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Beş ay içinde 50 milyon 
lirayı geçti 

r Toni delirmiş, dağlarda dolaşıyormuş deniliyordu, asılsız çıktı B. Celal -Bayar - . Nafıa Vekilimiz 

iki ölü, Sağ Çlktl Avyt~!!~:t~~:reye B. Ali Cetinkayayı 
Hitler kabul etti 

B. 
Bir baba ve bir oğulun da

ha yandığı söyleniyor 
-------------p eci hadiseye sebebiyet veren Hasan dün öldü. 

Diğer yaralıların da vaziyeti tehlikelidir 
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Tahkika ı yapan müddei-
umumi muavini B. Sabri 

diin de adliyece devanı edilmiştir. 
)füdhi~ yangın, cfJ.:arıumuıuiyeyi 

d'an ilk heyecauı ile alakadar 
etmekte \'e öliılcrin hakiki sayısını 
f>ğrennıek için herkes, hiriLirine 
yangın hakkında malumat sor· 
maktadır. 

~J üdhi'i yangıuda ölenlerin ea· 

yıaının "şimdilik,, kaydilc 13 oldu· 

ğunu dünkü sayımızda yazmııtık. 
}'aknt dün ölen bir ld;i ve 

tahkikatla Jepoda çalı~tıkları , ıınla

oılon başka amelelerin de bulun· 
Yanan gaz deposunun iç vaziyeti ma~ile bu miktar on beie çıkmıştır. 

d B:ıyraklı·Bumava arasında Said ı Türk limited oirketinin bil) ilk de· yangının çıktığı sırada depoda 
ere nıevldinde Anadolu petrol posondao çık.an yangın tahkikatına bulunarak diri diri yananlar ilk 
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- Sonu 6 ıncı salıifede-

S~ !1 ra açllıyor Kız ka;:Jeşlerini 
&elediye reisi, dün bu münasebet- öldürmüşler 
le halka bir beyanname neşretti Sonra da kayboldu, 

demişler 
Boldan, (Hıısu11i) - Derbend 

kö)ünden Hüseyin ve llalil zabıta· 
ya müracaatle kız kardeşleri flali· 

meni? ~5 ~ündenberi kaybolduğu· 
nu bıldırmışler, bölük kumandanı 
Bay Şükrü de biz1.0t harekete geç· 
oıio ,.e köy civarında araştırmalar 
yaparken bir toprak kabortı~ına 
raegt•lip burasını aı;tırmııtır. Kadı
nın ('CScdi buradan çıkmıştır. Tah
kikat neticesinde bizzat iki karde· 
oio, hiriı;iue metreslik ettiği için 
kare.leşlerini iildürdüklcri anlaoılmı~ 
ve kanlı bıçaklarla llüeeyioiu kanlı 
panıalonu da bulunmuştur. 

Akdenizde kotrtısile istirahat 

gezisine çıkmıı bulunan İk.tısad Ve• 
kilimiz B. Cellil Bayar, haber al· 
dığımıza göre dün Ayvalıktan Çeı· 
meye hareket etmiştir. Vekil, Çe~· 
meden eonra Bodrum, Küllük ve 
f ethiycye gidecektir. 

• 
incir tacirleri 

toplantısı 
Piyasa ne zaman 

açılacak? 
İnı·ir ihracatçıları dün Ticaret 

Oda~ıodu ikiııci reis B. Şerif Heın· 
ıiuin lı:ışl.:anlı~ında bir toplantı 
ynpnıı~lardır. Dört anat dt•\'llm ctft•ıı 

bıı iı;ıimacla, incir piyn.,aa.111n ne 
.:aman oc;ılınası ve ilıracata lıa~lan· 

ııın~ı etrafında ~örü}mel,.r olum:, 
ilı racatçı la r bu lı ımıııtal.i fikirleri· 
ni lıeyan rylemi~lrıılir. 

f lıra('1ttçılarJan birkaçı, piyasa· 
um o.ı;ılnıasıııda acelP- eılilnıeme~i 

liizıın gehliğioi, çiinkü bu sclıeble 
oıtılısulün lıııın toplanıp acele kıı· 

rutuldıı~ıınu \'C bunun neticesi ola· 
rak da mabeuliln rlegerirıi kaybt>t· 
tiğini SÖJlewi§lerdir. 

Maamaf ilı b'tzı ibracat\·ılor da, 
piya~anın geç aı:ılm•a mabmlün 
birikerek fiatlerde tene21ülü mu· 
cib olacağını ileri sürmüşler ve ge· 
çcn seneki gibi, bu senede 19 ağuı· 
tosta incir piyaaasıoın açılmasını 

istemişlerdir. İhracatçılar, ha haf ta 
içinde bir toplantı daha yaparak 
piya•anın açılma gününü kararlaıı· 
tıracaklardır. 

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

Alman Münakalat Nazırı da, Nafıa 
Vekilimiz şerefine bir ziyafet verdi 

Dedin, 4 [A.A.J - D. ı,. B . 
Ajan~ı bildiriyor: 

Türkiye Nafıa \\·kili B. Ali 
Çetinkaya refakatinde Türkiye bü
yük elçi~i B. Hamdi Arpağ oldu· 
gu halde devlet ve hükuwet reisi 
tarafıodan knLul cJilmi~tir. 

Münakalat ~azın U. Dorp • 
Müller Tiirldye Nafıa Vekili "'e· 
rcfine Alman hükümeti namına 
bir ak:,aın ziyııfoti vermi~ ve lıu 

1iyafctte 'l'iirkiye bilyük clı:i i B. 
U:ıınJi Arpağ ile lku,.,ıd \ el.;fil.:ti 
OlÜştcşarı U. Fııik Kurıoglu, \'e· 
k.iliu rcfalrnlinc..lcl.:i 1.cvat, h.ılı~ıı 

llı:ı liotlo Lulııuau 1 ürl.; cL..onoıuik 

heyeti n.1,aları ifo Tilrkiye hilyük 
elc,:iliği erkfiOl rt'fikalurı ile bir· 

lıJ.te hazır buluornu~laıdır. 

Türlı.İ)e Nafın \'ı•kili rcf.ıka· 

tinde Türki)e Lüyiik elçi~i ilt· 
Jıu~uııi kalem direktörü olılııgıı 

h:ılc..le oıı~seltlcırfa giJerı·k sergi) i 

ıiyoret etmiştir. 

Sergiyi ziyaretten sonra Tiir· 
ldye Nafıa Vekili: 

"Ilu sergi Alman teknik ka- N. tVekilimiz B. Çelinkaya 
biliyetinin bir tezahürüdür,, demi~tir. 

Türkiye 1"'afıa Vekilinde bilbaeım yeni aan'i' iptidai maddeler ile 
yeni Almanyanın turistik yolları büyük bir intiba bırakmıştır. 

··1apon-·aonanma-s·;·-·çi~·-·ıi:-·· 

manlarında toplanıyor 
•• 

Çin hükumetinin merkezi olan Nankin şehri tah
liye ediliyor. Vaziyet çok naziktir 

Pekin, 4 (Fadyo) - Hopey 
eyaletinin merkezi muvakkat ol· 

mak üzere Pekine nakledilmiotir. 

Fransada 
Korkunç bir fırtına 

Paris, 4 (Radgo) - /zer 
mıntakasında büyük bir 
futına çıkm,şlır. Yukarı 

Garden de fırtınadan mü
teessir olmuştur. Maddi 
zarar milyonlarca frank
tır. Binlerce çiftlik lıay
flanatı boğulmuş, birçuk 
köprüler yıkılmıştır. 

Fransada böyle müdlıiş 
bir fırtınayı tahattur eden 
yoktur. _______ ..Jl 

Tokyo, •1 [Radyo) - Tiyen· 
çinden bildiriliyor: 

Mareşal Şan-Kay-Şek 

" · japonlann Tiyençindcki kuV• 
vetleri, kumandanı General Kaçuki: 

"llakeadımız, şimali Çindeki 
bol~e\°ikleri imhadır. Çünkü Çinde 
ve her yerde japonya aleyhine ça· 
b~an komitem teşkiliitı buralarda· 
dır.,, Demiotir. 

Roma, 4 [Radyo] -· Tiyençin· 
den alınan habere göre, Şan-Kay· 
Şek ile Sovyet Rnsyanın ' ankin 
aef iri arasında gizli ve askeri bir 
mukavele imza eılilmiştir. 

Dıı mııkawle mucibince Rus· 
ya l\"ankin hüküınelinc harb leva· 
zıruı gihulereccktir. 

Hıryadnrı dnba şimdiden Çine 
[ınübim miktarda petrol ve henzin 
ile tayyare ve silah ı;iinılerilıniştir. 

Bunılan ba~kn SıH yeılcriu Çin 
sefiri, .Nnnl..iu hGkümetiııe 100,000 
dolarlık bir iaue vcrıniştir. Bu pa• 

- Sonu 6 ıncı sahifede 

Sıcaktan~herkes denize atılıyor Fuarın paraşüt kulesinden alınmış bir resmi 
"ı 1~nternasyonal fuar, 16 gün 1 kadar, fzmire de iktısadi ve içtimai: 
ıı.:re. ~1:ılıyor. Fııar ealıasında bum· birçok iıtifaJeler temin ('dl·n En· 
ı, 1

1 Lır faaliyet ''ardır. Yeni ya- ternasyonal İzoıir fuarıuı içte \'C 

t,, ~•kta olan paviyonların ikmali dışta iyi tanıtmak hepimize Lorçtur. 
141 .'?§nat i~leri bitmiş olanların da lliliyortıuouz; gec,:ı•a } ı l fuar 
'•ı (1 1tıi için çalışılmaktadır. Dd;a. müoaecbctile 21 giin iı;iııde iz mire 
ı ,~rler, lıüyiik hir itina ile bu iş· 100,000 deu fazla ziyaut•~İ gelJi. 

t alakadar olmııktaılırlar. Gelı•n ziyaıct•:iler ~cbir <'Snafıoıı 
tı • ~ara~Ot kulesinin ılu\•arları tıı· :.\500,000 liraya yakın lıir para hı. 
~. ~f!tı yükselmiş, beton m~rJivcu rak.tılac. Bu )il fuarı (lalıa giizd 

~•r •ıırlanmıotır. Uirko~ ı;iine ka· hir şekilde hrııırlıyorıız. Fuar güo· 
ı. tıılııa iskelet si;külecek: \'e ku· leriıııle birçok ı •glı·ıu•f'lı>r 'e cazip 

ltıf!}dana çıkacaktır. hareketler lt•rtip eıli)'onı:t .. 
lı, lıcleıliyr \'e fuar komİlf•si reisi l\lııhakkıık ki; 19Ji l:ııtcrııa~· 
~ ~tlıçet C:r., dün fuar lıaakkın· yooal fzmir fuuına gı· çcıı t•ndcr· 

tıı 1 lli talka hir lıeyanoame neşret· den daha ~ol.: ıiyaretı;i ;:r lcccktir. 
~., t •• Bdec..liyc rei inin Lu bey:ın· Şchl'inıize ı;eleoleria tın türlii 

1
;

81ni aynen )azıyoruz: ietirabatioi temin etmek, ouları 
lJ.. •rın ve 1evgili bem~criler; memnun bırakmak ve ~u suretle 

lııb ıı~ernasyonal f zmir fuan, her yıl ziyaretçi adedini ın·ttırruağa Birkaç günden beri devam eden müdbiş sıcaklar dün biraz haf iflemeğe başlamııtır. Bu tebeddül bir yere ra[;mur dü§mesine de ntfedilmekte· 
lıdtırıyet biiktlmetimizio İzmiıde ~alıomak menfaatiniz iktizasın· dir. Nitekim, dün Çatalkaya bir aralık bulutla örtülmüş ve biraz ııonrıt bu bulutlann dağıldığı görülıoü~tür. 

~11 e getirdiği çok güzel ve fay· dandır. MaamafiL, eon günlerde deniıc girenler çok artmııtır. Şehirde Karııyaka, Reoadiye banyoları ve İnciraltı plajı her zaman doludur. Aynı v.ui· 
"'ile11eselerden bindir. Du huıusta beleıliy«"r.e Jazım yet Çe14me pHijlannda da gözilkmektedir. Boydan boya uzanan kumsalda gllnlln muhtelif saatlerinde kadınlı, erkekli, çoluk çocuklu büyük bir ka· 

'ID memı.ket içi.ıı oldu&u - Sonıı 2 inci ıalai/ede - labalık bulwımaluı ve herkea bu 111ıltriDi ya dıDiade. 7alıud da kumları uuwak, f1mtİ7.eler altuada 7ııank .. mektedir. 
.. ....... .. .................. u... U\..o ~aıau Ull il.il. ı\::aısı l:Cl3KKI co-ercK munımsc· 1 edılmış ır. -



Sayfa 2 ANADOLU 

tJtltQ 
Dava edebiyatı 

irfan Hazar 
A~a<;, meyvesini verirken iosaw dütünmcz. Eğer o, 

Bulgaristandan yeni Feci bir hadise: 

Yeınişlcrimiıı r . ngi yakut rengi olsun; tadım baldan tatlı 

olsun; ben yalnız insanlar iç.in ycşeriyorum, ancak oular i~in wcvye 
vcriyornm; 

Derse, kendine has olan "ağaçlık., taLiatini tamamilc inkar etmiş 
olur. 

lfonry de Moııtberlnnt, sau•aıku rı da ağaca Leozetiyor. Onun ağa\ 

kalma ını istiyor. Bir romnncmm şu 'eya bu şekilde, gelişigüzel yap· 
tığı "unva edebiyatı ,, nı saıı'atkurlık vasfının hak.iki ycmişlcrinılen 

llDJIDJyor ••. 

Peki, lak.in soramaz mıyız: 

- için 1\1ontlıerlaut ağacı a~aç olarak, insan olan eun'ııtkarı da 
iıısan olarak ele almıyor! 

Lütfen biz in anlara lıi<;olınnzsa ·•düşünen ağııçlar,, paye ini veri,·erein! 
Düşünen ağaçlar, mey' elcrioi elbette düşı1nerek verecekler: onları 

elbette du~ünerek orta) a çıkaracaklardır. 

• • • 
Kuv\·etli temler üzerinde durmadan iler1iyen Lu genç lakin büyük 

l:'ransız romancısının geçenlerde bir ya:ı:ısı daha elimize geçti. Bakınız 
hurda neler diyor: 

- .. • Beni sinemalara, osyetelere, kulüblere eakıu götürmeyiniz 
dostlarım! Buraları beni hiç ıılu"aılar etuıez. Beni aliihdıır eden şey, 

ancak sizin iç dünyalannız, maskesiz hayatlnrıuız, samimi ve riya!lız ko· 
nuımalannızdır. Bııno mü aade ediniz! Evinizin gizli bir yerinde sakla· 
uayım. Orada gelip geçen, olub biten hcrşeyi göreyim, duyayım ... Haki· 
ki romancı, oeni) eti hilliln vuzulıile göeteren, bayatı tamamen yaşıya11, 

mukaddcratln cidale gircu, dört duvar ara,.ında sıkışıp kalıuıyan, mürai 
ve yaltak olmıyan hilr odorudır. 

Dava edebiyııtınn doğru giden bu yeni heyanatilc .Montherlant, hize 
söylediği ağaç misıılini unutuyor mu dcuiuiı? 

Belki unutmıyor. Belki bu yazısı da oou teyid ediyor; fakat bir 
prt.la: 

San'atkıirın hiçolmazsn dü~ünen bir ağaç oldu~unu ve yemişlerini 
diioünerck verdiğini kabul etmesi ~artilr. 

Bir HpUcUk 10 sterlin! 
İngilterede mahkemeler ka

dınların çok kuvvetli bir ha
misidir; kadınlara sarkıntılık, 
söz atmak ve sataşmak isti· 
yenler hemen cezalandırılır. 

F-ena bir usul değil. Buna 
ra~men lngilterede kadınlara 
küstahça sataşanlar da yok 
değildir. 

Emlak sahiplerinden Rom· 
ber Harman adında bir adam, 
Nelli Hovard adında bir kız 
kiracısından müterakim kira· 
ları istemeğe gitmiş; kızcağız 
mali vaziyeti dolayısile bir 
müddet daha para vcremiye
ccğini söylemiştir. 

Bu cevab üzerine emlak sa
hibi; yerinden kalkmış ve Nel
liyi iki yanağından birer defa 
öpmüştür. 

Tabii hadiseye mahkeme 
vaz'ıyed etmiş, neticede beher 
öpücük için Nelliye on lira 
verilmesine karar vermiştir. 

Nellinin borcu 15 sterlin 
idi. Mahkemenin karan mu· 
cibince emlak sahibinin ver· 
mesi lazımgelen yirmi dört 
sterlindir; şu hesaba göre, 
Mis Nelli on beş lira borçtan 
kurtulduktan başka beş lira da 
alacaklı kalmıştır. 

Mis Nelli, yabancı bir erkek 
tarafından öpüldüğüne acaba 
hala kızıyor mu? 

Zavalh zenci 
Amerikada zencilere hakkı 

hayat olmadığı gibi bunların 
medeni ve insani hakları da 
tanınmaz. 

Beyaz Amerikalıların nasılsa 
- hakli veya haksız - hoşlarına 
gitmiyen zenciler linç edilirler. 
Billi Rid adh bir zenci deli
kanlı, beyaz bir kadın ile ev
lenmek üzere iken beyazların 
taarruzuna maruz kalmış, fakat 
o anda kalb durmasından öl· 
müştür. Buna rağmen beyazlar, 

Hırsızhk rekoru 
Cihanın h~r tarafında hır· 

sızlığın muhtelit şekilleri üze
rinde kazanılmış rekorlar var· 
dır; fakat Amerikanın küçük 
hırsızlıklar rekoru Edgar San· 
derson adlı bir hırsızın üze· 
rindedir. 

Bu adam, altı sene içinde 
binden fazla hırsızlık yapmış, 
fakat ne zabıtaya yakalanmış, 
ne de hır ızlığı yaparken bir 
kimseyi incitmiştir. 

Edgar Sanderson; rekor sa
hibi olmasına rağmen mesle
ğinden memnun değildir, çün
kü 6 senede hırsızlıktan ancak 
3000 dolarlık bir istifadesi ol· 
duğunu söylemektedir. 

Tuhaf bir h3dise 
.. Kazma ko l'Pşunun kuyusunu 

ıçıne düşer.sin,, diye bizim 
güzel bir atalar sözümüz var· 
dır. 

Bunun doğruluğunu Paris 
halkı da şu hadise ile tasdik 
etmişlerdir: 

Parisin Perlaşez büyük rne· 
zarlığının mezar kazıcılarından 
30 senelik bir emektar, geçen 
gün · başka birisi için - bir 
mazar kazıyorken kendisinde 
bir baygınlık hissetmiş ve ..... 
kezdığı mezarın içine upuzun 
yatıvermiştir. 

· Zavallı adamcağız ... Bu me
zardan bir daha diri olarak 
kalkmamış ve buraya iÖmül
müştür ... 

Bayat ekmek 
Bir günlük, beş gfinlük değil, 

tam bin senelik bayat ekmek· 
ten bahsediyoruz; haberiniz 
olsun .. 

Bir asariatika mütehassısı; 
lsveçte Lenkgo civarında eski 
Vikinglere ait ekmek beka
yası bulmuştur. Yani şöyle, 

böyle bin bi .. i ... i ... n senelik 
bayat ekmek!. 

Yapılan mikroskopik tetkik 
ve tahliller neticesinde bu ek
meğin mayalı hamurdan ya· 

gelen muhacirler 
Bunlar arsında yaş UzUm 
ambalAjcıları da varmış 

Dün Nazım vapurile Uarlaya 
Bulgaristandan 2026 muhacir 
gelmiş ve derhal vapurdan 
çıkarılmağa başlanmıştır. 

Göçmenlerin yiyecekleri Kı
zılay tarafından temin edil
mektedir. Göçmenler, üç gün 
zarfında iskan mmtakalarına 

sevkedileceklerdir. iskan mü
dürü B. Tahsin Akgün, bu 
işle alakadar olarak dün Ur· 
laya gitmiştir. 
Ozum ambal8jmdan an

hyan muhacirler 
Geçen ha ta Nazım vapuru 

ile Balgaristandan gelen göç
menler arasında yaş üzüm am· 
balajından anlıyanların bulun
duğu alakadarlara bildirilmiştir. 

Üzüm kurumu, elyevm Ma
nisada bulunan bu göçmenleri 
İzmire davet etmiştir. Bunlar, 
kurumun yaş üzüm ihracı işin· 
de çalıştırılacaklardır. Yeni 
gelecek göçmenler içinde de 
üzüm işinden anlıyanlar, der· 
hal kuruma alınacaklardır. 

Kamyonet meğer 
nasıl yanmış? 

Birkaç gece evel (25·Tire) 
kamyoneti Tireden fzmire ge· 
lirken Kızılçullu civarında yan· 
mış ve hadisenin, benzini tü
kenmiş olan kamyonet için 
lzmirden getirilen benzinin mo· 
töre konmasından, yolcuların 
dikkatsizce sigara kullanmala
rından ileri geldiği söylenmişti. 
Tahkikat, bilakis kamyon sa· 
bibi İhsanın elindeki gemici 
fenerini, benzinin boşaltılma· 
sında yardım etmek üzere kul· 
lanmasından doğduğunu gös
termiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Bertin üniversitesi 
, talebeleri 

Dün şehrimizden Atinaya 
gittiler 

Pazar günü lstanbuldan şeh· 
rimize gelmiş olan Bertin üni
versitesi talebr.sinden 25 kişi· 
lik bir kafile, dün İtalyan va· 
puru ile Atinaya gitmiştir. 
Üniversiteliler şehrimizde dört 
gün kalmışlar ve bu müddet 
zarfında muhtelif sınai mücs· 
seseleri, müzeleri, mektepleri 
ve şehrin şayanı temaşa yer· 
!erini gezmişler, tedkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Zavallı deveci 
Dikili kazasının Çandarlı 

nahiyesine bağlı Bakırçayın 
Çakalburun mevkiinde deve
lerini güden Çandarlılı Mus· 
tafa oğlu 18 yaşlarında Hü-
seyin, yıkanmak ıçm çaya 
girmiş, sular arasında kay-
bolmuştur. Balıkçılar, cesedini 
bulmuşlardır. ----

Dr. B. LUtfU Kırdar 
Manisa Valisi Dr. B. Lütfi 

Kırdar mezuncn şehrimize 
gelmiş ve istirahat etmek üzere 
Bozdağ - Gölcüğe gitmiştir. 

......................... 
eski bir şato kulesinde dör· 
düncü asra ait ekmek parçası 
bulmuştur. 

Şu halde bu adama bizim 
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Bu cesed, bir cina
yetin eseri midir? 

-·-· 
Şimendifer yolunda başı, bacağı 

kopuk bir cesed bulundu 
Alaşehir ile Salihli arasında 

ve tren yolunda 25 X 168 inci 
kilometrede başı v~ ayakları 

kesilmiş bir cesed bulun
muştur. Alaşehir müddeiumu· 
miliği vak'a mahallinde tetki
kat yapaktan sonra, hiiviyeti 
tesbit edilemiyen bu adamın 
o gün oradan geçen 1110 
numaralı Ankara postasını 

yapan katar tarafından parça· 
lanmış olması ihtimali üzerin
de durmuş ve İzmir müddei· 
umumiliğine telgrafla bu katar 
üzerinde tetkikat yapılmasını 

bildirmiştir. 

Müddeiumumi muavinlerin
den B. Nadir Ener, bir he· 
yctle birlikte Bas:nahne istas· 

Yumurtacılık 

Vilayet, esaslı 

malumat istedi 
Vilayetten bütün kaza kay· 

makamlıklarına gönderilen bir 
tamimde yumurta istihsalatı 
hakkında ma!Umat istenmiştir. 

Vilayet tavukçuluk ve yumur· 
tacılık kooperatifleri teşkila· 

tını kuvvetlendirirı.-en yumurta· 
cılığın şimdiki vaziyeti hak-

kında malumat toplamağı mu
vafık bulmaktadır. Onun için 
kazalara, hangi köylerden, ne 
miktar yumurta getirildiği, sa
tış şekilleri, istihsal edilen ve 
satılan yumurta miktarı, ka
zada mevcut yumurta tacirleri, 
hangi pazarlarda yumurta sa· 
tışı yapıldığı hakkında bir ta
mim gönderilmiş, malumat 
istenmiştir. 

,- ' 
Şehir ve şehir 
ijiyeni etütle
rine medhal 

\.. J 
Doktor Memduh Say Bak

te,.igolog ijigeni5t 
Şehirlerimizin esasatını, sa· 

nayi, ticaret, iskan mıntakala-

rını ve bunların biribirine nis· 
betleri, şehrin planlaşmasın· 

daki esasatı sokak, meydan, 
park spor sahaları ve bunların 
hudutları; teşcir usulleri, şch· 
rin suları, umumi banyoları, 

kanaliı.asyon, süpriintü mesaili, 
mezarlıklar, şehir toz ce gü-

rültüleri gibi birçok mesele
leri en son şehircilik nnı.an-

yalırıa göre, inceleyip ve ni
hayetinde memleketimizde şc· 
hirciliğe taalllik eden kanun 
ve nizamname ve talimatna
meleri ihtiva eden bu eser 
belediyelerimizin şehircileri· 
mizin, sıhhat işlerile uğraşan· 
ların şiddetle muhtaç olduğu 
ve şimdiye kadar Türkçede 
mevcud olmıyan tarzda bir 
eserdir. Uzun bir tetkik rnaiı
sulli olan bu kitabı tavsiye 
P.4Prİ7 fnui~.ro.Pkt,.fıli_ k9tiib: 

yonuna giderek Ankara treni 
üzerinde tetkikat yapmış, fa
kat ne lokomotifte, ne de va· 
gonların tekerleklerinde kan 
izine tesadüf etmemiştir. Maa· 
mafih, ayni postanın mal 
yüklü vagonlarından bir kısmı 
ambarlara çekildiğindc.n bu 
gün bunlar üzerinde de tet· 
kikat yapılacaktır. 

Ankara postasının makinisti, 
böyle bir kaza yapmadıklarını 
söylemekte olduğundan, hüvi
yeti meçhul c..damm bir cina· 
yete kurban gitmiş olması da 
muhtemeldir. Alaşehir müd
deiumumiliği de vak'a mahal
linde tahkikata devam et
mektedir. 

İzmir fuarı, 16 gün 
1 sonra açılıyor 

1 

1 

• 1 

- Başı 1 inci sahifede 
gelen tedbirler alınmoktadır. Aucak 
belediye teşkilatı ne kador i) i ça· 
lışırsa <:alışsın, yfü: Linlcrce ziya· 
retçi ile temas ctmegc imkfin bu· 
luanııyocaktır. Sayın halkımızın \C 

esnnfıuıızın hu iete belediye tc~ki· 

latırıo yordııııcı oloıalarıaı dilcve· 
ce~m. ' 

Bılhassa esaatimız, temizlik, 
iutizom \ c belediyece teabit l'Jilen 
fiaılerin tatbikine fazla titiz dav· 
ranwalıdırlar. 

Herhangi Lir :zorlukla karşı· 
laşmış bir ziyaretı;i görüreeniz 
onunla alakadar c..lunuz. Esa l'!ll 

fuar ranııenyöman büroları, bütün 
polis ve zabıta memurları Zİ) aret· 
çilerin lıer türlü ihtiyaçlarına, di· 
lel..Jerine, tikayetlcrine ce\·ab ver· 
mek iı;in talimat almışlardır. 

Mü~kül.it içinde gfüuiiğüniiz 
ziyaretçilere, rauı;onyöwan teşkilıi· 
tımızıı nıüuıc~al etmelerini ta'W6i)e 
ediniz. 

El birli~i ile ı;alı alını, guzcl 
fzwirimizc sel c sc\ c gelenlerin lıu· 
rııcJau meıuııuniyctlc \ 'C tekrar gel· 

mck ıırzusu iı,;iude clöııınclcriııi le· 
min cdcliuı. 

Ciddeli Hüseyin 
Ağırcezada muhakeme 

edildi 
Hükumetin manevi şahsiye· 

tini ve zabıta memurlarını 
tahkir etmekle maznun sabı· 

kalı Ciddeli Hüseyninin muha
kemesine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde devam 

edilmiştir. Çiddeli Hüseyin bun· 
dan evclki celselerde olduğu 
gibi mahkemede yine bir si· 
nir buhranı içinde durmadan 
titremiştir. Güçliikle söz söy· 
liyen CidcJcli Hüseyin, polis 
B. Abdulll\h adında birinin 
kendisini tehdit ettiğini ve bu 
yüzden mahkemeye düştüğünii 
söylemiş, bunu bilen iki sahil 
gcislcrmi~lir. Mahkcmcc:c bu 
şahitlerin celplerine karar ve· 
rilmiştir. Muhakemeye başka 
bir gün devam olunacaktır. 

Hırsızlık 
Halkevinde, Mustafa oğlu 

9 yaşında Rifat, Mehmed oğlu 
12 yaşında Salih ve Ali oğlu 
1 O yaşında Şevket adlarındaki 
çocuklar, bahçe parmaklığın· 

dan içeriye girerek bina dahi
linde büfeye giden iki buçuk 
metre uzunluğundaki kurşun 

horuvu kest>rek alın kacnrlar· 
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Küçük haberlt:!r 

Bornava mezbahasında 
Temmuz ayı içinde Bornava 

Belediye mezbahasında 184 
koyun, 30 keçi, 262 kuzu, 209 
oğlak, 16 öküz, 36 inek, 124 
dana, 2 malak olmak üzere 
863 baş hayvan kesilmiştir. 

iki yangm 
Cumaovası nahiyesinin Bul· 

gurca köyünde bir tütün çar· 
dağında çıkan yangında için· 
deki 200 kilo yaş tütün ile 
çiftliğe aid 35 çam ağacı ve 

işçi elbiseleri yanmıştır. 
Gene ayni köyde Mustafa 

oğlu lsmailin tütün çardağında 
yanık sigara atmak yüziinden 
yangın çıkmış, çardak ile üç 
çam ağacı yanmıştır. 

Nadir Uysal 
Vilayet Ziraat Müdürü Bay 

Nadir Uysal Ödemiş, Bayındır 
ve Torbalı havalisine zirai 
tedkikata gitmiştir. 

NUmune sergisi 
Geçen sene Pragda açılan 

ve ticaret alemi tarafından 
çok alaka gösterilen nümune 
sergisi bu sene 30 Ağustost• 
Bostonda açılacaktır. 

Baytarlar okusun 
Bazı veterinerler (baytarlar) 

tarafından laboratuvarlara gön· 
derilen marazi maddelerirı 
bozuldukları ve tefessüh ettik· 
leri görülmüştür. Bu gibi mad· 
delerin talimatnamesine uygurı 
bir şekilde muamele edilerek 
bozulmıyacak ve tefessüh et· 
miyecek tarzda hazırlanıp gön· 
derilmelerinı Ziraat Vekale· 
tinden hir tamimle bayi'' 
müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Altın zencir 
lkiçeşmelikte Hüseyin sokr 

ğında Arap Fettah, MustB ~ 
oğlu Abdüsselamın 16 sa'/1

1 

evinden sekiz lira kıymetirt~ 
deki altın zencirini çatar' 
kaçtığı şikayet edildiğinde' 
aranmaktadır. _______ , ___ _ 

Pragda 
Müdhiş bir ha1 
dud yakalandı 

r/ ,,,. 

Prag, 4 (Radyo) - " 8 
1
, 

bad zabıtası meşhur A01c~ 
kan haydudu Jiprogi n• .,t' 
diğen Valter Manseli t 
muştur. 

Haydud tevkifi -
üzerindeki evrakı mah~~~d 
ve dört polisle uzun nıu 

boğuşmuştur. 
Oturduğu otelde yaP1 

taharriyatta birçok pas' 
ve mühim miktarda para · 
lunmuştur. Haydudun neı 
de 33,000 dolar, l~<J? rP 
liıı, 12,000 liret ve ık• " 
yondan fazla Fransız frll 
bulunmuştur. 

·ıet Bu haydud, bcynclmı ol 
canidir. Bütün Avru~a f 1 
tarafından aranmakta ıdı· kı 
kıfi mühim bir muvaffıı 
teşkil etmektedir. 

Haydu<l hakkında I3~Y, 
Ayrcslen kadın licarclıke 
mile bır tevkif nıiiıek 
vardır. Şikago zabıtası 

· en'' haydudun başını getır 

bin dolar vadetmiştir.~ pO 
Haydud, Şikagoda ~ç 

öldürmüş ve Lindbergıfl ~,t 
cuğunun kaldırılması ve 
ile de alakadardır. f>. 

Haydud bir müddet ıJt' 
yon çetesinde de bulunfl~i 

Çekoslovakya hüklı01.e111 
dudu Avusturya hiikll 
teslim edecektir . 
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~Cumhuriyetçi ispanyaya 
· silah gönderiliyor 

~~----------·~------~~~-
Peşteden verilen haberlere göre, 3 tahtelba-

hir Baltıktan Valansiyaya hareket etmiştir 
Londra, 4 (Radyo)-Royter 

AjRnsına göre, general Fıan· 
konun Teronerdeki muvaffa
kıyeti büyüktür. 

Madrid · Valans yolu kesil· 
miştir.Bu suretle 100,000 milis 
Syerasavelloda tecrid edilmiştir. 

Asiler Guadalaharadan 70 
kilometre mesafededirler. 

İşgal edilen yerlerde temiz· 
leme ameliyatı devam etmek· 
tedir. 

iki batarya da dağlarda kal· 
mıştır. Bunlar da kısım, kısım 
teslim olmağa başlamışlardır. 

Peşte, 4 ( Ra~yo ) -. Bir 
Rus askeri heyetı; Madrıdde 
yakında yapılacak yeni t&arruz 
plan.nı hazırlamaktadır. 

Beş Rus vapuru Valansiyaya 
mühim miktarda silah ge· 
tirmektedir. Bunlar arasında 
100 tank ve 300 tayyare var
dır, 3 tahtelbahir de Baltıktan 
Valansiyaya hareket etmiştir. 

Paris, 4 (Radyo} - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Teroeldeki milisler, ellerin
de bulunan tek imdat yolu· 
nu da kaybetmek üzeredirler. 

Asiler milis kuvvetlerini 
şarka doğru sürmekte ve Ko-
engayı hedef ittihaz etmekte· 
dirler. 

Birçok gıda maddeleri asi· 
lerin eline düşmüş ve bunlar 
dehalet eden köylülere dağı· 
tılmıştır. 

Salamanka, 4 (Radyo) -
Madrid önünde müthiş bir 
harb devam etmektedir. Asi 
kuvvetleri, bütün gün şehri 
bombardıman etmişlerdir. Hü· 
kiimet topları sükut etmek· 
tedir. 

Almanya 
Bügiik Avrupa devletlerile 

uzlaşmağa hazırdır 

Berlin, 4 (Radyo) - L?kal 
Anc<"yger gazetesi, lngiliz-Ital
yan tekarrübünden bahsederek: 

''Almanya, her vakit ilan 
ettiği gibi vasıtasız temaslara 
taraftardır. 

Beş aylık -ihracatımız elli mil
yon lirayı geçti. 

İstanbul, 4 (Hususi) - Beş aylık ihracatımız, 50 milyon 
145 bin 468 lirayı bulmuştur. İthalatımızın 38 milyon liraya 
baliğ olduğu anlasılmıştır. İhracatta, geçen seneye nazaran 
mühim farklar vardır. -------
Hataydaki Aleviler, Türktür ve 

Türk kalacaktır. 
lstanbul, 4 (Hususi) - Hataydaki Alevilerin lideri Şeyh 

Davud zade B. Mahmud, bugün şehrimi1e gelmiştir. B. Mah
mud, gazetecilere vaki bayanatmda: 

- Hatay Alevileri Türktür ve Türk kalacaktır. Bu rabıtayı 
ne para ve ne de başka bir menfaat çözebilir. Demiştir. 

İki Japon mekteb gemisi dün 
İstanbula geldi 

f stanbul, 4 (Hususi)- Ami· mişlerdir. Kruvazörler demir 
ral Koga kumandasındaki iki attıktan sonra İstanbul deniz 
Japon mekteb gemisi, bugün kumandanı f vete kruvazörüne 
~elam topları atarak limanı· giderek Amiral Kogaya hoşa-
mıza geldi. medi ziyareti yapmıştır. Sa:ıt 

fstanbul, 4 (A.A.) - Japon onda Vis Amiral Koga bera· 
mekteb gemileri filosu ku· berinde İvete kruvazörü ku-
mandanı Vis Amiral Koga mandanı Margi Daigo ile Ya· 
bugün öğle vakti Taksimdeki kumo kruva;:örü kumandanı 
Cumhuriyet abidesine mera- Ugaki olduğu halde Dolma-
simle bir çelenk koymuştur. bahçe rıhtımına çıkmış ve 
Merasimde Türk ve Japon doğru saraya giderek defteri 
mülki ve askeri rical ve erka- . 

mahsusu imza eylemiştır. 
nı hazır bulunmuş, muzıkalar Bundan sonra Amiral ve 
Türk ve Japon marşlarını çal· · b l 

maiyeti erkanı sırasile lstan. u 
mışlardır. valisini, kolordu kumandanını, 

İstanbul, 4 (A.A.) - Vis 
Amiral Miheichi Koganın ku· askeri akademi kumandanını 
mandasında İvete ve Yakamo ve Japon büyük elçisini ziya· 

· kk b ret etmişlerdir. Kolordu ku· kruvazörlerinden mure ·e 
Japon mekteb gemileri filosu mandanının nezdinde İstanbul 
bu sabah saat dokuzda lima· merkez kumandanı ve harp 
nımıza muvasalat etmiştir. akademisi kumandanının nez· 
Gemiler Selimiye kışlasilc dinde de deniz harp mektebi 
selam topu teatisinden sonra müdürü ziyaret anında hazır 
Dolmabahçe öniindc demirle· bulunuyorlardı. 

--------~....-.·----~~--

Dörtler misakı tahak-
kuk etmiş gibidir 

-----·-----

Seyahat mektubları : 

Samsun, 
modern 

sevim la, hatta 
bir şehirdir. 

Bazı tacirler, demiryolundan müşteki 
imisler. Bilir misiniz neden? .. 

Samsundan bir görünüş 
27 Temmuz memiştim. Fakat şehirde bir 

Gireson açıkları iki kişiden daha ayni mütaleaya 
Hele şükür, Karadenize çık- tesadüf edince işin şekli de· 

tık çıkalı bir şehir yüzü gör· ğişti. Merak ettim, bu fikrin 
mek nasib oldu. Samsunda membaını tahkik ettim, sebebi 
tam beş saat kaldık. Vakit le, şu: Şimendifer hattı yapılma· 
imkan da vardı. Tcreddüd dan evci Samsun Karadenizin 
etmeden karaya fırladım. En en işlek limanı imiş. Arkasın· 
son motörlerden birisi ile av- da ta Diyarbekirlere, Elaziz-
det ettiğim zaman Aksu he- lere, Sıvaslara kadar uzanan 
men hemen demir almıya geniş bir hinterlandı varmış. 
başlamıştı. Bütün bu geniş ve feyyaz mm· 

Samsun, hayal ettiğime nis- taka mahsullerini hep Samsun 
betle ufak, fakat çok sempa· yolu ile harice sevkedermiş. 
tik, hatta kelimeyi mübalegalı Şimendifer faaliyeti başlayınca 
bulmazsanız biraz da modern işin şekli değişmiş, Elaziz, 
bir şehir... Diyarbekir ve saire gibi uzak 

Doksan sene kadar evci ce· şehirler mahsullerini tabii ola-
sim ve korkunç bir yangından rak Mersine indirmeğe başla-
sonra bir ecnebi mühendisin mışlar, Sıvas ta zahirt: nakliyatı 
planına tevfikan yapıldığı için tarifesinin ucuzluğundan isti-
bütün yolları biribirine muva· fade ederek istanbula mal 
zi veya amud... fğri büğrü, göndermeyı kendı kesesıne 
eciş bücüş hiçbir sokağı yok. daha elverişli bulmuş ... 
Güzel villaları, büyük binaları, İşte bu kadar basit ve bir 
cesim depoları var. Refah ve kaç kişinin fazla kazanç hırsı 
huzur içinde bir şehre girdi- ile alakadar olduğunu anlayın-
ğinizi daha iskeleye ayak ba- ca arkasını bıraktım.. Ne ya-
sarken hissediyorsunuz. Cad· palım her tebeddül, her inkı· 
deleri hatta lstanb~ıl sokakla· lab, her tekamül işte şu şi-
rından bile temiz, çok temiz... mendifer hikayesi gibi ne 
Belli ki Samsun da iyi ve ça· kadar hayırlı da olsa gene bir 
lışmasını bilir lıir belediye re· kaç kişinin zararını intaç et· 
isine malik olmak gibi nadir meden başarılamıyor. Tabiatın 
bir mazhariyete eren nadir şe- kanunu böyle.. Samsunun bu 
hirlcrimiıden birisi... birkaç tiiccarı varsınlar talih-

Karaya ayak basar basmaz lcrinc kiissünlcr veyahut ka· 
ilk işim iş bankası müdürü zanç hırslarını başka sahalarda 
Osman Dardağanın yanına tatmine çalışsınlar!. "Nef'i anı 
koşmak oldu. İzmirin bu sem· karşısında zararı has ihtiyar 
patik, çalışmasını bilir ve ça· olunur,, sözü bizim eski mc· 
lışkan çocuğu on ay gibi çok cellenin ölmez hakikatlerinden 
kısa bir zaman içinde kendi· biridir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

1 

Alman metalibatının mad· Önümüzdeki ay içinde Vaziyette 
!~::0 1:~::~;0 d•;rih~:m:~ daha sarih bir inkişaf görülecektir 
Berlin mihveri esasından ay- Londra, 4 (Radyo) - York hissedilmektedir. Ônünıiiz~eki 

sine çok iyi bir muhit yap
mıştı. iş ve meslek icabı Sam· 
sunda kaldığım beş saat zar
fında avukat, tüccar, ,..snaf, iş 
adıınn hasılı birçok çeşid İn· 

sanlarla temas eltim. Hepsi 
kendisinden sitayişle, memnu· 
niyetle bahsediyorlar, iş ban
kasının Osman Dardağanın 
şahsiyeti ile muhitteki sempa· 
tisini ve faaliyetini çok geniş· 
!etmiş olduğunu söylemekte 

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

Trakya manevraları 
Ecnebi devletler Erkanı 
harbiye reisleri lstanbula 

geliyorlar 
rılmıyacaktır. Sir Post Hariciye Nezaretin- ay içind.e s_iya.set. alc~ı?.<le 

Almanya, başlamış olan den mülhem olarak Çarberlayn· daha sarıh hır ın~ışaf gorule· 
yeni yolda büyük Avrupa dev- Mussolini muhaberesinden hah· cektir." d~~tedı~. 
Jetleri ile uzlaşmağa her vakit setmekte ve: Maliye Vekaleti 
hazırdır.,, demektedir. "Dörtler misakı tahakkuk Tetkik bürosu reisliOi 

ANADOLU• ı edecek gibidir. Bu misak, bir Ankara, 4 (Hususi) - Ma· 
1 

ltalyan fikri ve teklifidir; 1933 liyc Vekaleti tetkik bürosu 
Glinlü-k-si-y;s-a-1 -g-azete ı de imza edilmiş olduğu halde reisli~i ilaveten müsteşar mu-

--..._.----~----- 1 kıymeti o zaman sarih şekilde avini~ B. Esadın uhJcsinc ve· 
Sahip ve haşya:tganı l l t V 1· 'it an aşı mamış ır. e ngı ere rilmiştir. 

Haydar Riişdü ÔKTE.M . Ul 1 • · 
Umumi neşrıyat Ye }azı ış erı • 1 hükumeti us ar sosyctesı sı- Çocukları. 

Müdüru: Hamdi Nüzhet Çançar yasetini dörtler misakına ter- d 
İdarehanesi : - cih etmişti. mıza yar ım .. 

hmir İkinci Beyler okaP, 
C. Halk Parti i binası içfode 

Telgraf: fzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üı.~ 

ylığı 500 kuruştur. 
Yabancı ıneuılekctler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır 

Fakat şimdi vaziyet baştan· Ankara, 4 (Radyo) - Ço· 
· cuk Esirgeme Kurumu tarafın· başa değişmiştır. dan Temmuz ayı tarafından 

B. Mussolini anlaşmaların 
1 3034 çocuğa ve ebeveynine 

karşılıklı ikişer devletle yapı · muhtelit yardımlarda bulunul-
masını iştemektedir. ltalya ve muştur. 423 Çocuğun sağlık 
lngiltere buna y~kın esaslar muayeneleri yapılmış, 333 ço· 
üzerinde müzakeratta bulun- cuğun dişleri tedavi edilmiştir. 
maktadırlar. Süd damlasında 488 çocuğa Heı yerde 5 kuru~tur k h d f" ki" 

- Elde edilece e e ın şc 1 861 kilo bedava süd verilmiş, 
Günü geçmiş nüshalar 25 kuru~tn: hakkında şimdiden tahminlerde müessesenin yüzme havuzun· 

A ADOJ.U MATBAASINDA bulunmak doğru değildir; ma· dan 1000 çocuk istifade ct-

ittifak ediyorlardı. ' 
Garibinize gidecek; fakat 

hakikat.. . Samsun tüccarları 
şehirlerinin bir şimendiferle 
dahile raptedilmiş olmasından 
memnun olacak yerde şikayet 
ediyorlar. Daha vapurda iken 
temas etmiş olduğum Sam· 
sunlu bir zahire tüccarı bana 
ayni haleti ruhiyeyi izhar et
mişti. Vaktile kazançlarımı 

halel gelecek diye Medine 
bedevilerinin Medinc·Şaın hat· 
tının yapılmasına muhalefet 
etmelerine benz.iyen bu haleti 
ruhiyeyi bu zatın şahsi ınüta 

İstanbul, 4 ( Hususi ) -
Trakya manevralarımızda bu· 
lunacak olan ecnebi devletler 
Erkanı harbiyei umümiye reis· 
leri, bu ayın 12 sinden itiba· 
ren buraya gelmeğe başlıya· 
calardır. 

Genel kurmay başkan mu· 
avini General Asım, ayın on 
yedisinde misafir Erkanıharp· 
ler şerefine bir ziyafet vere· 
cektir. 

Kral Karol 
Dobrovniğe vardı .. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Ro· 
manya kralı Sa Majeste ikinci 
Karol, Dobrovniğe gelmiş, 

parlak merasimle karşılanmış· 
tır. Saltanat naibi Son Altes 
Ruvayal prens Pol laratından 

büyük misafir Romanya kralı 
~erefine büyiik bir av tertip 

Sayfa S 

B. Mussolini 
Balboyu kabul etti 

Roma, 4 (Radyo) - Bay 
Mussolini bugün Trablus 
garp umumi valisi Mareşal 

Balboyu kabul etmiştir. 
Mareşal Balbo mühim bir 

rapor vermiştir. 

B. Çember/ayn 
Siyasi vaziyeti dikkatle 

takib ediyor. 
Londra, 4 (Radyo) - Ta

til münasebetile lskoçyada İs· 
tirahalte bulunan lngiltere Baş· 
vekili Sir Nevil Çemherlayn, 
siyasi vaziyeti daimi hir şekil
de takib etmektedir. Başvekile 
siyasi vazıyet hakkında hergüıı 

rapor verilmektedir. 

Bir Alman 
Memnu mıntakada fotr 1-

raf alırken yakalandı 
İstanbul, 4 (Hususi)- Mem

nu mıntakada fotograf alırken 
yakalanan Anri isminde bir 
Alman, Sorgu hakimliğine 

verilmiştir. 

50 Kanun 
Bir Layihada toplanacak 
İstanbul, 4 (Hususi) - Ma· 

liye Vekaleti, vasıtasız vergi
lere aid 50 kanunu bir layi· 
hada ~toplamağa karar ver· 
miştir. 

Ademi mü
dahale komitesi 
içtima günü henüz 
tesbit edilmemiştir .. 

Londra, 4 (A.A.) - Ôğrc· 
nildiğir.e göre, ademimüdah~.le 
komitesi reisi Lord Plymut dun 
bütün gün ademimüdahalc ko· 
mitesindeki büyük devletler 
mümessillerile temasta bulun
muştur. 

Kvmilcııİn üııümüı.JcJ...i İçli· 

maı tarihi daha kat'i olarak 
tesbit olunmamıştır. Salahiyet· 
tar mehafildeki kanaat vazi
yetteki inki~af ls~any~ 3:?laş· 
mazlığındakı yenı guçlukler 
etrafında müzakereyi mümkün 
kılacak bir vaziyete gelirse 
komitenin daha bu hafta içinde 
toplanabileceği merkezindedir. 
Fakat Lord Plymııt hiçbir yeni 
terakki vukua gelmemiş olduğu 
kanaatini elde ederse ademi· 
dahale komitesinin gelecek 
haftadan evel toplanmi\sına 

imkan olmıyacaktır. 

'Amerika seyaha
tini yapan Rus 
tayyarecileri 

Moskova, 4 (Radyo)- Ma· 
reşal Voroşilof, Amerika se· 
yahatini yapan tayyare zabit
lerinin riitbelerini birer derece 
yükseltmiştir. 

Almanya tekzip 
ediyor 

Berlin, 4 (Radyo ) - Bir 
Alman resmi tebliği, Alman· 
yanın; Felemenk hududlarına 
asker tahşid ettiği ve Çekos· 
lovakyaya bir taarruz hazırla· 
dığı hakkındaki haberleri tek· 
zip etmiştir. 

TAKViM 
Rumi . 1353 ı Arabi - 1356 

Temmuz 23 Ccwaz cn·el 27 

- Ağustos 

~ 5 ~ 
7 7 

- Perşembe 
Evkat Ezan Va aı Evkat 1'nr Vasat 

Güneş 9 25 1,5 ı ııkşaııı 12 19,28 
öğle 4:sı 12,20,atsı l,fıl .. 1,21 
ikindi 8,48 16,l 1iws11k 7,19 2,48 

leası telakki ederek miihimsc- edilmiş ir. ........ BiliAiııiıSiiııiilllll.M .... IŞİIT~l111H~...ıı!!!.ll!~ amafih imdiden vazi ette salah mistir .. 
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Sayfa 4 ANADOLU 
~······························..-.··········································~····ı· l l Borsa Hareketleri ! Dün, Yunanistanda mu-
..... ~ ........... - -·····~······~.......-..... ~···································•••1 azzam şenlikler oldu 
üzüm mahsulünün piya- ~~~~~ile muamele durmuş gi-

saya gelmesi bekleniyor ge~::i b~kı:~~~kı.S;7.asaya 
____ _..,.__._ Halen yapılan uf ak tefek 

G. Metaksas, stadyomda 400 bin 
kişi tarafından karşılandı 

Arpa f iatlerinde ufak bir gerileme kay. muameleler, piyasa teşkil et- Atina, 4 (Radyo) - Yuna-

l d miyecek derecede ehemmiyet- nistanın her tarafında bugün 
dedildi. Pamuk piyasası sağ am ır sizdir. Fiatler, malın kalitesine 1 1 H büyük şenlik er o muştur. er 

Temmuzun 28inci gününden fında 541386 çuval ve 4334 ve alıcının talebine göredir. taraf, bayraklarla donatılmlŞ· 
Agw ustosun u··çu·· ne kadar zahire torba satılmıştır. lnhisarlarla üzüm kurumu, y . d. k tır. unanistanda şım 1ye a· 
borsasında cereyan eden mua- Mevsim sonu olmak müna· bu hafta da mal almamışlardır. dar bu kadar muazzam şen-
meleyi gösteren haftalık ra· -----T--.==d======--h ____ t______ likler olmamıştır. 
poru aşağıya kaydediyoruz: ıre e yaz aya 1 Sabah saat 9 da Başvekil 

Arpa: Geçen hafta 4,375 General Metaksas, Nazırlar 
kuruştan 434 çuval beyaz ve ve teşekküller reislcrile bir-
4,25 kuruştan 149 çuval hazır, likte, (4 Ağustos caddesi) is· 
4,31 kuru jlan 500 çuval çakır mini alacak olan büyi.ik yo· 
arpa vadeli olarak satılmıştır. lun temel taşını atmış ve mü· 

Geçen yılın bu haftasında teakıben diğer bazı resmi 
3, 125·3,75 kuruştan 460çuval müesseselerin açılma merasi-

- Çalışma, sükun, disiplin .. 
B. Metaksas hep birlikte 

başlanan milli kalkınma eseri· 
ne başlanması ve devam edil· 
mesi yolunda inkılabın daha 
ilk günü vermiş olduğu ve 
helen vermekte devam ettiği 
müzaharet ve yardımdan do· 
layı halka şükranlarını bildir
mek suretile mesajına ııihay~t 

vermektedir. 

Atletizm 
birincilikleri 

arpa satılmıştı. mi i yapmıştır. Bu meyanda, Haber aldığımıza göre, böl-
Fiatlcr, geçen haftaki kuv· yeni Atina Belediye sarayı genin atletizm birincilik mü-

vetini biraz kaybetmiş gibidir. ve çocuk sineması binası da sabakaları Fuarın açık bulun· 
Evelki haftaya n1sbetle 1,25 vardır. duğu müddet zarfında yapıla· 
santim derecesinde bir geri- Öğleden sonra saat 17 ,30 da cağından bu müsabakalara 
leme vardır. stadyoma giden Başvekil, dört hazırlık olmak üzere ve birin-

Geçen haftaki yükseliş, esas yüz bin kişi tarafından karşı· ciliklerde iyi dereceler elde 

b l b d ğ·1d· B ·t· etmek maksadile atletizm iti ari e ta ii e ı ı. u ı ı· lanmış ve şiddetle alkışlan-
barla 1,25 santimlik gerileme, Beledige bahçesinden bir görünüş mıştır. ajanlığı bütün atletleri pazar-

ı t l" kk. d.l kt d. •---------- tesi, çarşamba ve cuma gün· norma e a ı e ı me e ır. Tire, (Hususi) - Mahdud - General Metaksasın vuru· 
B ki S h f · · d Jl d ti k leri saat 18 de Alsancak saha· a a: on a. ta ıçın e fakat itina iJe yetiştirilmiş çam ay U el dundan sonra milli rakslar 

4 87 k 485 l sında antrenmanlara davet 
, 1 uruştan çuva ağaçları, zarif havuzları, güzel Maske ve sillhlarla yol başlamış ve bu rakslar, gece . etmiştiı. 

satıldı. Fiatlerde 0,25 santım kameriyelerile Tire bele. diye kesmişler yarısında sona ermiştir. 
d 1 

Bu antrenmanlarda Ajan 
bir gerileme kayde i miştir. parkı sıcak yaz akşamlarının Boldan, ( Hususi ) - Soy· Atina, 4 ( A.A. ) - Atina b 

d l k d b k izzat bulunacak ve nezaret 
Bu, evelki muameleler e satı- vücud ve gönüllerdeki ağırlı- guncu u tan ye i uçu seneye Ajansı bildiriyor: edecektir. 
lan vadeli malların peyderpey ğı dağıtan sakin, temiz, ne· mahkum ve Uşak hapishane· 4 Ağustos inkılabının yıl 
t \. d"l · d ·ı · gel sinden firari·, Çalın Yüklüce b ı h k Suı·ı·aıı·maı ·Ja•'ası es ım e ı mesın en 1 en - zih bir aile bahçesidir. Güzel dönümü münase eti e ü fı- aı "' 
mektedir. hl . köyünden Himmet ve arkadaşı met reisi B. Metaksas Elen Memuriyet vazifelerini sui-

tar arı, zengın ve mutena C'-menı·n Yenı· •ehı·r fıco··yu··nden · · 1 ki 
P k S h f · · d ~ "" ·ıı h" b b. · astıma etme e maznun Basa ama : on a ta ıçın e çiçekleri sayesinde senenin he· Al l k k k mı etine ıta t:n ır mesaı i, yüz erine mas e ta ara mahane Maliye tahsil şubesi 

45 - 47 kuruştan 261 balya men her ayında kıymeti eksil- Alaşehir_ Boldan yolunu ke· neşrederek bu mesaida kralın 
b. · · 42 43 50 T ··k k h. · it d 4 tebliğ memuru B. Şükrü ile prese ırıncı ve - ' miyen bu bahçeye, yazın i- serek ~arıköy pazarından dön· yu se ımayesı a ın a 

k 121 b l A 1936 d k l arkadaşlarının muhakemelerine 
uruştan a ya prese reliler tarafından pek rağbet mekte olan Mehmed ve Ah- ğustos a vu uage en 

ikinci ve 3, 15 kuruştan 11 gösterilmektedir. Elektrik ter· med ile lbrahim namında üç siyasi değişikliğin ehemmiye- dün şehrimiz Ağırceza mah-

b l l · t l k 1 · · l. · · b ·· · · b kemesinde devam edilmiştir. a ya prese sarı ma sa ı · tibatı ile yapılan renkli fiski· öy iıyü soymuş, yiız ıra, yet· tını te aruz ettırmış ve u 
k ld k k l"b ·f d y · Bu muhakeme celsesinde B. mıştır. yeleri geceleri parkın manza- miş uruş paralannı a ı tan in ı a ın arı esin e unanıs-

G h f 45 50 k t k d· ı · · · · d b l d ğ f Şükrü tarafından müdafaa 1«-t~n a ta , uruş an rasını büsbütün güzelleştir. ve en ı erım gece yarısına t•nın ıçın e u un u u zayı 

208 balya prese birinci ve Bundan başka bahçe ile kadar alıkoyduktan sonra ka· vaziyette ve istikbal hakkın- şahidi olarak gösterilen Bay 
43,50 - 44 kuruştan 332 b l k dl b çıp gitmişlerdir. daki şüphe ve korkuları ha· Arif Hikmet dinlenmiştir. B. 

ir i te tesis t' i miş temiz ir 
balya prese ikinci mal satıl- Alaşehir ve Boldandan tah· fiflettikten sonra 0 zamandan Arif Hikmet davalarda mevzu 

büfesi vardır. Belediyenin son ·k edı"le ·a darına -f b h 1 kb ·ı ·h b mıştı. rı n J n mu reze· bugüne kadar meleketin iktısadi a so an ma uz 1 mü a er· 
defa yaptırdığı yazlık sinema, lerı· takı.be geçmı·şler Al. ma l · · ş ··1c ·· ·· ı· Piyasa sağlamdır. Kuvvetli ' 1 v- idari ve sosyal hayatının bü· erının maznun u runun eme 

alıcı olmamasına rağmen pi· bahçenin değerini büsbütün zerile teslim olmuş, diğeri de tün safhalarında ve milli mü. ne suretle geçtiğinden malu· 
.. k d artırmış, halkın rağbetini de müsademe neticesinde yaralı k 1 d matı olmadığını ve bu hu-

yasa musta ar ır. olarak ele geçirilmiştir. dafaa teş i atın a yapılan mu· 
o 1 t 2.JO 445 k pek fazlalaştırmıştır. Güzel b ı k d l · t" susta bilgi ve mütaleasım ra amu : ~ · uruş- Eşmenin Şehitler köyünden azzam aşarı arı ay ey emış ır. 

2 k 1 k 325 filimler ve ucuz bir tarife ile M · ·· l d k söylemek için ve evelemirde tan 219 enta tırna , lbrabim oğlu lsa da yatak csaı şoy e evam etme • 
kuruştan 36 kental kaba ve idare edilen yazlık sinema olarak yakalanmıştır. tedir: dava dosyasını gözden geçir· 

250 k t d 114 k t l bilhassa kalabalık ailelerı·n de B ··nk·· Y ·-~ b mesi İcab ettiğini söylemiş, uruş an a en a Kadın yüzünden ugu u unanı:Man ya an· 
rüfüz satılmıştır. iştirakine imkan vermesi yü· cılar tarafından hürmet gör- mahkemece, bir naib önünde 

Geçen hafta 440 kuruştan zünden muhitte pek büyük Denizli, (Hususi)- Altıntop mektedir. Bugünkü Yunanistan dava dosyasını gözden geçir-
b. t kd" . t kıraathanesi müsteciri Kara lh mesi muvafık görülmüştür. 

11 kental tırnak ve 340 ku- ar a ar ve memnunıye Mehmedle birkaç arkadaşı, yalnız su u ve memleketin 
ruştan 65 kental kaba mal uyandırmış_t_ır ..... __ Döndü namında bir kadını tamamiyetini istihdaf eden Muhakeme, başka bir gune 
satılmıştı. harici siyaseti kuvvetle takib bırakılmıştır. 

F ·ı · f • d Bağbaşı köyüne götürüb köy- B ı 
incir: Muamele olmamıştır. l ıs in ~ edebilmektedir. araeıon lülerle sabaha kadar eğlenmiş 
Yapağı: Muamele olmamıştır. H J J Müttefiklerimiz Yunanistana Temyiz mahkemesi reı"sı"ne eyecan aevamaa.. ve geriye dönüşlerinde kıs-
Çekirdek$İZ üzüm: 1936 kançhk yüzünden aralarında o derece itimat göstermekte· sııikasd gapıldı 

senesi mahsulünden şimdiye Kudüs, 4 (Radyo) - Filis· kavga çıkmıştır. Kara Mehmed dir ki, ittifak rabıtalarımız bu· Barselon, 4 (Radyo) -
kadar 451115 çuval ve 1954 tinde heyecan devam etmek· kama ile köylülerden Nuriyi, gün sarsılmaz bir vaziyettedir. Barselon temyiz mahkemesi 
torba çekirdeksiz kuru üzüm tedir. Bir Arab maktul olarak diğer arkadaşları da gene Çünkü müttefiklerimiz Yunis- reisi dün bir suikasda maruz 
satılmıştır. bulunmuştur. köylülerden Hüseyini muhtelif lanın taahhtlerini ifaya mukte· kalmıştır. Reisin üzerine 20 
_ Son hafta içinde 258 çuval Yafada Yahudilerle müna· yerlerinden • yaralamışlardır. dir kuvvetli bir unsur ol- el silah atılmış ise de kendi-
üzüm satılmıştır. sebeti olan Arab eşrafına Hadiseyi müteakıb kaçmış, fa- duğunu anlamışlardır. sine birşey olmamış, yalnız 

:; Ağaetoe 937 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

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

musikisi. 
19,30 Spor musahabeleri 

(B. Eşref Şefik tarafından). 
20 B. Sadi ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi. 
20,30 B. Ömer Rıza tara

fından· arapça söylev. 
20,45 Bn. Safiye "e arka

daşları tarafından Türk mu· 
sikisi, saat ayarı. 

21, 15 Orkestra, 22, 15 Ajans 
ve borsa haberleri. 

22,30 SeçilmiJ opera ve 
operet parçaları. 

Belgrad radgosa 
Saat 21,45 te Türkçe neş

riyat. 

Macar ordusu 
Bu sene manevralar gapacak 

Peşte, 4 (Radyo) - Macar 
ordusunun manevraları bu se· 
ne geniş mikyasta olacak ve 
son sistem silahlar ve motörlü 
kıt'aların iştiraki ile yapıla· 
cakbr. 

Bu manevralarda ecnebi dev· 
letler Ataşemiliterleri ve müt
tefik devletler askeri heyetleri 
şimdiden davet edilmişlerdir. 

Tunusta çıkan 
hadiseler •• 

Tunus, 4 (Radyo}- Bizerta
da askeri inıaalı bahriye tez· 

gihlarmdaki grevciler tarafın· 

dan birçok hadiseler çıkarıl· 

mışhr. Tezgahların sivil direk· 
törü, amele tarafından taşla 

yaralanmıştır. Zabıtadan da 
yaralananlar vardır. Grevciler· 

den bir kişi ölmüş, birçoğu 
da yaralanmıştır. 

iki kardeş bir 
genci vurdular •• 

Cumaovasının Efençukuru 
köyünden Mehmed oğlu 20 
yaşında Bayram, ayni köyden 
Hüseyin oğlu Alamed ve Şerif 
Ali namındaki iki kardeş ura· 
fından yaralanmıştır. Hadiseye 

sebep, Bayramın, bu iki kar 
deş tarafından çalındığım .. n· 
dığı davar çanını istemesidir. 
Bundan kavga çıkmış, ve biri 

mavzer, diğeri çifte tüfeği ta· 
şıyan iki kardeşten biri, çifte 

ile ateş etmiştir. Yarıla, 
memleket hastanesme getiril· 

miştir. Tahkikatı, müddeiwa•r 
mi muavini Bay Rüttü yap· 
maktadır . Geçen sene ayni hafta zar· tehdid mektubları gelmektedir. kat yakalanmışlardır. Programımız şudur: muavini yaralanmıştır. 

................................................................... ,.~-----------------~------........................... .-
,---------------------. de çok fazla!. şey değil, geçe.cektir. Boşuna - içtimadan sonra gene 

1 (i 
• ı • c • h • 1 Dedi. seni de işinden · alıkoydum. geleceğim. · 1 z 1 1 an g 1 r Kapıdan yeniden hafif bir Nazırı beklettin. Dedi. 

darbe sesi geldi. Profesör - Şimdi oraya gitmek is· p k "I" S · b d ! _____________________ .. - e a a.. enı ura a 
Roz bu darbecik ile tecrübe· temiyorum, artık. istedikleri bekliyeceğim. 

_ 28 _ Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu . b .. ğ. . b·ıd· . 1 k d b · b ki · ı s · - nm ıttı mı ı ırmış o u- a ar enı e esın er. enı Genç kadın tuvaletini bir 
ne düşünüyorsun?. Dünkü manlara bildiren dünkü radyo yordu. yalnız bırakıp gidemem! daha gözden geçirdi. General 
hainligw i kim hazırladı? .. Sen.. hadisesi Üzerine ne gibi ma· Mars birdenbire geri çekil· - Hayır, hayır. . Lidyal k d k en isine di katle bakıyordu. 
Sen hazırladın, değil mi? liimatın vardır? di; olduğu yerde başı göğsü ·Gitmelisin, hem de hemen 

Dedi. Dedi. üzerine düşmüş, düşünüp gitmelisinl. Bu kadının bir an evel gitmc-

b 
kaldı. Lidya Marsa dikkat ve General bu son so .. zü çok sini ve profesörün tecrübesi· 

Lidya gözlerini açtı, gene- Lidya, çok üyük bir hay· · · · · · ·· k · 
ralin gözlerinin içine baktı; retle: korku ile baktı: amirane bir tavırla söylemişti. nm netıcesmı oğrenme ısti-
derin bir kabustan kurtulu- - Mars, bana neler söy- - Viktor, dedi, sende bir Lidya, büsbütün artan bir yordu. 
yormuş gibi halinde bir şaş- )üyorsun, hiçbir şey anlamı- hal, hem de müthiş bir hal hayret ve dehşetle: Lidya: 
kınlık vardı, ve kekeliyerek: yorum. var. Hem de iyi değilsin.. - Viktorl.. - Oruvar, Viktorl 

- Viktor, Viktor, seni Dedi. Söyle bana, ne oluyorsun? Diye adeta haykırdı. Dedi. 
çok, pek çok seviyorum. Lidyanın elbiseleri buruş- Her ikisi de biribirlerine - Fakat... Nazırı beklet· - Oruvar Lidyal 

Diyebildi ve boynuna sa- muş, şapkası başından düş- bakıştılar. Fakat Mars kendini mek doğru değildir! - Dönüşümde seni sinir 
rtldı. müş ve saçları darmadağınık çok çabuk topladı: Lidya kalktı; ısrarın mana· buhr&nından kurtulmuş bula· 

Mars, kendini Lidyanın kol· bir hal almıştı. Marsın bilek- - Beni affet, mazor gör, sızlığını anlamıştı. Elbisesini cağımı umuyorum. 
larından kurtararak: lerini tuttu, bütün kuvvetile Lidya.. Hakikaten iyi deği- düzeltti, saçlarını yeniden Ve general, genç kadını 

- Sualime neden cevap sıktı, ve: lim; asabi bir buhran geçiri- l topladı, Marsa korku ve en· kapıya kadar teşyi etti. Lid· 
vermiyorsun? PJi mmızı düt· - Baıım atınyor.. Hem yorum, fakat ehemmiyetli bir diıe ile bakarak: yamn arkasından kapıyı ka· 

patmakta adeta istical göt• 
terdi. Aynı istical ile banyo 
dairesine gitti. Fakat baoYo 
dairesinin kapısını kilitli 
buldu. 

içeriden profesör Roz: 
- Generalim biraz sabrt' 

diniz. Filimin tecrübeaini '/,
pıyoruz. 

Diye seslendi. 
General Mars, kaptn•ll 

önünde kaldı. Fakat kulağılll 
kapıya dayayarak içerisini diıı• 
lemeğe başladı. 

Uzun ıürmiyeceti aşi~ 
olan bu beklemenin ilk dlk1" 

kası generale bir asırdan d" 
ha uzun göründü: 

- Rica ederim aç1nııl . 
,_ ,J9al 

Diye ıeılenmelcten kenu•-
alamadı. Fakat gene: 

- $Mu V.r-
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Kd;yden röportajlar: 

Köyün tek pınarı, rsusuz
luğun sembolüdür. 

Otomobili bir bayan kullanıyordu. İhtiyar köyla, 
tli.tünlerimiz iyi -dedi- fakat su ... Ah bu su! .. 

Mulıarririmizle lconrııan köylü w kalrıı11 Otom•bil kög gollarımla 
Geçen gün ailemizin bir - Saat diyemem ya.. Eh - Yalnız tütüncülük mü? 

doatu bana: bir sigara içip bitirinciye ka- - Baıka şeyler de yaparız 
- Gel sen de; Kırıklar kö- dar.. amma kazancamız aa&l tütün· 

riine cidecejiz. Dedidiği za- Dostum bir aijara yaktı. dendir. 
-n gülerek aordum: - Ne e, daha demin iç· - Nuıl; tütünleriniz iyi mi 

- Hayrola... lacirakıa· miştin? bari .. 
dan bıktmız mı? - Bir deneyelim. Memnun olduğu yüz.ünden 

Cevap vermedi. Yalnız yü· - Nafile, daha böyle bir belliydi. 
'lime bakıyordu. kaç sigara ile ancak köye va· - Çok ıükiir iyi hepsi. Bu 

- Herhalde, dedim siz de rabiliriz. yıl da iyi para alacağız. 
sinema yıldızlarından örnek Hakikaten de öyle olmuıtu. -En çok sıkıntısını çekti· 
• 1 Ancak dört ıigaranın yamp tiniz şey ne? 
.. dınız. Onlar da bu sene 1 · · ı .... · Elile ı:.: aönmesile ihtiyann sözü yerı·ne çanı çeını. p111an göt· 
,P.;jlara delil, kırlara koşu- terdi: 
" lar .• t G-ı- ::ı. gelm~ti. 1 ;,Or m~·· u uştu... - ıte -dedi· ıu .. Su .. Yal· 

Bizi götüren otomobil ar· Bizim köylüler çok yamın naz bu Çetmemiz var. 
ır..ımın kendi otomobili idi.. adamlardır. Sorduğunuz yol Ben de içimi ~miıtim .. 
Dördümüz Jdiçik, beıi.U de uzun olsa bile onu kısa ıös· Çüqkü 1111UZlujun ne demek 
büyük olmak üzere clekuz kişi termete ve gidecek olanı yo- oldujtanu ~li biliyordum. 
9ı.ISL Oto b•ı• ..L.-a. lllDdan cavdırmamaX.a --'ı• fL • il ••· - ı ı UUM•muzun ., .- ._, 1atiyan &ele i e&mok iıMdim: 
.-.,.... kullanıyordu. O kadar tular.. * - .Biaim 4e dePcliniz _. .. 
'liizel lcallDlf ki, bu kadarını • • Bana sordu: 
,._, teeriibeli toförler bile Otomobilin homurtusunu du· - Sen nereluin? 
lor yapabilirler.- Bir aralık: yan köy çocukları renk renk - ~ucalı. 

_ Amk dedim, bu bayan· fistaularile etrafımızı sarmışlar, - Demek sizin Buca da 
faı.n yapm.,acatı teY blmı· bizi merakla ıüı.iip dunqor· -.qauz. JlMa or•n'8 çqk iyi 
)ıacak. Doktor oluyorlar, aw· lardı. Sonra aralarında fıaı)tı- bir yer oldutunu söylerlerdi. 

1-t olu1otlar, bikim oluyor· lar bqlada: - Ôyle amm,a •.. 
'llr, tayJereci oluyorlar, oto· - Dualar ıelairli mi? Daba f,We ıöylemecUm. De-
'111dbil .kullamyorlar. Daha ne - Bu arabanın adı ne? mele ki, böyle giiJel yerler hep 
'diyeyim. - Gezmcte mi ac;lm~r .a111UZlqia mabk6m oluyormuı .. 

Dostumun ttfikMl -Aldü ve acaba? ıw· "Beridlmı··.~m aklıma nereden ge-
5.. - Ah bir de ben binaom 

Cevab verdi: bu arabaya.. - Amca, diye sordum, kö-
- Bizi ne zannettiniz ya... Bu aon cüıpleyi söyliyen yünüzün en yaılısı sen mitin? 

lierıeyi yalnız siz mi yapar· çocup yaldqtım: Gülerek cevap verdi: 
llnız? - Küçük; adan ne acnin? - Nerede!. Benim ya11m 

1 
Güneı çok yakıcı idi. Yo· bkönee u~. Cevap ver- altmıı. Halbuki bisim köyde 
~un satı aolu çiçeklerini __ ..1· JÜZ yirmi ) .. anda biri ww. 

~L N d aça.il tütün tarlalan He çevrili. _ Neden llkılıyouun? - e iyorıunuz amcal. 
Aruıra k1r11 taraftan ge- Bıılr.a biri onu dürtüyordu: - E!~t; yüz yirmi yaıanda .. le .__ Keodiaıne Zafo ... .ıı.. ile ya· 

n ıuamyonlann aaçtıiı toz - SiJl•ıne lozl. _._ -a• 
~ litatini azalt· 111& Ç•m11 olan bir a11rbk 

........ lteralter bize bir de NiM,et .,. ..... dı: a~aml~ ~en.i görüı~ürmete gö-
t - Af,e. tiirmelını nca ettıtim zaman 
~=~oau 1apbrıy.ordu. - Ane-bu tenin kardetin memnuniyetle kabul etti. (4) 

mi?. A.lık ihtiyarla da epeyce 
.._ Yalnız pneş, su ban· - Hm .•• (1) ko'!Ufluktan sonra, bu güzel 

ıto&u alınmaz ya, dedi. A,a- A)f1811iD elinde bir teati, yerı terkettik. 
'4lra toz banyoıu da lizım. •rdetininkinde de bir küçük ~ bu ya .. 
~?· ıebirde yapmıyor ml)'lz teneke Yardı. . Bir ~il~etre ya ıitoaw, ya 

- Ane suya mı gidiyor· satmem11ük. Oto~iJin JMtiti 
~i .fO&eden aynlmıı fan· oaunaz? patlayıverdi. Bütün ~·-
~ lcları arumtlan kıvnla kıv· - Gene deminki vaziretile 141'.Jmız bota çıktı. 

uzamp giden köy yoluna ayni cevabı .verdi: Vakit epey geç olqıuftu. Hava 
~ııtık. Yol dar olduğu - Hm.. kararıyordu. r etraftaki çalılar otomo· - S.,U nenden ahyonu· B~ya üç .-t uıaktay~ık. 
)'le .aürttikçe bayan ıinileni· nuz?. Bu aktam karanlıtında, kahra· 
0r ve: _ Dehe, 8f811lci buaar· manlık iıi bana düşm~ştü. Bu 

ı ı:- Allah lcabretıin bu ça· dan (2) üç saatlik mesafeyi yaya ola· 
b...-.; ateaaoblli çizik çizik - Bqka yenle uyunuz rak katettim ve Bucadan bir 
~~•calilar.. 9iye söyleni· yok mu?. otomobil alarakarkad•ılar1111ın 
"VIClu. _ Bqam aalladı: yanına dönditüm vakit, on-

"-~e yaklaşbtımm uzak- - Cakl.. (3) ları, ağızlarile zeybek oyunu 
~--relen Wpek -......Ia· Biraz sonra, demin kqcük prkaaını söyliyerek ve ellerile 
-.,..._ mtlmılfbk. Anenin ı..,a rittiti pınar ba· teınpo tuı.rak, küçük bir so· 
~~uza çıkan IMr ihti· 1111a varmııtık... baoı oynabrken buldum. H~pıi 

'• 'mlWdalc: Ne hottu bmaıı.. Y qla çı· de giddül~r: 
.;.,.. Amca Kınltlar nerede? narlana koyu gölgeleri 0 kadar - Boşuna geçmedi saatler 
~ nı, if9ret «iec~ tarafa serindi ki; ideta ifüyorclak.. -dediler· ovalarda böyle dle-

i; -ehdeki eop•nı eaattı: Su batına ökizlerini sula- Qilirl Eethi Y. e,aıp 
...... il.hay .• O yada. -ta '1'9len almlfiık bir ihti- (1) .Evet 

'il ... kadar samanda va· ~ ......... : (2) PıJ1ar (çeeme) ne:.-:? - Amca tıiz ııe itle aira· (B) Baymr 
- . Sonra Htual- b· fWll8'Z bu keytle? (4) Ba aarhk lhdyarla Japb• .,... .......... ~ ............. 

- TMidlülr,.p~ • ._... w. _,.,. ••ıllı,.w. 

/ngiliz gazete
lerine /,akınız 

••••• 
Muhabbet dellallıfı 

yapıyorlar 
Londradan yazıhyor: 
Londramn en ciddi gazete· 

lerinden biri hiç elinize geç· 
ti mi? 

Meseli, cihamn en ağu bqlı 
gueteaini • T aymis ,, veya 
11 Deyli Telgraf,, ı okur musu· 
nuz? 

Eter bu suale müsbet ee· 
vap verecekseniz, sizden ayni 
gazetenin ilk sayfasma göz at· 
manızı rica ederiz. 'Bu aayf a
da mübaligasız, binlerce •kü
çük ilin,, göre~kıinizl Bu 
ilanların muhteviyatına lngil· 
terede olauyanların bilmedik· 
lerine eminiz. 

ıf akat Londrahlar bu iriiÇük 
ilinlann mubteviyatmı pek 
rüzel bilirler ve her zaman da 
istifade ederler. 

Nuıl mı? 
işte 17 T emmuı tarihli bir 

Taymis. '5eçmec.lea elimize 
bunu altyoruz. K&çiik Uinlar 
sütununun en batında fURU 
okuyoruz: 

•Candan fazla sevgilim, 
Sizi ebedi olarak aevi~rum. 
Y. N.,, 

Az ataiNWci atarlarcla da: 
•Ati baba ... iki ay çoktur, 

bu kadar ~ aynlaj'a taham
mül edemem. Karmen" yazısı 
vard1r. 

Şimdi bir de Deyli Meylin 
küçük itinlarını gözden geçi· 
f't!lim: 

Birinci ~k tin: 
•su gözler 90k defa yalan 

söylerler, daha fazla teminat 
isterim. V. 1.,, 

O.ha •ı-tıd• ilin: 
•Hıyalit ve evhama bir ta· 

rafa bırakanaz, clalaa ıamimi 
olunuz ve mahlm gizli yuvaya 
reliniz. E. 1. • 

Üçüncü ilin: 
.. Beraber T•kadeFOfa gi· 

.Gelim mi? .Pepri,, 
Bunun altmdaki ilin: 
0 Edit, aiz jıteneniz beni 

IJ*Ut odebiliraipj~l M. ,, 
Eabt en~ Mkmuhabere 

ve il@nl~a 17 T ~~ tpjbli 
1"a1..u.de ~. 

.itte bir tMeli: 
.. ~apız ~lıakkuk ed~Fk· 

tir. NünafıkWı JljnleıpeJipiz. 

Jan" 
Bir daha: 
11 Hayd~ emjn bir müli· 

kat yeri delildir; orada ciddi 
teY.ler gprültileJD~z. Siz ~im 
ıöyledijjm yere aelinizi dört 
duvar ..,asında balledilen meı· 
elelerin hükmü bjiyük olur 1 

B. " 
SoD.UDUQcu bir nümuae ola-

olarak fUQll da .y~oruz: 
• • 

11 
Mesud kaduı ona clprler 

kı, sadece kalbinin sesini din· 
ler, kalbinin arzu~na libi 
olur ve bundan ~ka biç bir 
şeye metelik verplezl ,, 
Nuıl? Londraoın en ciddi 

gazeteleri • biraz delil, hatta 
fazlaca • muhaJ>bet dellilJıtı 
yapıyormuş, delil mi? -·------ın.iltere 
Almanya ile de UZl8fıyor 

Lo.dra, 14 (Rad,o) - Al· 
ma..,antn Londra sefiri Baron 
Fon Ribeanp I.~ git· 
mittir. 

Alman .;afiri bir •i .rün 
kaldıkun ..... dömoek ~ 
AlmaDJAY• ..ıideatktir. . 

iyi laaber alan -wile 
... latillue ltaıp ile $1du· 
ta fibi .. ...,. - de ••• 
ılllkerete4"ıriftir. 

Avrupa mektubları: 

Zara, gümrüksüz yaşa
yan bir şehirdir 

6 yıl evel Venedikte bir duva
ra yazılan cümle, hili ve bili 

tazelenip duruyor, fakaL -----Nuri Sıtkı Erboy 
~...,.__~~.:rw 

VelHlllilct.n bir manzara 
Adriyatik denizinin tark ğı şehirdeyiz. Gene sayısı 

uhifferine aerpili adacıklann belli olmıyacak kadar çok 
sağından, Mlundan, önünden, adacıklara geçtik. Evveli zen· 
ulcumdao geçen vapurumuz, ginlerin villalara bulunan bir 
ilci büyücek ve bir küçücük rahtımı takib ettik. Sonra tica· 
adanın meydana getirdiği iki ret rıhhmına yanaşbk. Lima· 
:boiazan birincisinden geçerek mn bir köıesinde ltalyan kru· 
Gravoza limanma girdi. Bu vazörleri ve torpitolan toplu 
ÜÇ aday.a ada demekten ise bir halde, diter tarafında 
dt.ıiz ~nıda üç wm or· __. .de~ daha ~. ticaret vapurlan görünüyor. 
~r 0 lwl.ar Nk ki, top· Küçük fa~at çok şirin ve çok 
# gQmac;k ~r ol"1or. temiz bir helde. Sokaklara 

Hiç şüphesiz ki, Yuıoslav· bizim eski tarafın mahallesi 
yanın bu ufacık kuabuı, bu gibi mağazalarla dolu fakat 
sahillerin en güzel bir incisi· daha var: 
dir. Zaaaederaiaiz ki, tabiat Camekanlarda te1hir edi· 
bütün ~lliğiai, bütün fiıİD· len emtealann fiat etiketleri 
litini liu kasabacılda dene- beni hayrete düşürüyor. O 
mek iste1Pif. kadar uçuzluk ki bir tGrlü 

Bir bakııta BoJaziçinin Ki: inanamıyorum. Bir kilo kahve 
reçbum"na, bir bakııta bizim bizim para ile 48, en iyi bir 
Çetmealtına benziyen limanı· şapka 150, yanm litrelik ko· 
nın ufacık nhbmında Yugos· lonya ıiıesi 60 kurut, Givur 
lav, ltalyan ve Arn~vud ban· köy ve Akhisar tütGnünden 
dı..,lı yelk~nliler batlı... Yer- mamul ve içinde altmıı ıigara 
lilerin b8Zlsı ·bilhassa Pazar bulunan teneke bir kutu, bay· 
olmak münasebetile civardan ret etmeyiniz, 19 lcuruıl 
gelen köylüler· milli elbisele- Rüya görüyorum gibi geli· 
rini giymişler, nbtımın bittiği yor bana. Herşeyi 'lmak iıti· 
y~rde başlıyan bir ormanın f k 
içinde geziniyorlar. Erkekler yorum; a at talihsizliğe bakı· 
sırmalı çepkenleri, iılemeli nız ki, vapur Zarada anyk 

bir saat kalıyor. 
poturları, kısacık fesleri ile, 
kadınlar efzonlann eteklikleri Hayretim uzun müddet aijr· 
gibi çok pliıeli, fakat daha medi. Vapurda öğrendim ki, 
uzunca, kar gibi beyaz fiıtan- Zarada gümrük yokmuş. ltal· 
ları ile kolkola dolaııyorlar. ya hükOmeti burasını serbest 

Fakat dikensiz gül olmaz, bir ıebir yapmıf. Fakat bura· 
derler. Bu kadar güzel ve dan ltalyaya gönderilen mal· 
ıirin kasabada öyle bir sıcak larda, ecnebi malları gibi id· 

k
. balat resmi almkta imiş. 

var ı .... 
Burada pneş yakmıyor, Tevekkeli delil, Zarada 60 

adeta damla damla eritiyor, ıigarahk kutusunu 19 kuruşa 
ufatlı biricik caddesinde in· aidatım Kalipso markalı ıi_ga· 
san, hamur teknesinde yürür raların yirmilik paketlerini 
,gibi yürüyor. Şoförler, reh· Triyeıtede 39 ku1111& aldım. 
berler bizi Venedik Dojlan- • • * 
nın ilk payitahb olan Ragu· ltalyanın, Gabriyel D~n· 
zaya götürmek istiyorlar. Fa- ciyonun l»mmeti ile elde et\iti 
kat sıcak o kadar fazla, gü- Fiyom, belli ki bir ltalyan 
neı o kadar yakıcı ki, bizde ~bri dejil. Şehirlerin ıaten 
bu ı.rihi beldeyi görmek ce· kimin tarafından yapıldıtı mi· 
••ijni bJrAkmadı. mari Jarzandan anlqalır. Şe~ir, 

Selimeti, vapurun v•tili· tarzı mimari itibarile ltalyan 
törlü falonuoda bulduk ve olmadıtı kadar, sakinleri de 
oraya iltica ettik. Gece y,arııı - bana kalırsa • bir türlü ltal· 
Spalato .,mbmına yanaşbk, yanlaşamamışlar. Alta sene 
her tarafta elektrik var ve eve) bir kere daha ziyaret 
ıpldann tercümanhtı ile öt- etmiş old-.tum bu şehirde 
radik Jci, bur.MI bü,ik bir lfalyancadan fazla Macarca, 
.ıtebir. Ve aooe u.art&n gelen Almanca görüıülmcktedir . 
bir orkoatrfmn selinden öt· Evelce ne gördüm ise, bu de
ıenclilc ki, bURMla bir gece fa da onu gördüm. 
U,ab var. Altı sene evel Abazia pJij· 

~· • .larına &iden bir yolun at 
Vep••=- ilmini •da· ~ L41JM ~ -
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Japon donanması Çin li
manlarında toplanıyor 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
rıı, Çin fakirlerine dağıtılacaktır. 

Diğer taraftım 1ngiltere de 
Çin mc delerini yakından tııkib 

etmektedir. 
İngiltere hiikıimeti barb zulıu· 

ruııdıı Çine yardım edemiyeceğioi 

bildirmi~tir. 

on bir habere göre, nıuba· 
somat tenıı n etmek i tiıladıodadır. 

Roma, 4 (Radyo) - Sovyet 
Pu yanın Uzak Şark kumnodaaı 

Mnre nl Blüher giılı bir \'azife ile 
Nankioe giımi;ıir. Fakat diğer bir 
lıııbere göre, l\1art>şal ve iki yaveri ----tarafındaki bir binanın duva· 
rında yazılı gördüğüm "fiyom, 
sabırsızlıkla Duçesini bekli
yor" cümlesi aynen duruyor. 
Havadan, giineşten, yağmur· 

dan v~sair şeylerdt-n müte
essir olan bu yazılar, galiba 
hersene yeniden yazılmakta ... 
Fakat Dııçe bir türlü Fiyoma 
gelmedi. Davetin gönülden 
olmadığım aniıyor demek! 

Triyestede altı saat kaldık
tan sonra Venedike geldik. Li
man o kadar dolu ki, vapu
run her vakit yanaştığı San 
Basilio rıhtımında yer olma
dığından Marıtimi rıhtımına 
yanaştık ... 

• "' . 
Venedik hakkında o kadar 

yazı yazılmıştır ki, ben yaz· 
mayı faydasız görüyorum. Bir 
edib veya bir şair olsaydım 
kanallarından, gondollarından, 

saraylarından, geceleri ay ışı· 
ğında aşıkane levhalarından, 
mandolinli, kitaralı trobadör
lerinden vesairesinden bahse· 
derdim. Fakat dediğim gibi 
bende maateessüf ne ediplik, 
ne de şairlik var. 

Benim Venedikte gördüğüm 
şu ki; ltalyan turizm teşkilatı 
günden güne muvaffak olmak
tadır. Birçok def al ar ziyaret 
ettiğim bu şehir, bu sene fev· 
kalade kalabalık .. O kadar ka
labalık ki; otellerin hiçbirisinde 
yer yok. Hatta salonların bir 
kısmında bile yatanlar var. 
Sokaklarda ltalyancadan fazla, 
Almanca, fngi!izce, Fransızca, 
konuşanlara rastlanıyor. 

işte bu kalabalık turizm 
teşkilatının mükemmeliyetin· 
elen, propağandaya verilen 
ehemmiyetten ileri geliyor. Vak· 
tile "Anadolu., da yazdığım 
bir fıkrada propağandanın lü
zumundan bahsetmiş ve Avru· 
pa memleketlerinden bazılarını 
da misal göstermiştim, demek 
haklıymışım. Propağanda kuv
vetine inanmıyanlar, pek uzağa 
değil; Rados adasına kadar git· 
sinler, memleketin tatil zamanla· 
rında ne kadar kalabalıklaştığını, 
halkın ve devletin bu yüzden 
neler kazandığını görsünler. 
Fazla yazmağa ne hacet. Gö
rünen köy kılavuz istemez 
derler. Venedikte üç gün zar· 
fında gördüklerimi yazabil· 
seydim ve buna vaktim ve 
gazetenin bu notlara tahsis 
edebildiği .JiÜtunlar müsaid 
olsaydı daha pek çok yazıla· 
cak şeyler vardı, fakat, ge· 
çelim. 

* • 
Venedilr·Milan rapidi, bizi 

iki saat elli beş dakikada Mi
lana ,.bıraktı. Tren o kadar 
süratle gidiyor ki insanın başı 
dönüyor. Gece yarısından 

biraz sonra Modona geldik. 
Artık Fransız hududundayız, 
gümrük ve pasaport muayene
leri bittikten sonra tren, Fran
sa topraklarında ilerlemeğe 
başladı. 

~·olıln esir ediloıi~lcrdir. 

Şanghay, 4 (Radyo) 
Çin kuvvetleri Jale nehri ke· 
narlarında toplanmaktadırlar. 

Japon tayyareleri bugün iki 
askeri trenini bombalamış· 

lardır. 
Londra, 4 (Radyo) - Şan 

Konkta vaziyet çok naziktir. 
Yüzlerce Çinli ailesi Sinang 
ayaletine kaçmaktadırlar. Tren· 
ler halk ile doludur. 

T•)kyo, 4 (Radyo) - Day· 
renden bildiriliyor: 

Japonyanın Nankin sefiri 
Şangh ya hareket etmiştir. 

Şdnghay, 4 (A.A.) - Ôğ
renildiğinP göre, Japonyada 
tahsil etmekte olan beş bin 
Çinli talebe Çine dönmüş· 
lerdir. 

Tokyo, 4 (A.A.) Tien-
çinden bildirildiğine göre, 
sulhu muhafaza ıçın teşkil 

edilmiş olan komite Kooling
vinin riyasetinde toplanmış ve 
komitenin teşekkülünü ecnebi 
hükumetlere bildirmeğe ve 
nakliyat servislerinin ıslahı 

için zaruri olan tedbirleri al
mağa karar vermiştir. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Toun· 
gohovda vukua gelmiş olan 
hadiseler dolayısile şarki Ho
pey muhtar hükumeti bürola· 
rını muvakkaten Pekine nak
letmiştir. Bu hükumetin reisi 
B. Chang Tzu Chung askeri 
hizmetten çekilerek büsbütün 
siyasi hayata vakfı nefsetmek 
tasavvurunda olduğunu bildir
miştir. 

Bung·Che· Yuanın Pekinden 
çekilmesini müteakip general 
Chang·Tzu-Chung·Hopey ve 
Chahar siyasi meclisinin fili 
riyasetini deruhte etmiştir. 

Nankin, 4 (A.A.) - Japon 
tebasının Japon ve beynelmi· 
lel imtiyaz mıntakalarına hic
reti endişeyi mucib olmakta· 
dır. Hariciye nazırı maliye ve 
münak~lat nazırlarının mümes· 
sillerini nezdine davet ederek 
Japonyada bulunan Çinlilerin 
himayesi hakkında alınacak 
tedbirler hakkında görüşmüş· 
tür. 

Bunlar Yakohama ve Ma· 
gaskide tahşid edilecekler ve 
hini hacette memleketlerine 
sevkedileceklerdir. 

Şanghay, 4 (A.A.) - Çin 
Ajansı Central Nevsin bildir· 
diğine göre Japonlar Tiyen· 
çinde dört Çin gambotile iki 
Çin vapurunu zaptederek bun-
ları malzeme nakletmeğe icbar 
etmişlerdir. 

Keşif kolları Pekin·Hankeu 
şimendifer hattında Liangqi· 
Vang istasyonu civarında bir 
Japon tayyaresi düşürmüşler
dir. Tayyarede bulunan iki kişi 
ölmüştür. Keşif kolları bir Ja· 
pon müfrezesini bu istasyo
nun on kilometre cenubuna 
doğru ric'ate icbar etmişler 
ve bir Japon tankını zaptet
mişlerdir. 

Nankin, 4(A.A.) - İcra ko
mitesinin toplantısı esnasında 

Harbiye Nazırı muavini Tsao· 
son limanların muhafazası için 
lazım gelen tedbirlerin alına· 
cağını beyan etmiştir. 

Harb borçları 
Müzakereler yalanmış 

Londra, 4 (Radyo) - Ame· 
rika harb borçlarının öden
mesi meselesi üzerinde İngil
tere ve Amerika arasında mü· 
zakere cereyan ettiği hakkın· 

daki haberlerin asılsız oldu· 

ğu haber vcrıli~-
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Bir baba ve bir oğulun daha 
yandığı söylenmektedir 

- J3aşı 1 inci sahifede -
yandığı zanoeılilPn bu oıı bir kişi· 

den ikisi, dün Bayrakbcla bulun· 
mu~tur. Bunlar Anadolu Türk 
petrol 'irketi ~oförii )febmed ile 
Büseyinin çobanı llırabim oğlu 
l\Iebmeddir. 

Bu iki şahıs, hadise tahki
katını yapan müddeiumumi 
muavini B. Sabri Atamaner 
tarafından isticvab edilmiştir. 
Şoför Mehmedle çoban Meh
med depodaki iştialden az 
evel oradan ayrıldıkları için 
vak'anın nasıl olduğunu bil· 
mediklerini söylemişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, şir· 
ketin sahiplerinden B. Sperco 
da infilaktan az evel depoda 
bulunmakta ve geceleyin ça· 
lışacak işçilerin temini için 
yapılan hazırlığa nezaret et
mekte imiş. B. Sperco, yan
gın başlamadan az evci de
podan ayrılmıştır. Eğer biraz 
daha depoda kalmış olsaydı 
kendisinin de tehlike mınta

kası içinde bulunacağı için 
kazaya uğraması muhtemel 
görülmekte ımış. 

Diri diri yandıkları zanne
dilen şoför ve çoban Meh
medlerin, meydana çıkmaları 

sevinçle karşılanmıştır. Yalnız 
o gece depoda çalışan daha 
üç kişi varmış ki bunların hü· 
viyetleri ve ne oldukları el' an 
tesbit edilememiştir. Bunlar· 
dan biri, bir yörüktür. Dağ· 
daki çadırında aç kaldığını 
söyliyerek o gün depo mü
dürlüğüne müracaat etmiş ve 

iş istemiş, ameleye ihtiyaç oldu· 
ğundan kendisine iş verilmiştir. 

Eşrefpaşada oturduklarını 

söyliyen bir adam ve küçük 
yaştaki oğlu da gene iş için 
müracaat ettiklerinden onlara 
da iş verilmiştir. Yangın çıktığı 
sırada bu üç kişinin depo 
içinde bulunduğu hastanede 
bulunan yaralılar tarafından 
haber verilmiştir. Fakat yanıp 
yanmadıkları meçhuldür. Belki 
de yangın esnasında dışarıya 
fırlayarak kurtulmuşlardır. Bu 
hususta adliyeye hiçbir suretle 
müracaatta bulunulmamış ve 
haber verilmemiştir. Bununla 
beraber Eşref paşada oturan 
bir baba ile oğlunun kaybol· 
dukları farzedilirse ailesi efra
dının zabıta veya adliyeye 
müracaat ederek malumat iste· 
meleri gayet tabiidir. Onun 
için kurtulmuş olmaları çok 
muhtemeldir. 

Facia kurbanlarının sayı~ı. 
hergün biraz daha kabarmak
tadır. Dikktsizliği yüzünden 
müthiş faciaya sebebiyet ve· 
ren tenekeci Hasan da tedevi 
altında bulunduğu memleket 
hastanesinde ölmüştür. 

Hasan hakkında dikkatsiz
lik yüzünden yangına ve bir 
çok kimselerin ölümüne sebe· 
biyet vermek suçundan yapıl· 
makta olan takıbat, maznu· 
nun ölmüş olması sebebile 
sukut etmiştir. 

Tahkikata göre yangın, te· 
nekeci Hasanın dikkatsizliği 
yüzünden çıkmıştır. Tenekeler, 
deponun kapısından girince 
geniş olan iç kısmında lehim· 
lenmekte imiş. Tenekeci Ha· 
san ve Said, depoda ve civa
rında elektirik cereyanı bulun· 
madığından elektirik lehimle
rine gaz ocağı üzerinde kız· 
dırdıkları havyalarla lehim 
ameliyesini yapıyor ve benzin 

veya petrol doldurulan tene· 
keleri kapatıyorlarmış. Tene· 
keci Said, bütün gün çalıştığı 

ve benzin kokusundan fena
laştığt için B. Ali Meftundan 
müsaade istemiş: 

- Ben azıcık hava alayım, 
fenalaştım. Demiş, dışarı çık· 
mıştır. O sırdda Hasan, kız· 
gın havya ile benzin dolu bir 
tenekeyi lehimlerken narıbeyza 
halinde bulunan havya, bir
denbire tenekenin içine gir
mış, benzin ateş almıştır. 
Yangın, bu suretle ansızın 

parlamış, genişlemiştir. Şirket 
mesul müdürü a. Ali Meftun, 
ateş alan benzin tenekesini 
kucakhyarak depodan dışarı 

fırlatmağa çalışmışsa da elleri 
ve yüzü yandığından yere at· 
mağa mecbur kalmıştır. Ka· 
zamn yegane müsebbibi te· 
nekeci Hasandır. 

Müddeiumumilik, lehimleme 
işleri için üç mütehassısa ted· 
kikat yaptırmış ve mütaleala
rını almıştır. Bunların verdik· 
IP.ri rapora göre, lehimleme 
işinde kullanılan havya, fazla 
kızdırılmamak şaıtile benzin 
ve petrol tenekelerini lehim· 
leme için daima kullanılagel· 
miştir. Hatta bu suretle lehim
leme esnasında havyanın ben· 
zin veya petrol tenekelerine 
temasında hafif bir duman 
görüldüğünü fakat narı beyza 
haline gelmiş bir havyanın, 
lehimlr.me esnasında teneke 
muhteviyatı için daima tehli
keli olabileceğini mütehassıs· 
lar raporlarında bildirmişlerdir. 

İtalyan hastanesinde te· 
davi altında bulunan şirketin 

mes'ul müdürü Bay Ali Mef
tunun sıhhi vaziyetindeki teh
like devam etmektedir. Yük
sek ateşi bir türlü eksilmiyen 
Bay Ali Meftuna dün konsül· 
tasyon yapılmıştır. 

Ayni hastanede bulunan ağır 
yaralı Kavalalı amele Osman 
da dün akşam baygın bir hale 
gelmiştir. Kendisini kaybeden 
bu zavallının sıhhi vaziyeti çok 
tehlikelidir. Yalnız gÜ7ırük 
muhafaza memuru Bay Zühtü· 
nün yaraları hafif görülmek· 
tedir. 

Diin ölen tenekeci Hasanla 
yangında tegayyüb edenlerin 
sayısı 15 e baliğ olmuştur. 

Tahkikatı yapan müddei· 
umumi muavini B. Sabri Ata· 
maner, yanında emniyet mü
dürlüğü adli kısım reisi B. 
Sırrı Arkan bulunduğu halde 
dün akşam yanan depoya git· 
miş ve içine mühim miktarda 
benzin ve petr~I sızmış ve 
yanmış olan depo zemin ve 
dıvarlarının i~in için yanmakta 
devam ettiğini görmüştür. Bu· 
na rağmen deponun içine gi· 
ren müödeiumumi muavini ve 
diğer zeval, deponun arka ta· 
rafında ve iç kapının yanında 
dört cesetle karşılaşmışlardır. 
Yapılan tetkikalta kapının 
içinde bulunan cesedin depo 
ve Sperko vapur acentesi 
memurıarından B. Nasiha ait 
olduğu anlaşılmıştır. Cesedin 
yanında bir alyans ile yanmış 
küçük bir defter bulunmuştur. 

Hazin cenaze töreni 
Cesetler, dün Müddeiumu

miliğin müsaadesile depodan 
çıkarılmış ve Bayraklı Parti 
teşkilatının tertip ettiği hazin 
cenaze merasimile Bayraklı 
mezarlığına gömülmüştiir. 

Diğer cenazeler 
Memleket hastahanesinde 

ölen yaraltlardan lsmail ve 
Ahmedin cenazeleri de dün 
aileleri tarafından kaldırıl· 
mıştır. 

Deponun ön kısmında bulu· 
nan ve benzin tenekelerine ya
kın olan üç kafatası ve kemik 
parçaları tamamen kül haline 
gelmiş olduklarından yalnız 

külleri toplanmıştır. 
Toni delirmiş mi? 
Yangın esnasında depo 

içinde bulunarak yanan Yu· 
goslav tebaasından 15 yaşın
da Toninin bir deli gibi Bay· 
raklı civarındaki dağda do· 
laşmakta olduğu hakkında 
dün bir şayia çıkmıştır. Yap· 
tığımız tahkikata göre, bu 
haber asılsızdır. 

Yangm gecesi 
Yangın gecesi, iştialin şid

detinden depo civarındaki 

ağaçlar kavrulmuş, alev ha· 
linde benzin selleri civara ak
mıştır. Buna rağmen itfaiye 
depo üzerine bol su sıkarak 
benzin ve petrol ile motorin 
yağı dolu birçok teneke ve 
tankları yanmaktan kurtarmıştır. 

Civardaki depoların civa
rına deniz ve kara erleri ta
rafından toprak ve kumdan 
yapılan sedlerle yangının bu 
depolara sirayetinin onune 
geçilmiştir. Yangın bir kilo· 
metre genişliğindeki muhitini 
şiddetli tesiri altında bırak
mış ve daha ileri sokulmak 
mümkün olamamıştır. Müd
deiumumilik, depoda çalışan 
işçi vesairenin defterlerini 
araştırmışsa da bu defterlerin 
depo yanında bulunan binada 
tamamen yandığı anlaşılmıştır. 
Bu yüzden depoda çalışan 
amele miktarını hakiki surette 
tesbit etmek mümkün olama· 
mıştır. 

Gümrük ambar memuru B. 
Tahsin ve Hakkı, müddei-
umumi B. Sabri tarafından 

isticvab edilmiş, Bunlar depo· 
da kayden 127 ton gaz ve 
50 ton benzin bulunduğu, 

fakat ne mikdar amele çalış· 
tığı hakkında malumatları ol· 
madığını, depoda yangın baş· 
!ayınca kendilerin hayatlarını 
güç kurtardıklarını söylemiş· 
ferdir. 

Hatta depo katibi B. Na
sıhın, bunların yanında bulu
nurken bir aralık deponun 
içine gittiğini ve o sırada yan· 
gın çıkarak içeride kaldığını 
haber vermişlerdir. ikinci le
himci İsmail Hakkı oğlu B. 
Said ifadesinde: 

- Bütün gün ç.alışmışlırn, 
benzin kokusu beni fcnalaş· 
tırdı, arkadaşım lehimci Ha· 
sana vaziyeti anlatarak hava 
almak üzere dışarı çıktım. O 
sırada Hasan, elinde kızgın 
havya olduğu halde depodan 
içeri girdı. Tenekeleri lehim
liyecekti, aradan iki saniye 
geçince Hasanın bulunduğu 
yerden birdenbire yangın baş· 
ladı. 

Bunu görünce koşarak tar
lalar arasına kaçtım, başka 
birşey göremedim. 

Müddeiumumi muavini B. 
Sabri, hadise gecesi İtalyan 
hastahanesine giderek yaralı· 

ların ifadelerini almak istemiş, 
fakat doktorlar, yaralıların 
ifade vereıniyecek vaziyette 
olduklarını söylcdiklcrındcn 

yalnız kendilerini yataklarında 
bizzat görmüş ve sonra mem
leket hastahanesine gitmiştir. 
Hastahanede o vakıt henüz 
yaşıyan lehimci Hasanın ifa
desini almış ve Hasan, vak
ayı şu suretle "rılatmıştır: 

- Lehim yapıyordum. Bir· 
denbire tenekeden alev fış· 
kırdı ne ol 1uğunu anlıyama-
dım, :. aşırdım, o esnada biri 
arkamdan bir tekme vurdu, 
yere düştüm ve yuvarlana yu· 
varlana dışarıya çıkabildim. 
Bana tekme vuranın şirketin 
mesul müdürü Bay Ali Meftun 
olduğunu zannediyorum. 
KUi haline 

gelen kemi ki er: 
Depo içinde bulunan ve 

kömür haline gelmiş olan kafa 
tasları ve kemikler ellenince 
sapır sapır dökülmüşlerdir. Bu 
kemikler zaten yananlardan 
kime aid aldukları anlaşılama· 
mıştır. 

Kast yok: 
Uangında kast eseri olma· 

dığı yapılan tahkikatla anla· 
şılmıştır. Fakat küçük sanatlar 
kanunundaki kayıtlara rağmeıı 
müsaadesiz iki ecnebi ve iş ka· 
nununa aykırı olarak 18 yaşıo· 
dan küçük çocukları çalıştırİ 
mak suçundan şirket mesll 
müdürü B. Ali Maftun hak· 
kında kanuni takibat yapıl· 
mlktadır. 

lttaiyenin fedakArhO•= 
itfaiye hakikaten fedakaraoe 

çalışmış ve yangının genİŞ: 
lemesine mani olmuştur. ltfaı· 
müdürü B. f bhimin emri le 
itaiye neferleri, biribiri üzerioC 
su sıkmak suretile yangıo10 

yangının yakinine kadar so· 
kulmuşlar ve depoya su sık· 
mışlardır. Bu sayede deP0 

içinde bulunan 1000 gaz teıı~ 
kesinden 300 zü dolu olara 
yanmamış bir halde kurt•· 

ıo· rılmı~tir. Başka, 6 ton ~o bil' 
yağı, içind.e 350 kilo benzıO ke 

lunan bır tank, 121 tene kt" 
benzin ve motörin 100 te~ede 
benzin 1500 lira kıymetın 
elektrik istihsal eden bir. 111~; 
tör, ku.rlarılmışlır. Tahkık~ . 
müddeiummilikçe devam 0 0 

nacaktır. 

~----~--------------
Tuna köprüsii do' 

Bükreş, 4 (A.A.) - Rıı 
Ajansı bildiriyor: •· 

1 
,, .. 

Tuna üzerinde yapı 8 dl 
köprünün inşası hakk10 

• 
sr' 

B. Antenesko ve: Bek el· 
sında bir anlaşma vukua ~r 
di~ini ve ihracatını Sel~~il' 
doğru göndermek makS8 11~i 
Polonyanın bu meseleye h0:11rı· 
bir alaka göstermekte bll 

0
cJ 

duğunu bildiren bir ysb~,,e 
··1.eı· gazetenin neşriyatı ll rfleS' 

Tuna köprüsüniin inşa~' ~eti 
elesi son günlerde bır 

daha tetkik olunmuş~/ 

Zayi . b" 
Mehmet Niyazi lzmir Ş~eff 

firmasına nid ve bı• sc· 
muamelatına hi~am ver~e5;rı' 
lanik bankası zmir şu 134 

. e 
merhun bulunan bak•)' 11lo' 

kilo ve 812 gram afyo~/165 
fini için mukayyet 52 odtl(f 
No. lı uyuşturucu ınB f11ıı11 
inhisarı müdürlüğüodeıı yer/ 
makbuz kaybolmuştur· ,kbıl' 
. 1 d . bu oı ·ı~~ sı a ınacağın an ış ı 

zun hükümsüz kaldığı 
olunur. 2686 k,sı 

Osmanlı baP 
lzmir şube'' 
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'- lzmir Komutanlığı ilanları 
l~lllir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyonun kapalı 

zarfla ihalesi 18 Ağustos 937 c;arşamba günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
3()424 Otuz bin dörtyüz yirmi dört lira 46 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvd komisyonda görü
lebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarile bir· 
likte komutanlık satın alma komisyonuna müracaatları. 

"-.... 30 5 10 15 2610 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 15137 lira olan değişik 

cins ve numarada 5,303,646 tane mıh kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. sat. al 

3 
ko. nuna müracaat etmeleri. 

- il teminat miktarı 1135 lira 28 kuruştur. 
4 - İhalesi 10-8-937 Salı günü saat 15 de M. M. V. sat. 

al: ko. da yapılacaktır. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-
kalarla birlikte ilk teminatlarile teklif mektuplarını 
ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. sat. 
al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

~ 20 6 20 5 
~ırnir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

1979 

- Her bir kilosuna tahmin edilen fiatı 145 kuruş olan 
30000-40500 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 295 kuruşa almak ve örneklerini gör-
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 4186 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 14 /8/ 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
S - Münakasaya girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk temi
natları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. na ver-'r-- melP.ri. 28 1 5 11 2574 

trnir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
- Her Jir metresine tahmin edilen fiati 32,5 kuruş olan 

ikiyüz bin ila ikiyüz elli bin metre kıhflık bez kapalı 
zarfla ahnacaktır. 

2 - Şartnamesini 406 kuruşa almak ve örneklerini gör· 
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat mikdarı 1312 lira 50 kuruştur. 
~ - İhalesi 19·8-937 perşembe günü saat 15 tedir. 

- Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 'r--- 30 5 10 15 2577 

".2rnir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
'-ın · sı Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 

S Kuruş 
~iır eti 48000 29,5 

Lira 
1062 

tpa 96000 5,5 
ı_ 

396 
Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda cins· 
leri yazılı iki kalem et ve arpa münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay 
satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 3 - Münakasası 16/ Ağus./937 pazartesi günü saat 16 Me
nemende alay satın alma komisyonunda yapılacakltr. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

S - Muhammen fiati ve muvakkat teminat mikdarları yu· 
karıda yazılıdır. 

6 - İstekliler ticaret odasında mul.:ayyet olduklarına dair 
vesika göstereceklerdir. 7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
larını münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel alay satın alma komisyonuna vermeleri ilan 

'ı--- olunur. 30 5 10 15 2613 

trnir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- f zmir Tayyare alayı ihtiyacı için açık eksiltmeye ko· 

nulan 17000 kilo sığır etine istekli çıkmadığından 
2490 &ayılı kanunun 43 üncü maddesine göre 10 gün 
uzatılarak açık eksiltme suretile ihalesi 9/8/937 pa· 

2 
zartesi gür.Ü saat 15.20 de yapılacaktır. 

- Sığır etinin tutarı 4760 lira muvakkat teminatı 357 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulumaları şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerinde yazılı muvakkat teminat makbuzu veya mek
tuplarile birJikle ihale saatında lzmir kışlada satın 

~I alma komisyonuna müracaatları. 2645 
ırn· 
1 

ır Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- Bir metresine tahmin edilen fiati 300 kuruş olan 

180000 bin ila 213805 metre kaputluk kumaş ile bir 
metresine t&hmin edilen fiati 27 5 kuruş olan 200000 
ila 273050 metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı ka· 

2 palı zarfla alınacaktır. 
- Kaputluğun şartnamesini 3208 ve elbiselik kumaşın şart· 

namesini 3755 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 3 

- Kaputluk kumaşın ilk teminatı 29406 lira altmış ku· 
ruş ve elbiselik kumaşın ilk teminatı 33785 lira 50 
kuruştur. 
Kaputluk ihalesi l 2/8/937 perşembe günü 

. 12181 931 

ANADOLU 
perşembe gunu saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncii maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 

ile birlikte t.-.klif mektuplarını ihale saatlerinden en az 
bir saat eve! M. M. V. sat. al. ko. rs. ine vermeleri. 

18 1 5 11 2573 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıtaatının senelik ihtiyact için 

kapalı zarfla münakasaya konulan (65) ton sığır etine 
münakasa gün ve saatinde istekli bulunmadığından 
2490 sayılı kanunun 40. maddesi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla alınmak üzere münakasası uzatıl· 
mıştır. ' 

2 - Eksiltmesi 26/a Gıs./937 Perşembe günü saat onda 
Manisada tümen satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 Şartnamesi bedelsiz olarak her gün Manisada tümen 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 Kilosunun muhammen fiyati 25 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1219 liradır. 

5 istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün 
ve saatta komisyona müracaatları. 5 10 15 20 2693 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. al. Kv. Rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konulan ( 257600 ) iki yüz 
elli yedi bin altı yüz kilo kuru otuna münakasa günü 
ve saatte istekli bulunmadığından 2490 sayılı kanunun 
40. maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 
alınmak üzere münakasası uzatılmıştır. 

2 Eksiltmesi 26/ Ağıs./937 Perşembe günü (16) da Ma
nisa tümen satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnamesi bedelsiz olarak her gün mezkür komisyon
da görülebilir. 

4 Kilosunun muhammen fiatı üç kuruş elli santim ve 
muvakkat teminatı (677) liradır. 

5 ilk taksit 2. Teş/937 den itibaren alınacaktır. 
6 istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün ve 
saatta komisyona müracaatları. 5 10 15 10 2694 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiat 208,5 kuruş olup mü· 

teahhit nam ve hesabına alınacak olan 20000 kilo 
sarı sabunlu kösele teklif edilen fiat bahalı görüldü
ğünden pazarlığa bırakılmıştır. 

2 Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 İlk teminat miktarı 3127 ,5 liradır. 
4 ihalesi 23/8/937 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
tam ihale saatmda M. M. Vekaletin satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. • 5 1 O 15 20 2679 

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

losuna tahmin edilen bedeli 26 kuruş 40 santim olan 60000 
kilo toz şeker 11 ağustos 937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münaka· 
saya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1188 liradır. Şartnamesi komis
yondan hergün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 :;ayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

27-31-5-10 4477/2539 

Deniz Levazımı satın alma komisyonundan: 1-Tahmin edilen 
bedeli 15875 lira olan 50 ton benzollu benzin 16-Ağustos-937 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat l 4 de kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1190 lira 63 kuruş olup şartna· 
mesi ko1!1isyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 31-5-10-15 2615 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan; 1 - Muham
men be<leli 25000 lira olan 100 ton kalın benzin, 11 ağus· 
tos 937 ~arihine rastlıyan Çarşamba güün saat 14 de kapalı 
zarf usulıle alınmak üzere münakasaya ko.ıulmuştur. 

2 - Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün alınabilir. Muvakkat teminat 1875 liradır 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis· 
yon bnşkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

27 31-5-10 4476/2542 

Devlet Demiryollarından: 
Aydın hattı boyunda Çamlık istasyonunda ve inşası iki sc 

ne müddetle ihale edilmiş olan tünel civarındaki idaremize 
ait otel binası (demirbaş eşya ve mefruşatile) zeytinlik, çam· 
lık ve arazisi 13-8-1937 cuma günü saat 15 te İzmir Alsan
cak 8 nci işletme komisyonunda açık arttırma ile bir sene 
için kiraya verilecektir. Muhammen bir s~nelik kira bedeli 
500 liradır. 

isteklilerin 3750 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve ara
_nılan vesikalar ve İşe girmeğc mani kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakitle komisyon~ müracaat et
meleri lazımdır. Şartnameler Çamlık istasyonundan Vl! komis· 
onundan parasız alınır. 5 11 2667 

Menemen icra memurluğun· 
dan: 189Z 

Menemen Yanık köyden 
Mahmut oğlu Mehmet karısı 

Safiy .. ve o köyden Mahmut 
karısı Ümmühan ve kızı Ayşe 
ve diğer kızı ölü Atiyenin 
oğlu Hüseyin aralarında cere
yan eden ve Menemen sulh 
hukuk mahkemesinin 23 ikinci 
Teşrin 927 T ve 927-574 No. 
lu ilimile şuyuun izalesi için 
satılarak hissedarlar mezkur 
ilamda yazılı hisseleri nisbe· 
tinde taksimine karar verilmiş 
ve kesbi katiyet etmiş olan 
ilamda münderiç •Yanıkköyde 
köy altında Umurbaşı mevki
inde şarkan Mehmet karısı 
Safiye garben ve cenuben 
tarik ve şimalen Mahmut kızı 
Ayşe tarlalarile mahdut ve 
içinde ikişer lira kıymetli iki 
sak incir ağacı buluan ve 
ilamda bir dönüm ve hali ha· 
zırda 919 metre murabbaı ve 
altı lira kımetli mahal ve 
karye civarınde harap bağ na· 
mile maruf şarkan topal Ali· 
nin yemişliği garben molla 
İbrahim oğlu Hasan tarlası 
ve şimalen Mehmet Ali usta· 
nın Ahmet cenuben Halil oğlu 
Hasan tarlasile mahdut ve 
içinde iki lira kıymetli bir in· 
cir ağacı bulunan ve ilamda 
dört dönüm 1 ev ve halihazır 
mesahaya göre 4428 metre 
murabbaı ve 130 lira kıymetli 
tarla ve mezarlık civarında 
yazılı ve koca tarla namile 
maruf şarkan Mahmut kızı 

Ayşe ve garben Mahmut oğlu 
Mehmet veresesi şimalen dağ· 
lar hacı Mehmet cenuben yol 
ile mahdut ilamda altı dönüm 
iki evlek ve halihazır mesaha· 
ya göre 6742 metre murab
baı ve içinde bir ağaç inciri 
bulunan ve incir ağacı iki lira 
kıymetinde ve tarlanın da 195 
lira kıymetinde olduğu ilamda 
bu tarlanın 13 dönüm olup 
6 buçuk dönümü Mehmede 
isabet ettiği yazılı olmasına 

göre yalnız bu tarlanın Mah
mut oğlu Hüseyinden hisse· 
darlara kalan 6 buçuk dönüm 
mahal ve yine Hıdırlarbölüğü 

mevkiinde şarkan Manisalı 

Hüseyin ve garben Doğaköy 
imamı Süleyman ve şimalen 

tarik cenuben dağlı hacı Meh· 
met tarlasilc mahdut ilamda 
beş dönüm ve halihazır me· 
sahaya göre 5076 metre mu
rabbaı tarlanın 100 lira kıy· 
meli olduğu ve Çavuş köyü 
hududunda Kabayer mevkiinde 
şarkan imam oğlu Mehmet 
garben Çukurköylü şimalen 
belenden hacı Mahmut cenu· 
ban tarik ile mahdut ve orta· 
sından eski Bergama caddesi 
geçen ve ilamda 4 dönüm 
olarak yazılı ve hnlihazır me· 
sahaya göre 5514 metre mu
rabbaında ve toO lira kıymetli 
tarlaların şuyuun izalesi için 

30/8/937 Pazartesi günü açık 
arttırma ile Menemen icra da

iresi önünde satılacaktır. tak
dir ~dilen kıymetleıin °o 75 i 
elde edilmez ve alıcı zuhur 
etmezse satış on beş gün da· 
ha temdit edilerek 15·9-937 

Çarşamba günü en çok arttı· 
rana ihalei katiyesi icra edi· 
leceği ve her iki satış muay· 
yen günlerin saat 16 sında 

satılacağı ve arttırma şartna· 
meleri 13·8-937 tarihinden 
itibaren açıktır. Herkesin gör
meleri ve pey siirmelcri ve pey 
sürmek istiyenlcrin yüzde yedi 
buçuk depozito akçesi ve ya· 
hul banka mektubu ibraz el· 
mclcri ve dcllaliyc riisumu 
yüzde iki L>uçuk ve diğer tapu 
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masrafları ve pul masrafları 
müşteriye ait olduğu ve bu 
şerait dahilinde pey sürmek 
ve fazla izahat almak isteyen
lerin 937 /28 No. lu dosyayı 
görmek için icra dairesine 
müracaat ve şartnameyi gör· 
mek için de belediye münadi· 
sine uğramaları ilan olunur. 

Menemen icra memurlu· 
ğundan: 

Menemenin Kaklıç köyün
den Besime 3000 lira borçlu 
o köyden Hasan karısı Kad
riyenin işbu borcundan dolayı 
bankaya merhun ve Besime 
olan borcundan da haciz kon· 
muş bulunan Kaklıç köyünde 
kum buçuk mcvkiinde şarkan 
İzmirli Balcı zade Hamid ve 
Kaklıç köyünden Kara Musa 

oğlu tarlası garben lzmirli 
Kürt Hasan ve Nalbant zade 

Halil tarlası şimalen çavuş 

Mustafa ve Kürt Hasan cenu· 

ben Yenişehirli zade Muhid· 
din tarlalarile ve yolla mah· 

dud bulunan ve yolun halen 
Gediz mecrası olduğu görülen 

ve tapuca 28 dönüm ve ya· 
pı]an yeni mesahaya göre 32 

yeni dönümden ve beher 
dönümü yedişer liradan ibaret 

bulunan tarla ve gene aynı 
köyde koca akarağaç mevki

indeki şarkan Himmet oğlu 
Osman kızı Emine ve Mus· 

lafa garben dirhemsiz Süley· 
man kızı ve camcı Hacı Hü· 

seyin veresesi şimalen Hasan 
gösterilmekte ise de hali 
hazırda Arif~ geçen tarla ce· 

nuben yol gösterilmekte ise 
de halen eski Gediz mecrası 

ile mahdud tapuca 28 dönüm 
ve yapılan mesahaya göre 40 

yeni dönümden ibaret bulunan 
ve beher dönümü sekizer lira 

kıymeti muhammineli tarlalar 
30·8-937 pazartesi günü S 

· 15 de açık artırma ile satıla· 

caktır. İşbu gayri menk·•ller 

bankaya ipotekli olduğundan 
bankanın borcunu ödemiyccek 

olursa satış duracağı gibi 
fazlaya da talip zuhur ettiği 

takdirde muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini elde etmedikçe 

satılamıyacaktır. Bu suretle 
gayri menkul ikinci artırma 

tarihi olan 15-9-937 çarşamba 
günü S 15 şe bırakılacaktır. 

Bu günde bankaya olan borç 
miktarı elde edildiği takdirde 

en çok artıranın üzerine iha· 
lesi icra olunacaktır. B. nka· 

dan başka ipotekli alacaklı· 
)arla diğer alacaklıların gayri 

menkuller üzerindeki haklarım 
hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddiaların evrakı misbi
telerile 20 gün zarfında icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicillcrile 
sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaştırılmasından hariç 

bırakılacağından şartnamenin 

açık bulunduğu 13-8-937 ta-

rihinde icra dairesine müracaat 
ederek keyfiydi zabıtnameye 
yazdırmaları ve talip olanların 

muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk pey akçesi depo 
veyahud banka mektubu ibraz 
etmeleri ve yüzde iki buçuk 
dellaliye ve pul masrafı Vf'. 

s:ılıştan sonraki tapu vcsair 
teslim muamelcsindeki mas· 
raflar müşteriye ait olacağın· 

dan talip bulunanların 936· 
1024 No. lu dosyamızı göre
rek fazla izahat almaları ve 
belediye mürıadisindc bulunan 
satış kağıtlarına pey sürmeleri 
ilan olunur. · 2688 



Sayfa 8 ANADOLU 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Teairi tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
rekleri rahatsız. olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. 

Vapur Acentası-------------------------------1----------------------------------------~ 
RoYAL NERLANoAıs •ıııı1111111111111111111111111ı.. Doktor 

KUMPANYASI = 
"TRAJANUS,, vapuru 31 A. Kemal Tonay 

Temmuzda limanımıza gelıp -
Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın: lı.adalılcları 

yükünü tahliyeden sonra ROT 
TERDAM, AMSTERDAM ve - Birinci Sınıf Mutahassısı 
HAMBURG limanları için yük 1 = ( Verem ve saire) 
alacaktır. - Basmahane ietaRyonu k.arşmndak.i Dibek sokak bapnda 30 uydl = ev ve muayenehaııeeinc.le sabah saat 8 den akoam uat 6 ya 

"HERCULES,, vapuru 7 ( :S kadar hastalarım kabul eder 

Ağustosta limanımıza gelip •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlilllll Telefon: 41S1 il 
yükünü tahliyeden sonra BUR 
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIE LINIEN 
"BARDALAND,, motörü 

10 Ağustosta limanımızda bek
lenmekte olup ROTTERDAM 
HAMBURG ve ISKANDI
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN KUMPANYASI 
"ALSA JULIA,, vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSILYA liman
ları için yük alacaktır. 

Jlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 
~ ................... .. 

V.N. 
W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVANTE 
UNIE 

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

tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 
yük çıkaracak. 

AMERICAN EXPORT LI
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

•EXTAVIA" vapuru 7 ağus
tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman· 
lan için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

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

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

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

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BuCAREST 

·oUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE.. vapuru 1 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR-
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanlan için yük ala
caktır. 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karakoç ıllcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanaO'! 

mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi ıurettf 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları aÇll
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası teC" 
rübe edilmiş bu şifa yur<luna gitmek istiyenler Birinci kot" 

ı donda (12) numarada Sefı.:rihisar otobüslerine müracaat 
Tele fon : 2361 D. 15 

(MUsabaka 
imtihanı) 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösteril~ 
muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12) den az oloı......-
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alı°' 
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler 'lt!J'
Y.üksek ticaret ve iktısad okulundan veyahud hukuk fak~ 
sınden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerleri~ 
diplomaları oJmak gerektir. 

·3 - Müsabaka 25, 26 ve 27/Ağustos/937 de Ankara 9' 
lstanbul Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazanan1"• 
yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip Eylul zarfında ıöıl' 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Yeni kanunumt z mucibince tekaüdlük haklarını t1I 
haiz olmak şartile müfettiş namzedlerine 140 ve ıef ~ 
lerine 130 ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfetdr 
lik .i~tihanın~ gir.e~ekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla-.... 
f~ttışl_ığe terfı ettırıleceklerdir. Ankarada umum müdürlük~ 

' Olivı·er ve ,,--·.·.-------------··----, vıslerınde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir IC 

T k H K stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak Jitl' 

ŞürekaAsı •• ur •• av_a urumu )arsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 
5 - imtihan proğramı ile sair şartlara gösteren mat~ 

Limited ı Bu yu k p ı yan g osu Ankara, lstan~ul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edile~' 
Vapur Acentaaı j .. 6 -. lsteklıle~, a~anı.lan belgeleri bir mektupla Ankt 

Birinci kordon Rees binası 
1

1 4 üncü keşide 11 A~ustos 1937 dedir Turkıye Cu~hurıyetı Zıraat. bankası teftiş heyeti reiıliJine1 
5 mek veya gondermek suretıle müracaat etmiş bulunmıbdd'• 

ELLERM~~· ~~~S LTD. 1 Büvük ikramive 50,000 liradır müracaat mektubunun en geç 10/Ağustos/937 tarihinde 
'J 'J değmiş olması şarttır. 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 2 ~·.-.. 

11DRAG011 vapuru 10 ağus
tosta LIVERPOOL ve SW AN
SEAdan gelip yük çıkara
caktır. 

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

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

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamı;ı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
f zmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

'------·-----------------------iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ceıaı Yarkın 
fzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş· 
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlı· 
manı karşısında !vo. 1018 Tele. 2545 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 
Kırıkkale civarında Hasan 
dede mevkiinde yaptırıla

cak inşaat 

Izmir Vilayeti mubasebei b 
susiye müdürlüğünden: 

İzmir Muhasebei J:Iu~usiye. ida~esinin ?37 yılı ihtiya~ ::..1 
ve evrakına merbut ıhtıyaç lıstesınde mıkdar ve cinıı ~ 
bulunan 6,200 lira bedeli muhammenli evrakı matbua 't/8 ~ 
terlerinin tab ve imali 1 ·8·937 gününden itibaren 15 gün ~ 
det~e ve k~palı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Ge~~ jf, 
ve ımal edılecek evrakı matbua ve defter nümunelenn•ı 
gerekse şartnameyi görmek ve okumak istiyenlerin bet 
İzmir Hususi muhhsebe müdüriyeti Varidat kalemine Y8 

sürmek istiyenlerin de ihale gifoünden evvel veya ihale 
olan 16·8·937 pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadit 
pozito makbuzlarile birlikte en son teklif mektuplannıll 
yet daimi encümenine tevdi etmeleri ilin olunur. 266f_ 

Askeri fabrikalar umum 
dürlüğünden: 26'• 

Bir adet buhar lokomotifi 
Tahmin edilen bedeli 20,000 lira olan bir adet buhar 

motifi Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma -.~;J.. ... "' 

yonunca 27/9/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
zarf ile ihale edilecektir. .~ 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO •• Keşif bedeli 19439 lira 74 kuruş olan yukarıda yazılı in· 
şaaat Askeri fabrikalar umum müqürlüğü satın alma komis· 
yonunca 18 Ağustos 937 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. r-liQ
muva~kat .. teminat olan 1500 lirayı havi teklif m~ktuP ~ 
mezkur gunde saat 14 e kadar komisyona vermelerı ~~ 
dilerinin de 2490 No. lı kanur.un 2 ve 3 ncü maddeler• ~ 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 5-1· 

"BAALBEK,, motörii 24 
temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE DUNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

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

Fransızca dersleri 
Dijon Üniversitesinde tahsil 

görmüş bir amatör tarafından 
hususi Fransızca dersleri ve· 
rilmektedir. ikmal talebeleri 
yetiştirir, ders ücretleri ucuzdur. 

Karantina köprüsü No. 685 

• 

Şartname 98 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 1458 lirayı havi teklif mektup· 
larını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ncü mad· 
delerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 29 31 2 4 2556 

lzmir Vakıflar müdürlü.,.· .... • ~ ... 
den: 

Salepçi oğlu camii avlusundaki satılacak tatlara 
madığından 9:'8-937 pazartesi saat 15 de ihale edi 
müzayedesinin temdit edilditi ilin 


