sergisi açlldı 

lstanbul, 3 (Hususi) - Bu 
Rlin şehrimizde bir resim ser· 
i'isi açılmıştır. , ..................... .. 

ANADOLU 
-----

--Günlük siyasal gazete 
SahiJı ve ba,yazgaoı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
~ rnomf nesriyal \'e yazı i~leri 

Gdnrü: Hamdi ürhcı Çaoçar 
l -CIArebaneei : 

İtınir İkinci Beyler 80kaw 
C. Halk Partisi binaeı içinde 

'l' Teıgraf: Jzmir - ANADOLU 
clefon: 2776 •• Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
\'tUı~ı 1200, altı aylığı 700, üç 
)' ylığı 500 kuru~tur. 
ilhancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
lleı yerde 5 kuruotur 

Gttn -~ geçmio nüshalar 25 kuruel'n-

aNADOLU l\IATBAASINDA -
BASILMIŞTIR 

.4.merika • Rusya 
Ticaret anlaşması .. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Va· 
şingtondan bildirildiğine göre, 
B. Hull Sovyetler birliğile 
Amerika Birleşik devletleri ti
caret anlaşmasının yenilenmesi 
hakkında müzakeratın müsbet 
surette sona ermekte bulun
duğunu söylemiştir. 

iyi haber alan mehafil ge
çen sene kıymeti otuz mil· 
yon dolar olarak tcsbit edi
len Sovyet mübayaatının artı
rılacağını bildirmektedir. 

Dük veDüşes Dükent 
YuOoslavyaya gidiyorlar 

Varşova, 3 ( Radyo ) -
Dük ve Düşes Dükent Enfi
yelde vasıl olmuslar ve halk 
tarafından şiddetle alkıştan· 
mışlardır. Dük ve Düşes Dii
kenl Yugoslavyaya gitmek 
üzere yola çıkacaklardır. 
ltalyan mekteb gemileri 
zabitleri Yunan milli bay· 

ramma iştirak ettiler 
Atina, 3 (Radyo) - ltalyan 

mekteb gemilerinin Pirede bu
lunması bunların milli bayra
ma iştiraklerini temin etmiştir. 
ltalyanın Atina sefiri; Amiral 
Goyran ve mekteb scfineleri 
zabitlerine ve Yunan bahriye 
ıabitlerinf' bir ziyafet vermiştir. 

B. Radek 
Sefarethanelerden birin

de vazife alacak 
Moskova, 3 (Radyo) - iz· 

vestiya gazetesi başmuharriri 
iken' son zamanlarda tevkif 
edilenlerle birlikte yakalana
rRk muhakeme edilen ve on 
bir seneye mahkum edilmiş· 
ken bilahare affa mazhar ola· 
rak serbest bırakılan meşhur 
Rus muharrirlerinden B. Ra· 
dek Karlin, Rus sefarethane· 
Jerinden birinde vazife ala· 

ANADOLU 
Sayfa S 

- · .... _ - t;__in .. Japon muhasamatı 

Mili~:::.~!:::: sevi- sa vvurunda bulunuyor 
yesine hiç inmeden ve sadece 
kendi hesabına, bazan ne ka· 
dar uzak yerlere kadar koşup 

•d" ? gı ıyor ... 
Milletler cemiyetinde Ha

beş · İtalyan müzakerelerinin 
geçtiği günlerde, ihtiyar ve 
hattn ölüme namezd - ki öl· 
müştür • bir zat bana kakve· 
hanede sormuştu: 

- Müzakerelerde bizim mu· 
rahhaslar da söz söylediler mi? 

- Evet! cevabını vermiştim, 
bana aynen şunları söylemişti: 

- Kafi, ne söylediğini sor· 
mıyacağım. Bizim sesimiz du· 
yulsun, biz bulunalım orada, 
onu istiyorum. 

Merhumun sözünü hiç unut· 
marn. O bana, bunun neden 
ileri geldiğini söylememiş veya 

söyliyememişti. Türk murahha
sının, Milletler cemiyetinde her 
halde konuşmasını istiyen şey, 
mitli gururun ta kendisi idi. 
Çünkü milli izzetinefis ve hay
siyet ayağa kalkıyordu. 

Bunu, bütün harici spor te· 
maslarımızda, yalnız gençliğin 
değil, bütün halkın gösterdiği 
alakada da sarahatle görmü· 
yor muyuz?. 

Bir Türk pehlivanının yap· 
tığı güreş, sadece bu spora 
olan merakımızdan dt!ğil, fa. 
kat gururumuzdan gelen bir 
alaka ve tatmin edilmek ihti
rası ile hemen bizi sürüklüyor. 

Çobanın falan yerdeki ga· 
libiyeti ile zözlerimizin ıçı, 
ruhumuzu aksettiren bir ay· 
dınlıkla gülüyor .. 

Türk süvarisinin muhtelif 
koşularda aldığı neticeleri, 
satır satır, tahlil ede ede, ge
çen yılların koşuları ile muka
yeseler yapa yapa okuyanların 
sayısı tasavvur edilmiyecek 
kadar çoktur ve bittabi bun· 
da da yine milli gurur amildir. 

Türk milli takımı, dost Yu
goslavyaya temaslara gitti. Pa-
zar günü dikkat ettim. Herkes, 
maç. ı nereden lakib edeceğini, 
neticeyi nasıl anlıyacağını so
rup araştırıyordu. Çünkii mil· 
!etleri yapan w yaşatan o 
mukaddes gurur yine ayağa 

kalkmıştı. Gurursuz milletin 
tarihteki nasibi ve yeri, söz 
götiirmez şekilde ya mahvol· 
mak veya köle yaşamaktır. 

Milli takımdan sarfınazar, 
bazı amatör knlüb takımları
nın yaptıkları kii~ük mikyas· 
taki Balkan gezintileri ve te
masları da ayni heyecan ve 

alakayı topluyor. Hududdan 
ötede cereyan eden herşeyde, 
bu gururdan bir parça, bir 
ruh vardır. O gurur, emsalsiz 
ve takdise layık bir hasbiliklc 
dünyanın öblir ucuna kadar 
gittiği gibi göklerin en yiiksek 
noktasına da tırmanıyor. 

Fakat bizim vazifemiz, ayni 
zamanda bu gururu tatmin 

etmek ve bütün harici müna
sebet ve hareketlerimizde mad
di ve manevi şeref ve menfa
atimizi korumaktır. Mesela, 
spor temaslarında zaman za
man aldığımız çok utandırıcı 
neticeleri, bu millete biraz da 
unutturmak, bunun için de 
General lnönünün son tebli
ğindeki ruhu anlamak ve kav-
ramak lazımdır. * * 

Çinliler Sahar ile Hopey civarında tahşidat yapı
yorlar. Buralarda büyük muharebeler bekleniyor 

Japon askerleri karaya ihraç edilirken 
Tokyo, 2 (A.A.) - Assahi Jcnıirrolıınun tahribine bir ıııuka· 

gazetesine göre; askeri maka- bele cılmııL.: üzere yih:krco kl•ylü 

mat Şimali Çinin yeni hüku- öldürmüşlerdir. 
metini teşkil etmek üzere ya· Nankin, :{ (A.A.) - Sala-
kında askeri hareketlere niha· hiyettar Çin mehafili Japon-
yet vereceklerdir. ların şimali Çinde aldıkları 

Ayni gazeteye göre, bu ma- yeni tedbirleri ciddi bir alaka 
kamat yeni hükumetin tam ile takib etmektedir. 
bir muhtariyete sahih olma- Çin Central Nevs Ajansı, 
sını istemekte, çünkü şimdiki bir Çin·Japon harbinin artık 
vak'aların g. çen hükumetin önüne geçilemez bir hal aldığı 
tam bir muhtariyete sahib ol· fikrindedir. 
maması yüzünden çıktığı ka- Central Nevs ayrıca aşağı-
naatında bulunmaktadırlar. daki hadiseler iizerine nazarı 

Assahi gazetesi, askeri ha- dikkati celbetmektedir: 
reketlerin ilk safhasının nihayet 1 - Şimali Çin üzerindeki 
bulduğunu ve Nankin ordusu anlaşmazlıktan doğacak fazla 
şimale doğru ilerlemediği tak- masrafları kapamak için Tokyo 
dirde kıt'aların bir müddet hükumeti 30 milyon yenlik bir 
istirahate çekileceklerini ilave kredi açmıştır. 
eylemektedir. 2 - l Ağustostanberi her 

Tokyo, 2 (A.A.) _ Nan· türlü eşya, yolcu nakliyatının 
kinde hükumet, ordu ve Kuo- kesilmiş olduğu, Koreden on 
mingtang partisinin mümes· bin kişilik ihtiyat ve takviye 
silleri arasında cereyan eden kıt'alerı gelmiştir. 
müzakereler neticesinde baş- 3 - Çinde oturmakta olan 
kumandan Çan·Kay·Şeke as· bütün Japonlar memleketJerine 
keri ve diplomatik sahada hareket etmiştir. 
istisnai salahiyet verilmesine 4 - Japonlar Lojang Cang· 
karar verilmiştir. Bundan ma· cu Kay Fengile Konan eyalet-
ada Van Saoming Kuoming· !erinin diğer şehirleri üzerinde 
tang partisinin işlerini idare müteaddit keşif uçuşları yap· 

maktadır. etmeğe memur edilmiştir. 
Tokyo, 2 ( A.A.) _ Han- Tokyo, 3 (A.A.) - Diyet 

kovdan alınan haberlere göre, meclisinde beyanatta bulunan 
Çin ve Japon tacirleri arasın· Harbiye Nazırı, 29Temmuzda 
daki müzakereler lamamile Çin jandarmalarının isyan et· 
durmuştur. Çinliler Svatov ve tiği Tungceu şehrinin tama· 
Kautonda Japon eşyalarını mile tecrid edilmiş bir vazi-
almak istememektedirler. yette bulunduğunu söylemiştir. 

'nugbay, 3 [A.A.) ·- Tol..)o· Havalnrın fena gitmesi ve 
ılau alınan boberJcrc giire, jnpon a Çinlilerin mukavemeti yüzün· 
hüUnıcti birknı; ~ün e\'el Jiyı•ttcn den Japon tayyareleri mahalli 
alınını~ olan J 00 milyon yl'UJ..-u Japon garnizonile temasa ge· 
hnşku ayrH'n 300 milyon munzam çememektcdirler. Japon gar
talıs.i nı istemek taeav" urundaJır. 
Bu dıı japonvıınıo eimali Çinıleki nizonu telsiz telgraf işaretle· 
askeri hareketi ıt~\·si cımek tasa'. rine cevab vermemektedir. 
'urunda oldu~uuu gö.,tcrruektedir. Nazır muhtariyeti haiz olan 

japon tak'i)e kıtootınıu mfıtc· şarki Hopr:i hükumet reisinin 
undi)<'n vürudu ,,. 160,000 ibti· Tungceu da Çin jandarmala
ynt efrcdının seforber i!dilmc~i rını isyana teşvik etmiş oldu
japvu) anın uı;un hir harbi iılaıııe 

ğunu ve bu jandarmalarıu şim
eııuck ıusa\ vuruud•ı bıılııııılııAmıa 
a'itnıeı allılt·dilmckıcdir. d1yc kadar Japon makamatilc 

Tok)o, 3 jA.A.J - Tdıli~: teşriki mesai etmi~ olduklarını 
llopeide a~kt•ri harekat aL· tasrih etmiştir. 

ııe~nde 2 A~usıos giiniioe nid Tiyençindeki Japon garni· 
iş'ara def;er bir.,~y }oktur. japon zonu 69 Japon talebesinin 
orduları l'ungtiog Ho nehrinin sol d b l garnizonun himayesin e u un
sahilinde tcmideuıe nweliyesini 
ikmal etmi~lcrdir. duğunu bildirmiştir. 

S:ınghny. 3 (.\..A.J japon Tokyo, 3 (A.A.) - 200 
ku\\"etleri hiçbir mukavemete ma· japon talebesinin akıbetinden 
kavemctc maruz kaJwııdaıı Yaog endişe edilmekte ve bunların 
liudıiugi işgal t•twi~ler<lir. Bıı büyük bir kısmının asiler tara· 
mada japon ln))'areleri uo Pno· fındsn öldürülmüş olmasından 
tiogu Kıılgan rn Hopolin dij;cr 
noktalarını bowbordıınan etwi~tir. korkulmaktadır· 

Çin weınbnındau ~el<'ıı ha· Dola an bazı şayialara göre, 
. h!.!_l_cr:~.a~~.~· ~J~.P.o.!!!a! .. ~2-!?.~akin,, Y_u.~·.Su:!<eng asiler arasında 

bulunmakta ve hatta onları 
idRre etmektedir. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Japon 
askeri makarnalı 23 Temmuz· 
da vukua gelen Nanyuan mu· 
harebesinde Çinliler ı n 2000 
malı-tul bırakmış, 100 esır 
vermiş. 4 sahra topu ıle 2 
tayyare bırakmış olduklarını 
bildirmektedir. 

Şanghny, 3 (Radyo} -Ç n· 

Jilrr (Hopey) ve (Sahar) cıva
rında büyük tahşidat yapıyor
lar. Buralarda büyük muha· 
rebeler bekleniyor, 

Tokyo, 3 (Radyo) - Rusya 
hariciye nezareti, Japon bari· 
ciye nezaretine verdiği bir no· 
tada, (Tiyençin) de Rus konso· 
loshanrsinin uğradığı taau z
dan dolayı protestoda bulun• 
muştur. 

Japonya hariciye nezareti, 
verdiği cevapta protestoyu 
reddetmiş ve taarruzun, Ja
ponlar tarafından değil, beyaz 
Ruslar tarafından vukubuldu
ğunu bildirmiştir. 

Rus konsoloslıanesinin 
işgali 

Mokova, 3 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

30 Temmuz tarihinde Sov-
yet konsoloshanesinin bulun· 
Tiyennçin şehri hususi üçüncü 
dairesi Japon kıtaları tarafın· 
dan işgal edilmişti. Bu arada 
Çin polis kuvvetleri bu dai· 
reyi terketmiş ve Sovyet kon
soloshanesi binaları da muha· 
fazasız kalmıştı. Bu vaziyetteıı 
istifade eden ve Pastukin Üs· 
sipov Krahauk Satukin vesa· 
ire isimlerini taşıyan Japon 
casus teşkilatına mensub Be· 
yaz Ruslar Şimali Çindeki 
Japan kuvvetleri kurmayına 
mensub binbaşı Takinin mu· 
vaf akatilc Sovyet konsolos· 
hanesine hücum etmek ve bu 
konsolosluk memurlarını kat
leylemck üzere bir haydut 
çetesi teşkiline başlamışlardır. 
Akşam Japon casus teşki· 

!atına mensub Beyaz. Ruslar 
ile sivil giyinmiş Japonlar mav· 
zer silahları, bombalar ve ha· 
fif makineli tüfeklerle müceh· 
hez olarak Sovyet konsolos• 
hanesine hücum etmişl~rdir. 

Haydutlar kapıyı kırarak 
içeriye girmişler ve konsolos· 
hane eşyalarını kamyonlara 
yükleyerek götürm"'ye başla· 
mışlardır. Burası şayanı hay
rettir ki Sovyet konsoloshan«''" 
sinin yakıninde eski Çin polis 
karakolunda bir Jc:ıpon kıtası 
mevcut bulunmakta ve bu kıta 

Sonu 6 ıncı sahifede -

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi -1356 

Temmuz 2~ Cenıaz C\\'el 26 - Ağustos 

~ ~ i 
7 7 

- Çarşamba 
Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan Va 

Güneo 9,25 475'.i ak~anı 12 l 9,2 
öğle 4,51 12,20 )Bl61 1,51 21,.U 
ikindi 8,48 16,17 İDJBıtk 7,19 2, 



Sayfa t 

Bu da olagan şeylerden: 

ir çift kadın gözü önün
de iğilen aslan! .. ·-·-

i Ciizli Cihangir 1 
-27- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

- Oh .. Seni ne kadar se
viyorum, ne kadar seviyorum. 
Sensiz yaşamak istemiyorum. 
Hep seni düşünüyorum. Seni 
kaybedeceğim den, seni · elim· 
den kaçıracağımdan korku· 
yorum. 

Dedi. 
General, boğazını hain ve 

gizli bir el sıkıyormuş gibi 
susuyur, hiçbir şey söylemi· 
yordu. 

Bu hal Lidyanın gözünden 
kaçmadı, ve asabi bir halle: 

- Söyle bana Viktor söyle, 
aen de beni seviyorsun değıl 
'fj?, N,. nlnr•• nlcnn nl'! m•ni 

çıkarsa çıksın beni seveceksin, 
değil mi? 

Dedi. 
Genç ve güz~I kadın gene· 

ral Marsın gözlerinin ıçıne 
baktı. Bu halde bu kadın ne 
kadar güzel ve yakıcı idi .. 

- Viktor, sende bir hal 
var, söyle ne oluyorsun? ne 
var?. 

Dedi. 
Mars, korkmuş, yanmış gibi 

geri çekildi. Bu kadın yıldı· 
rım mı idi? Kendisini yaka· 
cak mıydı ki, böyle korku
yordu? Maamafih Lidyaya şu 
r..11tvahı vf'!rdi: 

ANADOLU 

Tatilde birkaç kuruş kazanmak is
tiyen yavrular nasıl yandılar 

Zarar 60 bin liradır. Bir baba oğla ile beraber yandı. Lütfi 
kardeşini kurtardı, fakat kardeşi hastanede öldü. Hadise, 

emsalsiz bir fecaat arzetmektedir 

4 Ağustoı 937 

Ademi mü
dahale davası 

General; Lidyanın önünde 
diz çöktü ve dudaklarını öp· 
meğe başladı. Lidya her iste
rik kadın gibi çok çabuk ben
liğinden geçti, o da generali 
öpmeğe başladı. 

Bir aralık, kapıdan hafif 
bir darbenin sesi geldi. Ge· 
neral bu yan facia ve yarı 
komedideki rolünü hahrladı. 
Genç kadının yüzünü profe
sörün tayin ettiği istikamete 
çevirdi ve: 

- Dünkü radyo hadisesi 
üzerinde ne fikrin var? 

Diye sordu. 
Lidya, bu suali duymamış 

gibi göründü. General tekrar 
etti: 

Bana söyle, bu hususta - s.... .,,,. -,,. ,, 



4 Agmtot 937 

Se ıahat mektubları : 

Meşrutiyet idaresinin 
eski menf ası: Sinop! Gazete 

ANADOLU 

Mülhakatta ANADOLU: 

Akhisar, çok verimli 
bir arıkovanıdır. 

S.yfa 5 

Yunan G. Kon
solosunun bir 

mektubu 
,, ·-. -
Az kalsın, size bir hasret, bir dilencileri .. Bütün istihsalatta bir nefaset ve 

ümid kendini gösteriyor. 

Muhterem gazetenizin 27 
Temmuz 937 tarihli nushasın· 
da .. Seyahat mektupları" ser· 
levhası altında intişar eden 
uzun bir makalesinde şehri
mizin değerli avukatlarından 
B. Nuri Sıtkı Erboy Pire li
manından geçerken kambiyo 
kontrol dairesinin ufak bir 

aşk mektubu yazacaktım.,, 

Vapur lneboludan uzaklaşıyor 
26-27 Temmuı. de aldığı ehemmiyeti hatırlı· 

Samsun a<;lk.larlndan 

iki
. yorum. Bir zamanlar burası 

saatlik bir tevakkuftan menfi yatağı idi. lttihadcılar 
sonra yavaş yavaş lneboludan 
uzaklaşıyoruz. Elimde dürbün iktidar mevkiine gelince İtilaf· 
b cılar Sinobu boylar, ltilafcılar 
u şirin kasabanın gittikçe b f f uradan uzaklaşınca ttihadcı-

u uklaşan siluetini takib edi· l ara yol görünürdü!.. 
Yorum. Oh, bu dürbün.. On· d Vapurda hikaye ettiklerine 

an size sabahki mektubum-
da da bahsetmiştim. Neye bil- göre, bugün de buranın hapis-
lllem, bu basit alet benim hanesi hatırı sayılır bir mah-
hayatıma çok karıştı. istedi- kumlar yekununu barındırı· 
iırniz birşeyi bize gözümüze yormuş. Daha geçenlerde kıs· 
•okar gibi yaklaştıran bu bü- men boşaltılmış, Edirneye şu· 
Yülc gözlükten ben kolay ko· raya buraya nakledilmiş olma-
~ay vazgeçemiyeceğim, şimdi !arına rağmen elyevm mah-
ışte şimdi fzmiri hatırlıyorum. kumlarının sayısı yedi yüzü 
Çok defa penr.ereme oturur, aşıyormuş. Sinob hapishanesi 
elimde dürbün saatler ve saat· adeta bir san'at ocağı haline 
ler geçirirdim. Hayatımın mu· getirilmiş. Mahkumların hemen 

hakkak en iyi hatıralarını, en ekserisi buradan hem kıymetli 
lllesut dakikalarını ona med· bir san'at ve hem de ihmal 
Yunum. eclilmiyecek kadar mühim bir 

• * * sermaye sahibi olarak çıkıyor· 
lnebolu iki ufacık tepenin larmış. Bunlar hepsi iyi ... Fa· 

arasında ikiye, hatta üçe ay· kat çok sakin, çok çahşkan 
rılmış yeşillikler içinde bir ka· insanlar olduğuna şüphe olm•· 
•ahacık .. Karaya çıkacak va- yan Sinoblular kasabalarının 
kit bulamadığım için vapur- mahkumlar yüzünden aldığı 
dan görebildiğime göre yakın bu şöhretten memnun mudur-

Künkü Pazar günü, ·sabah
leyin iki gazete aldım ve bir 
az tedkikten sonra her ikisini 
yanımdaki sandalyeye bırak
tıın. Birisi omuzumdar. ses· 
lend i: 

g:ıutcyı'?. memuru tarafından· kendi id-
Cn-ap vc ı dinı: diasınca · maruz kaldığı fenn 

- Miisaa<le eder misiniz 

Kahvehanenin değıl, muaınelcc.J~n dolayı alem·n şi· 
b cııd .. ·nizin bu gazeteler.. kayct etmek üzere beyhude 

Üç dakika geçmC'di. Bir yere zihin ve fikir sarfetmek· 

dığn ses: tcdir. • 
- Gazetelerden bir tane· Yanılmazsak şikayetleri ati· 

sini alabilir miyim?. deki üç noktada hulasa cdi· 

H 
·· ·· 1 b lebilir: 

- ayır, çun!rn on ar a· 
na aid.. 1 - Kambiyo kontrolunun, 

Birkaç dakika geçti. Bir Akhisardan bir görünüş diğer seyahat arkadaşlarından 
başkası: Akhisar, ( Hususi muhabiri- şıyarak gezdiriyor, mekik do· daha fazla ve daha sıkı bir 

- Şu Anadolunun iç say- mizden) - Akhisara "arıko- kuyorlar. suretle kendisine tatbik edil· 

falarını almak istedim.. vanı ,, demelidirler. Hem de Bir kahvede alıcılarla müs· diği. 
Cevap vermedim. çalışkan, bal veren bir arıko· tahsılter bir grup yaparak 2 - Pasaportunun makbuz 
- Size söylüyorum Bayım. vanı... Ben ne vakit buraya konuşuyorlardı.. mukabilinde memuru mahsusu 
Gene cevap vermedim. geldimse, hele istihlastan, tü· Rekolteden bahsediyorlardı. tarafından alıkonulduğu. 

Adamcık hiddetlenmişti. Hiç tün saltanatından sonra, hep Ben de köşeden dinliyordum, 3 - Türk liralarını bozar· 
bir şeye hacet görmeden Ana· bu kanaati edindim. Burada takıldım, bu sene kilosunu iki ken Yunan Milli bankası tara· 
doluyu çekti, aldı ve ben de yaşayan her yurddaş sanki bir liradan aşağı satmayız bu tü- fır.dan spekülasyon fikri ile 
başımı çevirip elindeki gaze· elektrik ceryanına kapılmış tünü ... Diye muhavereye ka- keyfi bir kur tatbik edildi~i. 
teyi şiddetle çektim: gibi durmaksızın hareket ha· rıştım. MüstahsiHer tatlı tatlı Atideki hususatı kısaca zik· 

- Benim gazetem.. Satıcı linde, zengini de fakiri de gülümsedi. Centilmen alıcılar retmek ile iktifa edeceğim. 
işte karşınızda... böyle. da öyle ... Onlar da gülümse- A - Beynelmilel cari olan 

Hiddetli hiddetli yüzüme Filvaki ser.esine göre yedi, di, inşaallah dediler. kaidelere göre, devletlerin mü· 
baktı, çekildi ve biraz ileride, sekiz bin ton tütün, yüz bin· Pamuk da iyi.. Hele hüku· nasebatı ne merkezde olursa 
Anadolunun iç sayfalarını ken· lerce ton hububat, üzüm, zey· metin dağıttığı akala tohumu· olsun, yolculara tatbik edilen 
disine temin etmediği için tin ve zeytinyağı, pamuk, bos· nu müstahsil gezdiğim yer- gümrük vesair her nevi ~kont· 
garsonu haşladı, tam bu sıra· tan ve daha neler neler ... Bu lerde medhede ede bitire- rol nizami ve mecbaridir. 
da kahvehanenin öbür köşe· derece mühim bir serveti top- miyor. Yalnız talihin makus B - . Herkesçe malumdur ki 
sinde oturan bir ihtiyar, Ana· rağm göğsünden alarak pazara bir tesadüfü olacak kuraklık- kontrol muamelesi umumiyetle 
dolunun iç sayfalarını okuyup getirmek, paraya tahvil etmek tan bazı yerlerde bu tohum- bütün yolculara mütesaviyen 
bitirmişti ki, masanın üstüne elbette kolay bir iş değil. ların bir kısmı bitmedi. Bunu tatbik edilmemektedir. Hal· 
bıraktı. Bilimki, avını görmüş Onun için yaz kış, gece kuraklığa hamletmek gerek. buki bundan şikayeti mucib 
bir avcı gibi oraya doğru fır· gündüz durmaksızın bu Akhi· Maamafih kulağı delik bir olacak surette müsavatsızlık 
!adı. Fakat o masaya daha sarlılar hep Uğraşır, hep didi· müstahsil bana dedi ki " iş yapıldığı manası çıkarılamaz. 
yakın bulunan bir başkası, nir ... Kahvelerde bile otursa öyle değil. Benim işittiğime Misal olarak şahsıma yapılmış 
elini uzattı ve o yaklaşmadan bu Akhisarlılar yalnız iş ko· göre, ıslah istasyonunun dik- olan bir vakıaya zikredeceğim. 
gazeteyi kaptı. Bizimki de nuşmak için otururlar. Onun kat ve nezareti altında yetiş· Geçen sene RolJlanyadan iz· 
ortada kalakaldı.. Gayrlihti· için buranın kahvelerinde, şe· tirilen tohum az geldiği iç.in mire avdet ederken lstanbula 
yari ve içimde şahlar.an bü· hir kahvelerinde olduğu gibi bazı yerlerden müstahsilin to· uğradım. Beyoğlunda satın al· 
tün muazzep ve müstehzi ka· oyun, tavla gürültüsü yerine bumunu alarak buralara istas· dığım ufak tefek şeylerden bir 

devirlerin belli başlı bir imar Iar acaba?. 
biliyetimle güldüm. küme küme olmuş gurupların yon tohilmu diye dağıtmışlar· pakat yaptım. Vapura binmek 

faaliyetine nail olamamış. Va· 
kıa güzel, hatta büyük evleri 
Yok değil. Ancak modern bi· 
rıa hemen hemen yok gibi ... 
Ônünde yarı rıhtım, yarı dal· 
takıran gibi bir sed var. 
Vapur demir atarken dikkat 
ediyorum, rıhtım boyunda yol
cu karşılamıya koşan kadın· 

• [Şurada bir is ı i.rad yapa- tütün, pamuk, bostan hakkın· dır. Onun için bazı yerlerde için limandan geçerken resmi 

Bir saatlik *bir tevakkuftan cağım: da tatlı konuşmalarını, müna· tohumlar iyi netice vermedi., sıfatımı bildirdiğim ve diplo· 

ların yüzde doksanı daha pe· 
~lcrini açmıya, çarşaflannı 
atrnıya vakit bulamamışlar ... 
insan gayri ihtiyari bu kapalı 

Peçelerle bir türlü yt:nileşemiyen 
eaki binalar arasında bir mü· 
rıasebet, bir akrabalık aramak 

sonra Sinobdan da demir al- Ben şimdi şu satırları kara· kaşalarını dinlersiniz. Ben bu Bu vatandaşın verdiği ma- mc..tik pasaportumu ibraz etti-
dık .. Şimdi artık Türk Kara· larken, üç metre ilerideki ma- imanlı, müsbet ve verimli ha· lumatı alakadarların dikkat ğim halde gümrük memuru 
denizinin eıı mühim iktısadi sadan biri, sandalyenin üs- yata çok baygınım, meftunum.. nazarına sunuyorum. Doğru tarafından işbu paketin muh· 
limanı olan Samsuna doğru tündeki gazetelerime gözlerini Ekonomik değil ise bu kanaati tashih teviyatını göstermeğe davet 
yol alıyoruz. Kısmet olursa dikmiş, bir kerecik yüzüne Akhisarın bu sene tütünü etmeli. Doğru ise teessüfe de· edildim. Ve böylece kontrola 

bakmaklığımı beklı'yor ve 
0 

hem çok iyi, hem de miktarca x;er bir harekettir. Tekerru·ru··ne tabi tutuldum ve hic_ bir su· 
yarın sabah kahvaltısını Sam· !; sunda yapacağız. takdirde. derhal "Müsaade az değil ... Dört bin tonu ge· asla meydan vermemeli. Çün- retle bu hadiseyi dost Türkiye 

• eder misiniz?" diyerek karşı· çeceği tahmin ediliyor. Şim· kü Adanada, Aydında ve bu· devleti ile vatanım arasındaki 
* • ma dikilecek. Ben, hiç aldır- diden kump&nyalar, tütün alı· rada ıslah istasyonlarının de· dostluk ile münasebattar ad-

Gece yarısı... Güvertenin t • 1 I d mıyorum ]. cı arı tütün tar a arın a, çar· ğerli hizmetlerinden, muvaffa- dedecek gibi isabetsiz bir fikir 
ucunda, ta en ucunda yalnız, d kl d d l d l Derken, bir dostum geldi a arın a v~ epo arın a kıyetli çalışmalarından başka akımdan geçmemiştir. 
yapyalnızım. Bütün yolcular b ·· 1 k k l f ve dostluğumuza güvenerek u sarışın, guze o u u ettane bir şey dinlenmemektedir. C - Pasapotunun alıko-
yatmış.. Akşama kadar hora k 1 O b gazeteleri çekti, aldı: ur yapıyor ar. tomo illerin Zeytin agv açları yüklü. Hu· nulması sebebi ( B. Nurinin 
teptikleri halde şimdi bir ta· ğ b 1 1 Akh - Ver şunları okuyayım.. ço u u a ıcı arı İsar, bubat, harmanlar bereketli.. itiraf ettiği gibi ) pasaportları 
bak salata gibi üstüste yığıl· y K k ğ S d - ahu ·dedim- meyhanelere, ır a aç, oma arasın a ta· Kavun karpuz da öyle .. Hulasa Konsoloslukta vize edilmemiş 
mış olan güverte yolcuların· ------· • • • dan horultııdan başka bir ha- eğlencelere, midenize, şuraya _ Canım, ne çıkar, oku· Ak hisarın bu yıl bereketli, ve birkaç saatlik bir müddet 

. Bütün bir öğleden sonra yat eseri gelmiyor. Bütün ge- buraya her gün buradak pa· yup vereceğim. feyizli, iyi verimli bir yılı var. için Yunan topraklarını ziyaret 

hissine kapılıyor. 

hıç değişmiyen yeknasak bir mi uykuda, bir ben varım. ra harcarsınız, mademki g-a· _ Tabii okuyup verecek· Kuraklık, mikdarlar üzerinde etmek istiyen yolculara tatbik 
~•nzara içinde yol alıyoruz. Gemi ilerde, ta ilerde, çok zete okumağı bir ihtiyaç le· sin. Oturup ta yiyecek değil- cüz'i de olsa menli bir rol oy· edilen umumi bir tedbirden 
ağımızda gah uzaklaşan, gah ilerde üstü artık gittikçe siyah Iakki ediyorsunuz. sin yal.. namaktadır. Maamafih, bunun ileri geliyor. Seyahat arkadaş-

Yaktaşan fakat fasılasız inkı· maviye kaçan bir dairenin O dinlemedi, gazeteleri aldı İhtiyar, hiç aldırış etmiyor da mahsullerin keyfiyet itiba· larından birinin pasaportu 
tasız biribirini kovalıyan yeşil, tahdid ettiği ufuklara doğru ve ilerideki masaya oturdu. ve bu kadar yıl, ancak bu rile kazanmalarına y: rdı nı iade edilmişse bu pasaport 
Yeınyeşil dağlar.. Solumuzda kara, kapkara denizin iistün- Bir de ne bakayım; ihtiyar şekilde gazete okumağa alış- , oluyor. şüphesiz nizam dairesinde vize 
ucu bucağı görünmek şanın· den kayar gibi ilerliyor. bir zat bizim arkadaşın ba- mış bir insan pişkinliği gös- Kooperatif edilmiş bir pasaport olacaktır. 
dban .. olmıyan fakat herhalde D.. .. .. A . şına dikilmiş: teriyor ve ayulmıyordu. Ben Buranın hatta bütün 'iliy !· D - Yunan Milli Bankası 

uşunuyorum... zız, sevgili -
ugun de sakin ve uslu Kara· ve yumuşak bir isim, ibadet - Şu gazetelerden bir ta· de yerimden kalktım, gazete- tin kredi kooperatiflerınde tarafından yapıldığı iddia olu· 

denizi.. gecelerinde çekilen bir tesbih nesini ver de okuyayım. lerimi aldım ve: başka yerlerde pek te az te- nan suiistimalt gelince B. Nuri 
Bu h l · d k b d ki Benim degv il, arkadaşı- - Allah vere! sadüf edilen bir intizam ve Milli paranın korunmasına dair 

k 
a gecenın o uzuna tanesi gi i, du a arımdan 

adar böyle devam etti. An- dökülüyor. Onu yalnız ~u şa· =m:==ın~.!!:!i!!!!!!!!!!!~~~===!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~D~e=y=ip~g;;e;;;ç~ti~m~.==~;;Ç;;i;m;d~ı;'k~ faaliyet var. Bu sene merkez Türk nizamatını nazarı itibara 
cak ondan sonradır ki, gittikçe ğ d b h ve köy kooperatifleri ortak· almış olsa idi, bankanot ile 

ımız a ir ayalet dünyası nun en gizli ışıgv mı, mevcu· m t f k t h kk k 1 l l d ki" · Yakla b l d S b ış ır, a a mu a a onun a arına yarım milyon ira an ırıng arasında Türk lirası 

b 
şmıya aş a ığımız ino· gi i biribirini kovalı)·an mo· divetinin en der'ın manasın• berab ··1 kt• f ı d T ·· ··ı ·· · u h " er o ece ır. az a ağıtmıştır. ütuncu er uzerıne tatbik edilen hakika-

s. n eyecanı başladı. Gemi rarmış dağlara, söylediklerimi rasgele he k ·f d G·· ·· b 1 
b 
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Sayfa 6 ANADOLU 

Japonya 
tasavv 

harbe devam 
un a bulunuyor 

Yangın 
-Başı 4 ncü sahifede 

bettikleri yavrulan için göz
yaşı döküyorlar; bağırl3!!_~ 
nık, feryad ediyorlardı. - Başı 3 ncü sahifede -

halen karadan hiç kimseyi 
geçirmemektedir. Buna rağ· 
men Sovyet konsoloshanesi 
eşyalarını havi kamyonlara 
yol verilmi~ ve bu kamyonlar 
Japon mahallesine' doğru yol 
almıştır. 

Tiençindeki Sovyet konso· 
losu Srnirnov Japon baş kon· 
solosu Horiusiye müracaat et· 
miş ise de Horiusi tarafından 
kabul edilmemiştir. 

Tecavüzün yapılmasından 
eve~ Smirnov haydudların böy
le bir tecavüz hazırlamakta 

olduklarından Japon ko.ısolo

su Kisıy haherdar etmiş ve 
kendısinın bunun önüne geç· 
mek üzere lazım gden ted· 
biri r;n alııı•1Hısını rica eyle· 
ıniş bul ı ııuyordu 

Huna c ·vab o'a rak Kisi 
konso.oslar heyetinın 31 tem· 
muz tarıhli celsesinde Sovyet 
konsoloshanesinin maruz bu
lunduğu tehlikeden haherdar 
edılmış bulunduğunu fakat te· 
ldon hatlarının k~sılmiş bu· 
lunması sebebi!~ birşey yapa· 
madığını bildırm ştir. 

Smırnov Kısi ile gorü.şürken 
konsoloshaneye karşı da bu 
tecavüz yapılmıştır. 

Sovyet konsolosunun talebi 
üzerine mesele bilahare Tient· 
sin şehri konsololar heyetinin 
konferansında mevzu bahse
dilmiş ise de bu içtimada Ja· 
pon konsolus•J hazır bulun
mamıştır. 

Alman malumata göre, be
yaz Rus haydud çetesi Sov· 
yet konsoloshanesini soymak· 
ta devam eylemektedir. 

Chanohai, 3 (A.A.) - Roy
ter Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Tiyençindeki Sovyet gene
ral konsolosluğu binasına oto· 
matik tüfeklerle ve el bomba· 
larile müsellah eşhas tarafın

dan taarruz edilmiştir. 
Mütearrızlara Japon devri

yeleri tarafından ilişilmemesi 

taarruzun Japon memurlarının 
muvafakatile yapılmış olduğu 

zannını tevlid etmektedirler. 
Tokyo, 3 (A.A.) - Hari· 

ciye Nezareti Tiyençindeki 
Sovyet konsoloshanesine karşı 
yapılan taarruz hakkında bir 
tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğ 
Sovyet konsolosunun 1 Ağus· 
tosta Japon konsolosuna tele· 
fon ederek bazı şayialara göre, 
beyuz Ruslardan mi.iteşekkil 
bir takım gruplann konsolos· 
haneye taarruz edeceklerini 
bildirmiştir. 

Konsolosların akdetmiş ol· 
dukları içtimada Sovyet kon· 
solosu konsoloshanenin kim 
oldukları belli olmıyan hay· 
dutlardnn mürekkep bir gru· 
bun taarruzuna uğramış oldu· 
ğunu beyan etmiştir. 

Yapılan tahkikat, Japonla· 
rın beyaz Rusları asla tanı· 
mamakta olduklarını göster· 
miştir. 

Hariciye Nezareti Mosko
vanın herhangi bir teşebbü· 
sünden haberdar olmadığı 
gibi Tokyodaki Sovyet elçisi 
de protesto teşebbüsünde bu· 
!unmuş değildir. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Çin 
ordusu Tiyerıç;n Peukov hat
tına ağır topçu kuvvetlerinin 
tahşit etmektedir. Tiyençin 
hadiseleri neticesinde ricet et· 
miş olan 38 inci fırka ya men· 
sub bazı müfrezeler cephenin 

en ileri noktası addedilen Mas
sangda tahşit edilmektedir. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Tient
sindeki Sovyet konsoloshane
sinin yağma edilmesi hakkın
da tefsirde bulunan Harbiye 
Nezareti namına söz söyleme
ğe selahiyettar bir zat alınan 
resmi malumata nazaran hücu· 
mun maruf bazı Rus faşistleri 

tarafından tertip edilmiş ol
duğunu matbuata beyan et
miştir. Mücrimlerin isimleri 
Japon makamınca malumdur. 

Bu zat ezcümle şunları ilave 
etmiştir: 

-Japon ordusu bu taarruza 
hiçbir veçhile iştirak etmemiş· 
tır. Şimali Çınin bolşrvıkleş
mesine tamamile muarız olma
mıza rağmen ecnebi devlet
lerlt-: ihtilaf çıkarmamağa son 
derecede gayret etmekteyiz. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Mer
ke1i T ongoeu da bulunan 
mllh t arıydı haiz şarki Hopei 
hü:..uınctinin muvakkaten Pe· 
kinr nakJ,.dildiği Pekinden 
bildırı' ıı .ktedir. 

Tokyo, 3 ( :\.A.) - Harbi
ye Nazırı Sug~yama diyet 
mr.clisinde şimdiye kadar 
Tungoeuda 130 Japon tebaa
sın cesedi bulunduğunu beyan 
etmiştir. 
---------------------~ 

ihracatımız çoğal-
makta devom ediyor 

Ankara, 3 (A.A.) - Dış 
ticaretimiz hakkında veril~n 

resmi rakamlara göre, 1937 
yılının ilk beş ayı içindeki 
ihracatımız kıymet itiberile 
50, 145,485 liraya, idbalatımız 
ise 38,019,548 liraya varmış 

bulunmaktadır. 
1936 nın ayni ayları içinde· 

ki ihracatımız ise 36 milyon 
14,798 lira, inhalatımız da 
35,723,923 liradan ibaret idi. 

1937 yılının beş ayı için· 
deki ihracat ve idhalatımızın 
başlıca memleketler arasında 
sureti inkisamına ait rakamlara 
göre de umumi ihracatımızın 
yüzde 46,33 ünü teşkil eden 
23,228,478 lira ile Almanya 
birinci gelmektedir. 4,869,623 
lira ile Birleşik Amerika ikin· 
ciliği, 2,630,246 lira ile de 
lngiltere de üçüncülüğü almak
tadır. 

ldhalatta ise gene umum 
idhalatımızın yüzde 42,74 ünü 
teşkil eden 16,250,226 lira ile 
Almanya birinciliği almaktadır. 
5,0 l 0,879 lira ile Amerika 
ikinci ve 3, 182,806 lira ile de 
ltalya üçüncü gelmektedir. 

Samsunda 
Bir kamyon kazası 

lstanbul, 3 {Hususi) - Sam· 
sunda feci bir kamyon kazası 
olmuş, kamyon tamamen par· 
çalanmış ve içindeki yolcular· 
dan altısı ölmü~, üçü de ağır 
surette yaralanmıştır. 

Bunlar arasında elleri dir· 
seklerine kadar sargılar içinde 

bir köşeye çekilmiş sessiz 
sessiz ağlıyan küçük Lütfi de 
vardı. Analar, kardeşler, yav
rularını, kardeşlerini son defa 
olarc .. k gören ve bir tesadüf 
eseri olarak hayatta bulunan 
Lütfiye mütemadiyen sualler 
şoruyorlardı: 

- Benimki ne yapıyordu. 
- Beni mi çağırdı. Anne 

dedi hal Zavallı yavrum. 
- Kocam da. çocuğum da 

yandı, Samiciğim babasını 

mı arıyordu? 

Dıye haykırışıyorlardı. 
On üç yaşlarında olan Lüt

finin saçtan, elleri, ayakları 
yanmış.. Gazeteci olduğumu 
söyleyince kollarının sargıları 
ile gıözyaşlarım sildi ve bana 
hadiseyi, nasıl kurtulduğunu 
şöylece anlattı: 

- Ben teneke taşıyordum. 
Ağaheğim de içerde idi. Do
lu tenekeleri almak için dışarı 
çıktığım suada bir gürültü 
duydum. Birdenbire her taraf 
alevler içinde kalmıştı. 

- Ağabey kaç .. 
Diye haykırarak depoya 

koştum, şaşkınlıkla tekrar 
içeri girdim. 

Saçları ve elbiseleri yan
makta olan ağabeğim sağa 

sola koşuyordu. Onu da ala
rak dışarı fırladım. Bu sırada 
ateş gittikçe yayılıyordu. Son
ra o bayıldı. Sürükliyerek kuyu 
başına kadar getirdim. Bizi 
hastaneye götürdüler. Fakat 
zavallı ağabeyciğim hastanedP. 
öldü .. 

Benim kollarımla saçlarım 
da kardeşimi kurtarırken yandı. 

Depoda çalışanların hepsi 
de feryad ediyorlardı. Bir ara· 
lık 16 yaşındaki Ara;:' Musta· 
fanın her tarafı tutuşmuş ola· 
rak depodan fırladığını 

gördüm. 
- Ay yandım, yanıyorum! 
Diye. haykıra, haykıra tek· 

rar içeri girdi. 
14 yaşındaki arkadaşım 

Sabri de: 
- Anneciğim, yanıyorum, 

beni kurtar .. 
Diye feryad ediyordu. An· 

nesi kapıya kadar gitti. Fakat 
yanmaktan korkarak kaçtı. 

Köfteci Kazım ile oğlu Sa· 
mi de yanarken çok bağırdı· 
lar. ikisi de birbirinden yar· 
dım istiyorlardı. 

Ben ve arkadaşlarım tatil 
diye depoda çalışıyorduk. 
Ben ilkmektebi yeni bitir· 
miştim. Sami, Arif, Cemil ve 
Hüseyin de ortamektebe gi· 
diyarlardı. 

14 yaşındaki Hliseyinin 
matem içinde bulunan anası 

ve babası Ahmet ile üç kü· 
çük kardeşi durmadan ağlı· 

.... mm................. yorlard1. Zavallı kadın kömfir 
haline gelmi~ :kafataalartnR 
8anlıyor: OORSA 

OzOm sabşları 
Ç. Alıcı K. S. 

48 Esnaf Ban. 16 
451067 Eski satıt 
451115 U. satış 

Zahire sabşları 
Ç. Cinsi S. K. 

850 Buğday 5 75 
100 Arpa 5 75 

5 Vag. Arpa 4 70 
200 B. Yapak 51 
40 Yapak 51 

l\ UIU• ... ----

K. S. 
19 

K. S. 
6 25 
5 25 
4 75 

59 
59 

., - Seıini duydum. Anne! 
diye bağırdı. Koştum. Kurta· 
ramadım. Nurtopu gibi evla· 
dım yandı kül oldu. Bize, he
pimize o bakıyordu .• 

Diye feryat ediyordu. 

Zayi 
Ziraat bankası Çeşme ajan· 

sına tevdi eylediğim meblağ 

için yerine verilen 99 No. lı 
cüzdanı kaybettim. Hükmü 
kalmamıştır. 2676 

30 No. lı gümrük muhafaza 
motörü kaptanı Asım Bilgin 

Mülhakatta Anadolu ..... _. __ 
- Başı 5 inci sahifede -
takdir bir vaziyettir. 

Birkaç yıl evel bu hizmeti 
yalnız hususi ikraz sahiblerile 
bankalar yapmakta iken bugün 
çiftçi, müstahsil kredinin yarı
sını kendi müesseselerile te
min ediyor demektir. 

Belediye işleri 

Akhisarın suyu bol olmakla 
beraber kireci (28) dir. Zaten 
Kırkağaç, Soma ve civar snlan 
hemen aynı derecedir. Onun 
için bu suyu şehir ihtiyaçla· 
rına bırakmak ve sırf içmeğe 

salih diğer bir su bulmak be
lediyenin biricik emeli oluyor. 

Bır artiziyen yapmak, mev
cut suyun bir mikdarını filit· 
reden geçirmek yahut altmış 
kilometreden fazla bir mesa-
fede bulunan ve i 1i olan bir 
suyu şehre getirmek .. Bu pro-
ieler ayı ı ayrı konuşulmak· 
tadır. 

Bence sonuncusu en iyi bir 
bal çaresidir. 

Şehir parkı her gün geniş

lemekte, güzelleşmektedir. 
Belli başlı. yolların Ba:ıdır· 

ma taşı ile döşenmesi için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Zaten iyi çalışan elektrik işi 
1 daha fazla bir teşkilatla me· 

deni zaruretlerin hepsine ce
vab verebilecek bir şekle ge
tirilmesi için uğraşılmaktadır. 

Belediye makinesi iyi çalı

şıyor. 

Maarif 
Kaza merkezinde tam teş

kilatlı üçiincü bir ilkmekte· 
bin inşaatı bitmek üzeredir. 
Ortamektep binası artık ih· 
tiyaca kafi gelmediğinden yeni, 
modern bir ortamektep bina· 
sının yapılması mukarrerdir, 
hatta· parası bile hazırlan· 
mıştır. 

Köylerin bir çoğunda 
başlanan mektep binaları bi
tirildiği gibi diğerlerinde de 
yeni binaların temelleri atılmış 
ve atılmak üzeredir. 

Halkevi 
Halkevi binası ihtiyaca kafi 

gelmediğinden her ihtiyacı kar· 

şıhyabilecek bir binanın yapıl· 
ması kararlaştırılmıştır. Projesi 
tamamlanarak münakasaya 
konmuştur. Bir kaç güne ka· 
dar temel atma merasimi ya· 
pılacaktır. 

Bunun için de lazım olan 
para hazırlanmıştır. 

Kaza merkezinde köyler için 
bir (büro) kurulmuştur. Bura· 
dan her köyün bütçeşi, işleri, 
köy katipleri teşkilatile idare 
edilmektedir. 

Kaza kaymakamı, bütün bu 
hayırlı memleket işlerinin peyki 
olmuştur. Candan bir alaka ile 
her işin, her teşebhüsün ha· 
şındadır. 

Bu mesai ihlal edilmezse, 
bu idealli imanın harareti ck
silm~ezse - ki bunu düşünmek 
bile istemiyoruz· Akhisar ka
zası az bir' zaman zarfında 
çok iyi işlere şahid olacaktır. 

Uşakta Kızllay haftası 
Uşak, 3 (A.A.) - Uşak 

Kızılay kurumunun dünkü top· 
lantısında 3· 11 Ağustos gün· 
leri Kızılay haftası olarak ka· 
rar)aştırılmış ve üye kaydı için 
hazırlıklara başlanmıştır. Bu 
hayırlı işe kaymakam ve bele· 
diyemiz de yardım edecektir. 

Nahiyelerd~ uyc kaydına 
başlanmıştır. 

/ktısad Vekaleti 
~Ustakil bir turizm ofisi 

kuracak 
Haber aldığımıza göre, 

Ekonomi Bakanlığı müstakil 
bir turizm ofis kurdurmak ve 
turizm işlerini hususi bir or· 
ganizmaya bağlamak maksa-
dile bu mevzu üzerinde sala· 
hiyetli bir heyete tetkikler 
yaptırmayı kararlaştırmıştır. 

Bu tetkikler turizmi' inkişaf 
etmiş olan memleketlerde ve 
bu arada İtalya, Fransa, Al· 
manya, Macaristan, Avusturya 
ve şimal memleketlerinde ya· 
pılacaktır. 

Turistik vasıfların hemen 
hemen hepsini nefsinde toplı· 
yan memleketimizin modern 
turizm tesislerinden sonra coğ· 
rafi vaziyeti dolayısile Akdeniz 
turist akınını kendisine doğru 
çevireceğinden şüphe edilme
mektedir. 

İzmirden sonra Bursanın 
turistik yollarının yapılmasının 
kararlaşması lstanbul • Edirne 
asfalt yolu ile lstanbul·Ankara 
yolunun inşa halinde olması; 

turist toplıyacak iki büyük mm· 
takamız olan Marmara ve Eges 
bölgelirindeki yol ışının esa 
itibarile halledilmiş olduğunu 

anlatmaktadır. 

Yol inşasından sonra otel, 
plaj, eğlence yerleri ve diğer 
trustik tesislerin kuruluşu ba
şlıyacaktır. 

Erzurumda 
Vaömur yağdı, pancar 

zeri'yah hakkanda 
tetkikat 

Erzurum, 3 (A.A.) - Şe
ker fabrikaları şirketi namına 
üç kişilik mütehassıs bir zira· 
atçi grubu doğuda kancar 
ziraatini tetkik için buraya 
gelmiş ve tecrübe yapılan tar· 
lalarla dt!miryolu güzergahın- . 
daki pancar ekimine elverişli 
sahaları gezmişlerdir. 

Umumi müfettiş Tahsin Uzer 
bu işle yakından alakadar ol· 
muş ve bu hususta Vali, zira
at müşaviri ve miidür ile tica· 
ret odası başkanının iştirakile 
yapılan toplantıda ekin ve ha· 
sat işleri görüşülmüştür. 

Mütehassıslar bütün doğuda 
inceleme yapacaklardır. 

Geniş ovalarında büyük pan
car mahsulü alınacak olan do· 
ğu bölgesine yeni şeker f ah· 
rikası büyük varlık'verecektir. 

Erzurum, 3 (A.A.) - fktı· 
sat Vekaleti Türkofis kontro
lörlerinden B. Hurşit sütçülük 
işleri hakkında tetkikat yap· 
maktadır. 

Akhisar ·kinci 
noterliğine: 

Marmara nahiyesinin sofu· 
lar mahallesinden Mustafa oğ· 
lu Salihin camii cedit mahal· 
lesinden Mustafa kız1 Fatma• 
nın ve Mustafa oğlu Mehme· 
din ve Akbisarın hashc;ca ma· 
hallesinden Mehmed Ali oğlu 
Halilin ve karasonya köyün· 
den Mustafa oğlu Ahmedin 
934 senesi mahsulünden am
barım1zda mevcud tütünlerinin 
kanuni bekleme müddeti dol· 
muş olduğundan ashabı tara· 
fından satılmadığı veya üçün· 
cü senelik ambar kiraları ve
rilip diğer maumelatı ikmal 
edilmediğinden 1701 sayılı ka
nunun 34 üncü maddesinde 
tevfikan idaıe:niz tarafından 
satılması lazım geldiğinden 

yapılan araştırmalarına rağmen 

adreslerinde bulunamıyan isim· 
leri ve adresleri yukarda ya· 
zıh tütün çiftçilerinin işbu ila· 
nın neşri tarihinden itibaren 
15 gün zarfında bizzat gelip 
veya vekil gönderip tütünleri· 
nin kanuni muamelelerini bi· 

tirmedikleri takdirde idaremizce 
bilmüzayede satılacağının ve 
talibi zuhur etmezse yakılarak 

yok edileceğinin malumlarıolmak 
ve kanunun 34 otuz dördüncü 
maddesinde yaz1lı ihbarname· 
nin tebliğ makamına geçmek 
üzere işbu üç nüsha ilandan 
birinin daireniz dosyasında 
saklanmasını ve diğerinin de 
1zmirde münteşir Anadolu ga· 
zetesine irsal suretile ilanen 
tebliğini va üçünbü oushası· 
nın de idaremize verilmesini 
dilerim. 

Akhisar inhisarlar idaresi 
müdürü 

(imza okunamadı) 
Manisa Akhisar ikinci 
noterliği 6727 /96 

Üç nusha ihbarname muha· 
muhataplarının adreslerinde 
bulunmadıklarından Akhisar 
inhisar müdürlüğünün talebile 
bir nushasının tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere iz mirde 
münteşir Anadolu gazetesilc 
ilan edilmek için tasdik kı
lındı. Biıı dokuz yüz otuyedi 
senesi temmuz ayınını otuz 
birinci Cumartesi günü. 

Ahisar ikinci noteri resmi 
mühürü ve Recep Mecit Şipal 
imzası. 

Askeri fabrikalar umum mü ... 
dürlüğünden: 

148 k lem muhte • e ik 
Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarıda mikta.ı ve 

cinsi yazıli malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 23/9/37 perşembe günü saat 15 te ka· 
palı zarfı ihale edilecektir. Şartname bir lira 88 kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
2812 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinde 2490 
No. lı kanunu 2 ve 3 üncü maddelerindeki vcsaikle r.ıezkiir 
gün ve saatle komisyona (müracaatları. 2659 4 6 8 10 

Çama tı 
ğünden; 

Tuzlası Müdürlü .. 

1 - Bu sene tuzlamızda husule gelip azmnklarda ufak 
yığın haline getirilecek olan tuzların vagonlara tahmil ve ele
vatörler vasıtasile büyük yığın haline ifrağı ameliyesi beş 
kısım itibarile şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde ayrı 
ayrı münakasaya konmuştur. 

2 - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel beher 
tonu 16 kuruştur. 

3 - ihale 16 Ağustos Pazartesi saat 15 de Tuzlada mü· 
teşekkil komisyonca yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi her 
gün Tuzladan veya İzmir inhisarlar Baş Müdlirlüğü Levazım 
şubesinden almaları münakasaya iştirak için de tesbit olunan 
günde Tn.7.hıya bnş vurmaları ilfın olunur. 4 6 8 10 2670 
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_1'11!!,...Yaııi![lzan: M. Ayhan Gümrük Muhafaza genel komutanlığı Is· 
)rl;ii~~i"ti1Jlf~711111111l, tanbul sa n alma komisyonundan; 

Numara - 63 

Eşyan ın cinsi Mikdarı Tasınlanan t utarı İlk teminat 

4031 
2147 

377 

takım 

tane 
il 

Lira • Ku. Lira Ku. 
22170 50 1663 00 
19580 64 1469 00 
20919 00 1569 ()() 

Eksiltmenin 
Tarihi 

13181937 

" 

Günü 
Cuma 

il 

14181937 Cumar· 

Saatı 
11 de 
15 de 
11 de 

izmetçi kız, ~Doğanı~ tunelde ~ hıra· 
karak geriye~ dönmüş ve kaçmıştı 

Yazlık elbise 
Erat kaputu 
Erat bineği 
eğeri. 

1 - Giimrük Muhafaza eratı için yukarıda 
l'Ql-~Bi&'!il!ll!l!~:sm\~ palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır 

tesi. 
yazılı cşyantn gösterilen gün ve saatlarda q· 

- Böyle tehlikeli bir oyuna 
firebileceğimi sanıyor musu· 
rıuz? 

Doğan güldü: 
- Hiç şüphe etmeden .• 
- Siz çok garib bir insan· 

ırıız. Ve bunun neticelerini de 
eaaplamıyorsunuz. Karşımızda 
oka gibi müthiş, zalim bir 

"san var. Saniyen bu tahtez· 
trnin yoldan saraya gitmek 
tcmekteki sebebi de söyle· 
1Yorsunuz. 
lüzumu yok canım, evvela 
rnin edeyim ki, ben bir hır· 
değilim.. Şu parmaklarım· 

\ci yüzüklere iyi bakınız; 
nlardan iki tanesi ile dört 
tıc saray alabilirim. 
Doğan bunu söylerken, taşları 
~Uçlarının içine doğru bakan 
tüklerini çevirdi ve genç 
dın: 

- Ayyy; 
Diye küçük bir çığlık attı: 
- Ne harikulade şeyler .. 
- Evet, harikuladedir. Or-
da böyle bir pis maksat 
't»adıktan sonra, kala kala, 
hatıra gelebilir?. 

- Bir aşk, bir macera .. 
'kat kime karşı? 
- Onu sonra anlıyacaksınız. 
Doğan genç kadını kolların· 

tutub kaldırdı: 
- Haydi bakalım şimdi de 
başhyalım, yani yola çıka· 

Doğan, kadının titrediğini 
etti: 
~ Korkuyorum .. Bana öyle 
'Yor ki, başımızda bir fela· 
Patlıyacak .. 

......_ Hayır, hiç merak etme 
~Öyle hislere aldanma .. 

1 
°ian, genç kadının irade· 
' kendi maksadının peşine 
. ıştı ve kadın istemiye İs· 

·f e gidiyordu. Merdivenleri 
1 er ve buradan sağa sap· 
· O kadar karanlıktı ki, 
'tı sık sık el yordamı ile 
ını ve kadını araştırmak 

ılc Uriyetindc kalıyordu. Bir 
Yürüdükleri yolun ha· · 

.. ~eğişir gibi oldu. Yü· 
• ınce bir rutubet kap· 

ı: 

'G· ırdik mi yola?. 
Eveti.. 

11 
er'.. bir ışık olub ta genç 
. Yuzünü, görseydi, onun 
1 fevkalade bir sey dii· 
G~~ \ 
gUnü derhal anlardı. An· 
~Ultuğu elin yavaş yavaş 
oğ~~u farketti : 
şuyor musunuz? 

Evet, hem de pek çok .. 

il ' 
• 

11 Emlak Müdürlüğünden: 

Bir aralık genç kız seslendi: 
- Bir kapıdan geçeceğiz; 

dikkat edin, başınızı biraz da· 
ha fazla eğin!. 
Doğan bu emri derhal tat· 

bik etti.. Daha bir müddet 
yürüdüler. Genç kadın bir 
aralık: 

- Tuh -dedi- gördün mü 
yaptığımızı? 

- Ne var?. 
-Bir az evel geçtiğimiz ka-

pıyı kapamadık. Halbuki böyle 
bir şey tehlikelidir .. 

- Ne yapmak fikrindesiniz? 
- Geriye dönüb kapıyı 

kapayıcağım. Siz de beni bu
rada bekleyin, derhal gelirim. 

- Peki .. 
Doğan, işte şu dakikada en 

büyük ihtiyatını elden bırak· 
mamak lazım gelirken, karan
lıkta yüzünü göreme-diği genç 
kızın sözlerine inanmış ve kal· 
mıştı .. 

Vakit geçiyordu, hala gelen, 
giden yoktu. 

Bir müddet sonra uzak ve 
derin bir ses işitti: 

- Kapandı amma, o kapı 
değil.. Ses, pek uzaklarda .. 

Yavaş yavaş, içinde bir 
kurt, şüphe denilen bir kurt 
kımıldanmağa başlamıştı. Ken· 
di kendin~: 

- Yoksa tuzağa mı düştük? 
Diye mırıldandı. 
Filhakika, genç kadın, Do· 

ğanı tahtezzemin yolun bir 
çıkmazında bıraktıktan sonra, 
verdiği korkunç bir kararı 
tatbike gitmişti . Bu karar da 
şu idi: 

Her ne pahasına olursa ol· 
sun, Doğanı bu tahtezzemin 
yolda bırakmak .. 

Bunun sonu belki de Doğan 
için ölüm olacaktı. Fakat ken· 
disi için gördüğü büyük teh· 
like karşısında, hiç te vicdan 
azabı duymadan, esasen meç· 
hul olan bir genci feda etmek 
daha doğru olacaktı. Çünkü, 
Doğanın fikri ve hareketi, çok 
tehlikeli idi. Büyük bir skan· 
dal çıkması muhtemeldi. O 
takdirde kendi başı da tehli· 
keye girecekti.. . 

İşte bu fikirlerle Doğanı, o 
içinden çıkılması imkansız yol· 
da bırakıb geçmekten daha 
kolayını ve cazibini bulama· 
mıştı .. 

Biraz sonra, yolun saray 
cihetindeki gizli kapısından 
çıkmış ve: 

- Ne yapalım 
Allah öyle istemiş. 

·demişti· 

2681 
Lira 

Bayraklı Menemen C. 49/1 eski No. lu Dölıckan 23 
ı. ci kordon buzhane S. 20 eski 26 taj No. lu 39 

3 Dükkan. 
Sinekli C. bila No. lu 18 dekar 380 M. bahçe ~5 

O da, hizmetçı o masına 

rağmen saraylı kadınların ru· 
hunu taşıyordu: 

Kendisi için başkalarını feda 
etmek .. 

3 - isteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplarını kanuni vesikalarile bir· 
likte teklif mektuplarını günlerinde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada eski 
Gümrük binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 24 29 4 8 4404/2504 

Doğan artık hemen hemen 
ümitsiz bir ölüm geçidine gir
mış demekti. 

- Sonu Var-

Düzeltme: Gazetemizin 24 ve 29 Temmuz 937 tarih ve 7231, 7235 numaralı nünba· 
!arının 7 inci sahifesinde neşredılen ( Gümrük Muhafaza Alayı Genel Komutanlığı f slanbul 
satın alma komisyonu ) ilanında ve erat bineği eğeri adedinin (377) olarak ve ihale saatinin 
de (11) dizilmesi lazımgelirken sehven eğer adedi (367) ve ihale saati de (16) gösterilmiş ol· 
makla keyfiyet tashih olunur. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mev. sat. al. ko. nundan: 
1 - Kütahyada meydan tesviye işi kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 16·Ağustos-9~7 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - ilk teminatı 4339 lira 85 kuruştur. 
5 - Şartname keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. vekaleti 

satın alma komisyonundan alınır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 ncü maddesinin F. fıkrasında ya· 
zıh vesikalarile birlikte ihale saatından behemahal bir 
saat evvel M. M. vekaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. 30 4 8 13 2575 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - fzmir Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf usulile 

77400 yetmiş yedi bin dörtyüz kilo ayaktan sığır eti 
alınacaktır. 

2 - ihalesi 6-Ağustos-937 cuma günü saat 16.30 da İz· 
mirde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 17028 lira olup teminatı 1277 lira 
10 kuruştur. 

4 - İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunduklarına 
dair vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgeleri ve teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunmaları. 22-27-1-4 2485 

Cinsi Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 
Kuruş Lira 

Saman 60000 2 90 
Kurv ot 66000 4,5 223 

1 - Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda cins· 
leri yazılı iki kalem yem münakasaya konulmuştur. 

2- Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay 
satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Münakasası 13/Ağus./937 cuma günü saat 15 de Me
nemendeki alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme iledir. 
5 - Muhammen fiat ve muvakkat teminat mikdar\arı yu· 

karıda yazılıdır. 
6 - İstekli olanlar belli gün ve saalta muvakkat teminat 

ve ticaret odasında yazılı olduklarına dair vesikalarile 
birlikte Men~mende alay satın alma komisyonuna mü· 
racaatları ilan olunr. 30 4 8 12 2614 

/zmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher ki· 

losuna lahmin edilen bedeli 35 kuruş ve muvakkat teminatı 
1312 lira 50 kuruş olan 50000 kilo sabun 1 O Ağustos 937 
tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı ı.arf usulile alın· 
mak lizere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 

zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını 10 Ağustos 937 saat 
13 kadar Kallımpaşada bulunan kc,misyon başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri 25 30 4 9 4445/254 l 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher ki
losuna tahmin edilen bedeli 61 kuruş olan 40000 kilo Zey· 
tinyağı 1 O Ağustos 937 tarihine rastlıyan salı günü saat 11,5 ta 
kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1830 liradır.. Şartnamesi komis
yondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifati dahilinde tan· 
ziın edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa<la bulunan komİs· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelari. 

25 31 4 9 4444-2540 

il daimi encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş 

Açın tutarı 

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

istekliler 

eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgel~r 

Muvakkat teminat 

Bergama ı- lvrindi yolunun 4 + 
050-4 + 350, 4+850-5+850 
arasında 1300 metre tul kaldı
rım, 0+510-0+650 aruında 

140 metre tul kayalık kazıs 
0+650-2+000 kısmında 1350 
metrelik kaldırım banket yapısı. 
(4000) lira 

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

namesi 
E) Açın ve proje 

· Bu evrakları Bayındırlık direk· 
törlüğünde görüp inceleyebilirler. 

19/ Ağustos/937 perşembe günü 
saat 11 de İl daimi encümeninde 

: 937 takvim yılı müteahhitlik ve 
ticaret odası belgeleri. 

: (300) lira. 2674 

lzmir bölge san'at okulu di
rektörlüğünden: 

Ankarada i~aat usta okulu ile vilayetlerdeki dokuz bö1ge 
san'at okuluna talebe kaydı kabul muamelesine başlanmııtır. 
Meccani leyliler için müsabaka imtihanları 27 Ağustos 937 
cuma günü saat 9 da lzmir bölge san'at okuiunda yapılacaktır. 

Kabul şartları: 
1 - Türk olmak 
2 - 13· 17 yaşlar nasında bulunmak 
3 - Beş sınıflı ilkokul diploması veya başka okul tasdik· 

namesi getirmek: 
4 - Gösterilecek bir sıhhiye heyetinden sağlamlık raporu 

almak 
5 - Nehari veya ücretli leyli girmeğe istekli olanlar mü· 

sabakaya girmezler, istedikleri okul direktörlüt\ine 
müracaat edebilirler. Ücretli talebeden s~nevi üç ~

6 -
sitte 150 lira ücret alınır. 

isteklilerin tahsil vesikalarını çiçek aşısı raporunu 
niifus cüzdanını ve dört adet vesikalık fotograflarını 
vilayet makamına ya7.acakları bir istidanameye bağla
maları ve bu istidanamede yukarda yazılı iki okuldan 
hangisine girmek istediklerini tasrih etmeleri lüzumu 
İzmir kültür direktörlüğü emrile ilan olunur. 
Kayıt için hergün saat 16 · 17 arasında lzmir Kültür 
direktörlüğüne müracaat edilecektir. 4·8· 14·22 2677 

lzmir kadastro komisyonun
dan: 

Tamaşalık mahallesinin Alireis sokağında ve şarkındft Ali 
reis sokağında 17 garbında ayni sokaktan 21 cenubunda yine 
ayni sokaktan 21 ve kısmen ikinci dede sokağından 16/18 
No. tajlı evlerle çevrili 19 No. tajlı ev Çerkez Hasan karısı 
Pembe hEttun vakfından olarak kadastrolaomıştır. Bu evin 
senetsiz olarak tescili yapıldığından bu evl~ alakadar veya 
bu ev üzerinde ayni bir hakkı bulunan bir kimse varsa ilin 
tarihinden itibaren iki ay müddetle ellerindeki tasarruf vesi
kalarile birlikte İzmirde Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı 
binada hmir mıntakası kadastro komisyon veya müdürlüpnc 
müracantları ilan olunur. 2683 

lzmir Eşrefpaşa hastahanesi 
baştabipliğinllen: 

Sinekli C. Kale altı Vezir köprüsü havuz içi 32 
lllevkiinde 15 dekar tarla. Lise ve ortaokullar alım satım Eşrefpaşa hastahanesi 937 yılı ihtiyacı İçin yaptırılacak olan 

k
S·i.nekli Kale altı Vezir köprüsü havuz içi mcv· l2 400 lira muhammen kıymetli 65 kalem evrakı matbua IS pn 

1 d komı·syonu başkanlıg"' ından: müddetle eksiltmeye çıkarılmış isede eksiltme günü talip zuhur 
•1n e şimdi memnu mıntaka tel örgüsü bitişi· ti d etmediğinden keyfiyetin on gün müddetle uzatılıp bir defa 

~ /\ n e 5 dekar tarla. İzmir bölge san'at okulu için satın alınacak olan 8 adet daha gazete ile ilan edilmesi vilayet encümeni kararla11 ileti· 

2 
ltındağ sinekli tepe mevkiinde 82 dekar tarla 250 çelik örs eksiltmesinin istekli çıkmamasından ötürü 27 Tem· sından olmakla işbu evrakı matbua 4/8/937 günlemecinden 

lk·ıe~elik icarı. muz 937 tarihinden itibaren on gün daha uzatllarak istekli· itibaren on gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. Ta· 
~ ıncı Süleymaniye Çorak sokak 17 No. lu ev 8 lilerin 5 Ağustos 937 tarihine rastlıyan perşembe günü lzmir liplerin numuneleri görmek ve şeraiti anlamak üzere ber gün 

da yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle kültür direktörlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan edileceği hastahane heyeti idaresine ve ihale günü olan 16'8/~37pazar-!' ko.nulmuştur. ihalesi 19·8-937 perşembe günü saat yerde 7235 No. lı Anadolu gazetesinde sehven 3 Ağustos tesi günü saat dokuzdan on ikiye kadar vilayet encümenine 

· TıJıplerin Milli Emlak müdür:l~üMğiüinie~mİiür~a~c~aa~t~la~riı .• 4i-1i3~~93~7~s=a~lı~g~ü~n~u~· ~n:e:şr:e~d~il:m:iş~o:l:d:uğ~u:n~d~a~n~kiey~f~iye~t ~t~as~h~i~h~o!l~urnu~r~.~~m~i~ir:•cLa~a~tlWı~rı~il~in~o~l~un~u=ır~. ====..:.Jıı:~~:!;::::;::;:;:.:::.~'!··!!·.h~~~-·t!~ 1 Ull ur. reası "t:claKkı ederek mutiımsc· T edılmı ır. .-·~u----nr,ro 
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F atelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, böb-
r rehlP.rı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsı ve P.Jerler. 

Vapur Acentası ... --.-. ................. ~ ............. - ........ _. ......................................... ..... 
ROYAt NERLANDAIS Olivier ve - iç hastalıkları mütehassısı - Istanbul Nafıa Müdürlüğün-

Kt:JMPANYASI ş·· kA D c: 1A1 y k d "TRAJAN~S,, vapuru 31 Ure aSI r e a ar ın en: 
Temmuzda lımanımıza gel ı p Limited • f 16-8-937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa mü· 
yükünü tahliyeden sonra ROT fzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şe İ , dürlüğünde 14573 lira keşıf bedelli lstanbul Güzel san'atla~ 
TERDAM, AMSTERDAM ve Vapur Acentası ikinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar- akademisinde yapılacak mimari kısmı büyük resim atölyesı 
HAMBURG limanları için yük Birinci kordon Rees binası şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş· inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
alacaktır. Tel. 2443 lamıştır. Telefon, 3956 Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 

"HERCULES,, vapuru 7 ELLERMAN LINES L TD. Evi: Göztepe tramvay caddesi Gözlepe aparlı- şartnamele • i pro je ve keş i f hulasasile buna müleferri diğer 
Ağustosta limanımıza gelip "DRAGO,, vapuru 10 ağus· manı karşısında fvo. 1018 Tele. 2545 evrak 73 kuruş mukabilinde dairesinde veri lecekt ir. 
yükünü tahliyeden sonra BUR tosta LIVERPOOL ve SWAN- MuvAkka t kmırı t !093 lir adır. 
GAS, VARNA ve KÖSTEN· SEAdan gelip yük çıkara- İstd 1 leriıı t ı· k lıf ıııektııplnıını "e en cız 15000 !imik bu i şe 
CE limanları için yiik alacaktır. caktır. benzer iş yart ığın.t d aır ı 1 .. f. a vı·Utı·tiııd e ıı a l ın ı " old uğu ıı ii· 

SVENSKA ORIE LINIEN "LESBJAN,, vapuru 20 ağus· tecılıhı t l k ve T icAre t od:ısı \'t' s• kalarıııı havi k:?palı ı arflaı 11 1 

"BARDALAND,, motörü tosta LONDRA, HULL ve 16 8· 937 Pc za ıl e:.i gii11ü ~ nal 14 de bıJ <ır N afı a n.üdüı lügünr 
10 Ağu~tosta limanımızda bek- ANVERSTEN gelip yük çı · r 1. v~.'~~~~.:.---- 2~~~ 4 _9 . _ 245]._ 
lenmckte olup ROTTERDAM karacak ve ayni zamanda · ~ 11 A ••d•• l ••gv •• den 
HAMBURG ve lSKANDI- LIVERPOOL ve GLASGOW Seferihisarın senelcrdenbcri ve herkes tarafından tanın· aDDSa JiS K.a!] mu Ur UD 
NAVYA limanları için yük için yük alacaktır. mış, etrafının yeş illiği ile glizel manzarası ve daimi surette Keşif bed· 
alacaktır. " LGERIAN ,. vapuru 15 ; akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl· Mevkii Tip Cinsi Tek ev Lira 
SERViCE MARITIME ROU- ağustosta gelip LONDRA ve mıştır. Müzmin romotima ve kum hastalıklarına şifası tec· Alaşehir kazası dereköyünde 3 Kerpiç 31 14229 

MAiN KUMPANYASI HULL için yük alacaktır. rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor· 1 - Yukarıda yazılı 31 tek göçmen evinin inşası 16-Ağu0 ''ALBA JULIA,, vapuru 12 Tarih ve navlunlardaki de· donda (12) numarada Seferihisar otobüslerine müracaat tos-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,3 
Ağustosta limanımıza gelip ğişikliklerden acenta mes'u- etsin. Telefon : 2361 D. 15 da Manisa iskan müdürlüğünde kapalı zarf usulile 
MAL TA, MARSIL YA liman· livet kabul etmez. .. eksiltmesi yapılacaktır. 
lan için yük alacaktır. - llllllllllllllllllllllllllll• 2 İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri de dahil olduğ"O 

ilandaki hareket tarihlerile tosta PIREden BOSTON ve ı• llllllllllllllllllllllllllllıa. Doktor .ıtl = halde bilumum malzemesi müteahhidine ait olma~ 
navlunlardaki değişikliklerden NEVYORK için hareket ede- - 1 T - üzere inşaat anahtarları teslim edilmek suretile yapı· 
acenta mesuliyet kabul etmez. cektir. - A Kema onay - ıacaktır. 

Daha fazla tafsilat için ikin· SEYAHAT MÜDDETi = • = 3 istekliler yukarda yazılı kıymete göre % 7 ,5 nisbe· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye PiRE • BOSTON 16 gün = Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın'. hastalıkları - tinde teminat akçesini teslimi vezne etmeğe mecbur 
binası arkasında FRATELLl PiRE - NEVYORK 18 gün Birinci Sınıf Mutahassısı = durlar. 
SPERCO vapur acentalığına SERViCE MARITIME RO- _ (Verem ve saire) 5 4 - Bu evlere ait keşifnameyi fenni idari ve münaka~ 
müracaat edilmesi rica olunur. UMAIN. BLıCAREST ~ Baemahane ietasyonu karşı!lım.IRki Dibek sokak başında 30 eayılı ~ şartnamesini ve planını isteklilar Manisa iskan ınu· 

Telefon: 4142/422112663 •DUROSTOR,, vapuru 31 = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den alqam saat 6 ya = dürlüğünde ve Alaşehir kaymakamlığında görülebilir·
7 -l'Zlllma&iiZai-ll'l::ml.SZllEm___ Ô = kadar hastalannı kabul eder 9) 

Temmuzda bekleniyor· K S· •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll1 Telefon: 4151 11111111• 5 - Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 16-8· ... 
V. N. TENCE, SULINA, GALA TZ pazartesi günü saat 13,5 ğa kadar Manisa iskan ınu 

W F H VAN ve GALATZaktarması TUNA Cab·ıb alınacaktır dürlüğüne vermeleri, kapalı zarfların posta ile gönde; 
• • • - limanları için yük alacaktır. receklerin mezkilr kanunun 34 üncü maddesine ria)'e 

Der ZEE& co. JOHrı~1:~N ı':'f~~REN Asker·ı fabrı·kalar etmeleri ilan olunur. 31 4 2617 

DEUTSCrı~ı~EVANTE L 1 VE R P O O L Birinci Sınıf Mutahassıs l j 
"JESSMORE,, vapuru 1 •• d .. ı ·· D D Al Fransızca ders er ".·K~.N~ A~· va~~~~U~~s· ağustosta bekleniyor. LIVER- u m U m m U U r U • T • emir i Dijon Üniversitesinde tah•~ 

tosta bekleniyor. ANVERS POOL ve ANVERS limanla· Kam.;ı oğlu görmüş bir amatör tarafırıd• 
ve HAMBURG limanlarından nndan yük çıkaracak ve BUR- g" u•• n den.• Cilt ve TenasUI hastalık· hususi Fransızca dersleri v~ 
yük çıkaracak. GAZ, VARNA, KôSTENCE, farı ve elektrik tedavisi rilmektedir. ikmal talt be~e ,. 
AMERICAN EXPORT LJ. SULINA, GALATZ ve IB- Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. lzmir · Bir~nci beyler ~okağı yetiştirir, ders ücretleri ucuz ~5 

NES RAIL limanları için yük ala- isteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük sıhhat Elhamra Sıneması arkasında Karantina köpriisü No- 6 
The EXPORT STEAMSHlP caktır. 9 23 27 3l 4 8 12 16 20 2333 Tde-fon : 3;_::____ • ,, 

CORPORATION DEN NORSKE MIDDEL· şubesine müracaatları . 15·1 · - · · · · ----- = . "'=~~ 
ı;sı::ı:~~ı~;k~:~~:r.1 ~t~: H~v~~'dlE Tür·k Hava Kurumu .!'-s~~~i fabrikalar umum ıoiJ' :-..ld, 

YORK ve BALTIMOR liman· "BAALBEK,, motörii 24 • durlugunden: 
ıan ~~~t~~;;:~~~u ~;:ı~~~~e~~~~~-v~s~;~: Büyük pıyangOSU 3 ı\det otopomp 

SEYRi • SEFERLER VEÇ limanları için yük ala· d d 4 Ad t 
"EXCALIBUR,, vapuru 30 caktır. 4 üncü keşide 11 Ağustos 1937 e ir 1 e motopomp ,fi 

temmuzda PIREden BOSTON Vapurların isimleri,. gelme Bu••yu .. k ı·kramive 50 000 liradır Tahmin edilen bedeli 30,000 lira ol~n yu~arıda mikd3'!~· 
ve NEVYORK için hareket tarihleri ve navlun tarifeleri J , ' . . . yazılı otopomp ve motopomplar Asken fabrıkalar umu~ 1ı 
edecektir. hakkmda bir taahhüde girişi- Bundan başka: 15,000,. 12,~0_o •. 10,000 .~ır~lık ıkrarnıye· dürlüğü satın alma komisyonunca 21 Ey ifil 937 salı güoU ~o· 

=:E;:X=:E=T:::E;:R:•::• :va:;=p:;u;:r::u~l=3=a=f?=u=s·=:=l=e::::me=z.==;==~==;~~~ lerle (20,000 ve 10,000) lıralık ıkı adet mukafat vardır. 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname ı lira 50 ıe' 
"t• t kf J Ayrıca: (3,000) liradan b~şlıyarak (20). li~aya . kadar ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakk3~ de s erı ıse or a me ep ere büyük ve küçük birçok ikramıyeler.1~ aı~ortıl~rı havı olan minat olan 2250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur ~uıt Je 

Ücret e ögv retmen aranıyor bu zengin plandan istifade etmek ıçın bır bılet almaktan saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileriıurıi~ıe 
çekinmeyiniz. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki "efl 

1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa askeri ı '9 ~ mezkur gün ve saatte komisyo~a müracaatları. ~60z lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede askeri 1 • v·ı A t• D ft d 1 1 4 6 8 2 Zmlr 1 aye ı e er ar ı- • • .. •. . ... ,, ı san'at Is: edebiyat, coğrafya, rıyaziye . Erzincan askeri 'iJiıJ 

orta okuluna: Tifrkçe, tarih gurubu, fransızca, muziki gv ından·. 2678 lzmır Ceza evı mudurlus ....-
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu. d 
Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, riya· ismi Tıcaretgahı Kazanç vergısı en: so· 
ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. L. K. 1 - İzmir Ceza evinin 9·8-937 gününden Mayıs 69:,,,~ 2 - İsteklilerin lise ve orta mekt~p öğretmen ehliyetini Kasap lmail Yeni mahalle bakır S. No. 22 5 l 7 nuna kadar 295 günlük ihtiyacı olan beheri 9. . 

11
et1' 

haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu olmak Mustafa o. Ahmet Dere sıratlı S. No. 25 3 58 itibarile şartnamede yazılı şartlar dahilinde İ~111~~~( 
üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba· Şeh Rinan Sırrı Yeni uzun çarşı 23 17 70 ekmek 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuiıle 

1 kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan Eyyüp Sabri Kurtuluş ekmekçi hacı Ali No. 36 12 01 kasaya çıkarılmıştır. ~ jj s1' 
ibarettir. Bursalı Hasan Yeni mahalle Fevzi paşa S. No. 77 18 97 2 ihale 9·8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi gurı sıı ~o' 
lslanbul, Bursa san'at liselerine birinci maddede yazılı y k d · · · Ahi 1 "k 11 fi 1 ı::: ı ı· · C · d 1 ·· d d lıtl'I u arı a ısım \<e tıcaretga arı yazı ı mu e e er namına . 1 < c z ınır eza evı mü ür üğu o ası a top ·• dersler için 108: 126 orta ve gedikli orta mekteplere 2 il l k · d ı k Y 
ait dersler için 98: 108: liraya kadar ücret verile· Tire Malmüdürlüğünce 935 ve 93 yı arı için tarho unan a· nıısyon a yapı aca tır. 

7 
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3 

cektir. zanç vergilerine ait ihbarnamelerin tebliği için yapılan tahki· 3 - l~tekliler 13000 lira muhammen bedelin °o 1 UJ 

4 _ istekli olanlar dileçelerine aşağıda sıra ile yazılmış katta mumaileyhimler bulunamamış olduklarından tebliğ ma· bile 975 lira muvakkat teminat vereceklerdir-
1

7:;0 
evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti kamına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 4 - Tahmin edilen 295 günlük ekmek miktarı d' 
askeri liseler müfettişliğine göndermelidirler. ) U •• kilodur. t 14 ,d' 

1 - Tasdı" klı' ve fotoğraflı fiş Askeri Fabrika ar mum mu- 5 - Teklit mektupları 9·8·937 Pazartesi günü s~k\1cİ ısı ..tf 
kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde \le ı 1 V" • 2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya d•• ı•• v •• d · ·pe 

ehliyetname tasdikli benzeri. ur ugun en: dede yazılı yerde toplanan komisyon reıs• i 
ceklerdir. ııJ ~4t 3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. K kk ) d t ) k • )er '"fil" 

4 _ Askerlik durumu hakkında vesika. iri 8 e e yap iri aca . ID· Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiye~·c1url" 
5 _ Hüsnü hal varakası. saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Cezaevi nıu z441 ~ı 
6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat edip şaat. müracaatları ilin olunur. 20 25 30 4 -~ 

durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar iste- Keşif bedeli 23843 lira 40 kuruş olan yukarıda y&zllı İnşaat Askeri fabrikalar umuıJI 
necektir. askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 

l - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık 24 Ağustos 937 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi- dÜ ı ••gv •• nden• Jİ 
raporu. lecektir. Şartname 1 lira 20 kuruş mukabilinde komisyondan r u u • edile'Jt' 

2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi (Örneği verilir. Taliplerin muvakkat teminat bedeli olan 1788 lira 26 13 Eylfil 937 pazartesi günü kapalı zarfla ih~l~ rı ~ 'pıl· 
müfettişlikten verilecektir. kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de ka· 23, 25, 27 Temmuz 937 günlerinde neşrettırı.,~li~ i' 6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 937 d .. ·şı~ Ja' 
gününe kadar müracaat etmelidirler. dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No.lu kanu- otopomp ve 4 adet motopomp şartamesinde ~-g1 .. 11150ı ı 

7 _ Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler. nun 2 va 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün masına lüzum görüldüğünden mezkur olanlar huku zfJO 
7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2270 ve saatta komisyona müracaatları. 4 6 8 10 2660 1 4 6 8 
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