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Gümrük memurunun hayatı tehlikede! 

Kurbanlar 17 ye ~ıktı --· .... --·----

Adliye Vekilimiz 
bagün gelecek 

Tire ortaokulunun temeli 
merasimle atıldı 

Ali. Meftun, amele Osman r 

RESMi TEBLİG 

Harcıalem ipekli 
mensucatımız 

İktısad bu mensucat 
için yeni bir nizamname hazırladı 

Vekaleti, 

da dün öldüler 
~~~~----~---~~~-

Depon un yangın tertibatı iyi değilmiş. Adli-
ye, şirket ıpanevi şahsiyetinin infilaktaki 

alaka derecesini tesbite çalışmaktadır 
.Uayraklı civarında Saidkuyusu 

nıevkiindeki benzin ve petrol talı· 

kikatıua dün müddeiumumilikçe 
devam cdilmİflir. Anadolu Türk 
petrol şirketi mesut wüdürü B. 
Ali Mcf tun Aksııoer facianın kur· 
banları arnsına kanşmış ve kendi· 
&ini kurtarmak için başvurulan her 
lOrlü tedavi yollarına rağmen sa· 
babın saat alıısında gözlerini ha· 
)ata yummuştur. B. Ali Meftun, 
değerli bir gençti, ölümü haberi, 
derhal şehre yayılmış \'e büyük bir 
teessür uyandırmıştır. 

<;ene ltalyan hastahanesinde 
tedavi altıoda bulunan Kavalalı 
•nıeJe ÜBmarı da gec~ yarısıııa doğ· 
ru son nefesini vermi~tir. Yangın· 
da kaybolduğu ve öldüğü tesbit 
~dilen 15 kişiye son ölenler de 
ıl&ve edilince facia kurbıınlan on 
Yediye baliğ olmaktadır. 

B. Ali Meftunun cesedi dün 
evvela hastahaneden Al ancaktaki 
evine nakledilmiştir. 

Bütün dost ve tanıdıkları ce· 

Zavallı Ali Meftun 
naze merasimine iotirak etmi~tir. 
Saat on altıda cenaze, Aleancaktaki 
e\·io<len kaldırılaıak Kemerahı ca· 
miine getirilmiş, orada namazı kı· 

Yeni bir konferans 

Uç devlet Hariciye 
Nazırları toplanıyor ------·--------

ltlakadarlar, bu konferansa bü-
yük ehemmiyet atfediyorlar 

lmmış ve sonra asri kabristana gö· 
türülerek defnedilmiştir. Cenaze 
merasimine iştirak edenler büyük 
bir kalalıahk le§kil ediyordu. Elli 
kadar otomobil ve iki otobüs. cc· 
naze törenine iştirak edenleri asri 
kabristana götürmüştür. B. Ali 
l\lef tunun ailesi efradı Ye dostlan, 
<'enaze, mezara indirilirken acı acı 

güz yaşlan dökmü~lerdir. 

- Sonu 4 ncü sahi/ede -
~-~-----------

İ k tısa d Vekilimiz 
dün akşam Çeş. 
mtJye vardılar 

Bag Celal Ba1Jar 
Çeome, 5 (Hususi) - Rcfaka· 

tinde iş bankası erkanı olduğu hal· 
de koıra ile seyahate çıkan İktıead 

• - \'ekilimiı B. Celal Bayar bu ak· 
lt .Viyana, 5 (Radyo) - Almanya Avu turya Hariciye ~azın B. Kido taırı buraya gelıliler ve Çeşmeliler 
~:_ Von Nöyratla Smit ve Çekoslovakya Hariciye tarafından hararetle kar~ılanmıo· 

Narın B. Dekanyanın, yakında larc.lır. 
'AAısır Kralı Voralbergde toplanarak hu~u11i bir 
lFıı ki .. 1 • Vekilimizin; borada da bazı konferans yapaca an soy enıyor. l Alakadar mtbaf il, bu konfe· tetkiktıtta bulunduktan sonra Ku· 

Çİn değerli bir he. ran88 biıyük ehemmiyet ver· f&Jasına ve oradan Fethiyeye git· 

eli y e hazır [anıyor m_e_k_ıe_d_ir_·----========n=ı=el::::cr=i=ı=n=tı=bt=e=m=-e-ld_ir_. ____ _ 

·· Telefon şirketinde çıkan 
son~ meseleler -

Sa Majeste Faruk 
•h .~•~ire, 5 (Radyo) - Alım 
~ •lıaı, Kral Birinci Faruk için 
"Ole değerli bir hediye hazırlamakta 
'c bunun için oimdiden teoebbüsa· 

11 girienıio bulunmaktadır. 
<ıl lU-ala verilecek hediyenin ne 

1 ;••aı lazım geldiği, bir heyet ta· 
' AQ\liD tenıib edilecektir. 

Bir rüşvet hadisesinden dolayı B. 
.. Rapın da ifadesi alınacaktır 
~ ---~~~-

iz mir otomatik tele fon oirke· 
tinin umumi müklileme kü~klerin· 
deki hır11zlıkları kontrol etmemek 
ve s~çen sene lzmir·Karoıyaka te· 
lefon kahlosunıın tamirinde fazla 
i~çi çalıştıcmış göslernek yolsuz· 
luk yapmakla maznun şirket kont· 
rol memurlarından B. Cemal Talu 

ile karde~i işçi Süleymanın ve Ce· 
mal Tükezf. haklarındaki tahkikat 
evrakının müddeiumumili!le veril· 
diğini yazmı9tık. Müddeiumumilik, 
bu bfü.liseye aid tahkikat evrakı 

üzerinde tetkık.ler yapmı~ ve bir 
rü~vet meselesi meydana çıkar· 

mıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre, 936 
birinci kanununda kablo kınlınca 
tamiri için liman işletme müdür· 
lüğünden pt ve motör i11tenmietir. 
Maznun B. Cemal Talu ,.e Cemal 
Tük.eze, müddeiumumilikte verdik· 
leri ifadelerinde şirket müdürü 
B. Rapın mmafakatile kcndilerile 
16 lira verildi~ini, bunun 5 Jirasım 
amele ücreti olarak bir ieçiye, 11 
lirasını da. süratie it görmek için, 
gtlya kendilerine zorluk göıtereu 

motör kaptanı B. Enise verdikleri· 
ni söylemişlerdir. 

Maznunlann bu şekildeki ifa· 
deleri üzerine müddeiumumilik, 
şirket müdürü B. Rapın da ınaz· 
nun sıfatile malumatına mQracaate 
karar vermiştir. Dün yapılan araş· 
tırmada B. Rapın, Avrupaya git· 
mek üzere olduğu, hatta paııapor· 
tunu vize ettirdiği anlaşılmıştır. 

B. Rap, bugün müddeiumumi· 
liğe gelerek bu para meselesi hak· 
kında malumat verecektir. Gene bu 
tahkikat sebebile telefon şirketi 

memurlanodan bir kısmı, dün 
müddeiumumilikçe ieticvab edil· 
mişlerdir. 

Yakalanan Alman 
Hakkmdaki tahkikata 

devam olunuyar 
lstanbul, 5 (Hususi) - Bo· 

ğazla;da memnu mıntakada 
fotoğraf alırken yakalanarak 
adliyeye verilen Alman hak· 
kındaki tahkikat devam etmek
tedir. 

B. Şükrü Saracoğlu 
Dün Tire kazası mnkezinde 

ortaokulun temel atma merasimi 
parlak bir şekilde yapılmııtır. Tire 
halkının davetini kabul eden, Boz· 
dağda Gölcükte bulunan Adliye 
Vekilimiz B. Şükrü Snracoğlu ile 
vali B .. Fazlı Güleç ve müddeiu· 
mumi B. Asım Tuncay, temel atma 
merasiminde hazır bulunnıuılardır. 

Adliye Vekilimizle vali ve 
müddeiumumi, geceyi Tirede geçir· 
miolerdir. Bogiln ıehrimize ı;ele· 

eeklerdir. 

-· Ankara, 5 (A.A.)- Sanayi ipekten kumaşları sun'i ve ka· 
umum müdürlüğünden: rışık ipekten tefrik etmek üzere 

1- Harcıalem ipekli ma· hazırlanan nizamname devlet 
mulatımızdan olan Bursa krep· şurasından gemiş ve heyeti 
döşin, krepbirman, krepdamur, vekile kararına iktiran etmiş 
krepjorjet, krepmaruken ve bulunmaktadır. 
krepşaten nevilerinin bütün Bu nizamname ile bir ta-
dünyaca tanınmış olan evsafı raftan nevileri yukarıda yazılı 
muhtelif sebeblerle ve bil- kumaşların asgari evsafı tesbit 
hassa maliyeti ucuzlatmak edilerek kalite bozukluğunun 
gayesile fena ve karışık iplik önüne geçilmiş bulunmakta· 
kullanmak, kumaş enlerini dü· dır. Diğer taraftan ipekli namı 
şürmek, çözgü ve atkı iplik- altında satılan kumaşlar üçe 
lerini azalmak neticesinde bo- ayrılarak yüzdeyüz tabii ipek· 
zulmuştur. ten olanlara "ipek" yüzdeyüz 

2-Piyasada alelumum yerli sun'i ipekten olanlara "sun'i 
mamulat ipekli kumaşlar namı ipek" ve kaı ışık olanlara 
altında mahsus kumaş satılı· .. karışık ipek" ibaresinin ku· 
yor ve halk mutazarrır oluyor. maş kenarlarına açık bir su-
İpekli sanayıımızı tedenniye rette damgalanması mecburi 
doğru götüren bu halin önüne kılınarak halkın alacağı eşya· 
geçmek üzere yukarıda yazılı nın mahiyetini kolaylıkla tayin 
ipekli mamulatın asgari evsafı edebilmesi temin edilmiştir. 
tayin ve yüzde yüz halis - Sonu 6 ıncı sahifede-.................................................................... 

Çin.Japon meselesi büyüyor 

Rus ordusunun·, hareket 
için emir aldığı söyleniyor -Japonya, kabul edilemiyecek derecede ağır şart

larla Çin hükumetine sulh teklif etti 
Şanghay, 5 (Radyo) - Dış 

Mogolistan Hariciye Nazırı 
Moskovaya gitmiştir. Mosko
vada Harbiye Komiseri ile 
yapılan bir müzakerede Çin 
vaziyeti görüşülmüştür. Bu 
müzakereden sonra Mogolis-
tan Hariciye Nazırı memleke
tine dönmüştür. Bnaberinde 
Rus mareşalı Bloferin de hu· 
lunduğu söylenmektedir. 

Nankin, 5 Çin Harbiye Na
zırı Santral t-ıliyöz gazetesi 
muhabirine: 
- Sonu 4 ncü sahifede -

Çinde bir nümayiş 
Tiyençin, 5 ( Radyo ) - Jahonyaya hareket emrini al-

. 
incir piyasası 

Tank ve tayyarelerle müceh- mışlardır. 
bez 25,000 kişilik bir Japon Şanghay, 5 (Radyo) - Ja-
kuvveti Çingtava çıkarılmıştır. ponyad umumi seferberlik ira-

Şanghay, 5 (Radyo) - Bü- desi henüz neşredilmemiş ol-
tün Çinde müdhiş bir Japon makla beraber, mühim miktar-
aleyhdarlığı hüküm sürmekte- da ve gizli şekilde asker top· 
dir. Bazı yerlerde Japonlara }anmaktadır. Japo~yanın .. her 
taarruzlar yapılmıştır. Bir nü- t~rafında harb lehıne numa-
mayişte dört Japon tebaası yışler yapılmakt~dır... . . 
katledilmiştir. Japonyanın Çme gonderdığı 

kuvvet miktarı hakkında hiç
bir malumat yoktur. Şantungda yeni müsademe· 

ler beklenmektedir. 

Şanghay, 5 (Radyo) - Da· 
hilden alınan haberlere göre 
Japonya hükumeti şimali Çin· 
deki dört ayaletin de işgaline 
hazırlanmaktadır. 

Japon kıtaları 3 Ağustosta 
Hopeide 250 Çinli askeri 
kurşuna dizmişlerdir. Bunlar 
Japonlara taarruz ile ittiham 
edilmişlerdir. 

Şanghay, 5 (Radyo) - Ja· 
ponyanın muhtelif yerlerinde 
bulunan 5000 Çin tebaası 
Çine dönmeğe başlamıştır. 
Kantondaki Japon tebaası da 

Mançuri ve Koradan da sevk 
edilen askerin miktarı adeta 
gizli tutulmaktadır. 

Tiyençin, 5 (Radyo)- Şeh· 
rin 25 kilemetre cenubunda 
büyük bir harb baslamıştır. 

Bu harbe mühim miktarda 
tayyare iştirak etmiştir. 

60,000 Çin ihtiyatı cepheye 
hareket emrini almıştır. 

Mançang ve Nankü civa· 
rında diğer bir harb devam 
etmektedir. Bunlardan başka 
Hopeiye doğru ilerliyen Çin 
kıtalarile Japon kıtaları da 
temasa geçmiılerdir. 

19 ağustosta 
açılacak 

ilk parti de 23 aOustosta 
ihraç edilecektir 

İncir ibracatçılıırı dün üzilm 
kurumunda hir toplantı daha yı· 
parak piyasanın açılma gününü tes· 
bit etmişler ve ihracat işleri iize· 
rinde bazı kararlar almı,lardır. 

Buna göre İncir piyasası 19 
ağustos per@embe günü açılacak ve 
ihracata 2 :ı ağustos pazartesi günü 
başlanacaktır. Bu tarihten evel in· 
cir üzerine hiçbir muamele yapıl· 
mıyacaktır. 

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

Kooperatife verilen 
ilk mahsul 

Yeni teockkül eden üzüm satıı 
kooperatifleri faali yete geçmiş hu· 
lunmaktadır. Menemen kooperati· 
finin 18 numaralı orta~ı l\Iehmed 
Koyundereli yetiştirdiği kuru üzilm 
maLııulünü, sekiz iizüm ııatı~ koo. 
peratif,i ortağı arasında ilk olarak 
birliğe teıslim etmi~tir. Kendisini 
tebrik eder ve kooperatif faaliyeti• 
nin müstahsil için hayırlı olmaıııq 
temenni ederiı. 



Sayfa 2 

tJIKt-Q 
Muharrirleri yaratan kuvvet 
~ize gcı;l'nlcrılc, bu sütunda bııh .. etti~im -roıuauuı \C fıkracı ıuııbor· 

rir arkaıla~lıı dün de herııberdik. Onunla hir nket yııpmıı~ı biç düşfin· 
ruiyordum. 1'11kııt orduğum bir suale vc rdiAi CC\ub, barın çok elıemınİ· 
) etli gorlindü. Bu scbclıle, gene bug!ink{i nıcvzııumıı da o aldı. Ona 
fÖ)IC ordum: 

Türki cd~ en çok okunan nıulıurrir ve kıymet kimdir? 
Roua \erdiği cevob ~u oldu: 
- Hilıııcnı ve lıu huswıta knt'i bir hfiküm \"ermcğe de imk4n yolı:. 

tur. Biu1e muhıırriri ) aroınn \"C yapan "uvvet, hnkikaten onlnrın kendi 
mc leki \e fikri kıvnıetl ri veya ıcerniyetin kültür \C tnhlil kudreti dt-~il, 
onların inti ab cttikl ı- ri ı;ıızetcnin piya adaki revaç ,.e itibarıdır. 

Bizde, ba~lıhıı~ınn hir muharrir veya edib olmadı, olamıyor. Hep i 
de {;llZCteJerİn yn kuyru~uua lakıJnııf, )&huJ kanatllıırımn altına 8J,IU· 
mı~tır. Edebiyat gaz leden g çer, şiir gazeteden geçer, fcl efe \"C kültür 
ancak gazetenin topruğıodn açabilir .. Bu bal, bir bakımdan, bizde gazc· 
telerio herşeye cevab wrc1i~ini arılatmnkla beraber, diğer bak1mılıın da 
ecıniyettc hilii kitab mef hıımuoun tee sü etmediğini, kiıab kıymetinin 
kabul cdilnı,.Jigini anlııtır ki, çok hazindir. 

Dedi~im ı;iLi, velev çok )Ük ek kıymt'f \'e meziyetlerle kl•ndiQini 

yapmış ve yuratınış olsun, herhangi bir muharririn ba~lıha1mn bir var· 
hk holindc bizim cemiyetimizılc kendini kabul ettirme i imkfinı yoktur. 
Ona tanınmak ve yaşamak kuv,·ctini verenlerin başında, ·hnııa ve hatta 
kendi olguolu~undan çok evci- gazete gelir. Bugün, piynsaınmla ne kıy· 
metler vardır ki, satışı az lıir gazetede yaşadıkları için, onları kim e 
tanımaz. Çünkü onlar gazel;> ile beraber büyür, semirir \ 'C çok k.ieiniu 
alaka ma mazhar olabilirler • .l\te ela bir gazeteye bol haber \·eren bir 
muhabir, iyi röportaj yapan bir muharrir, gazetenin tekniğini daha iyi 
bilen bir ekrcıer, dalın hol ve enteresan şeyi r bulan mCitcrcimlcr, kQ. 

miJcn bizim bnh ctti~imiz muharririn cemiyete aid olan şahaiyetinin iş· 
lenib tanınma ına yardım ederler. l\Iuharrir, oolarm ve binaenaleyh bu 
sayede temin edilen bol satışın fi tünde yükselir. 

Bunun aksine olarak, kuvvetli tanınmış eski bir muharriri, hilha sa 
cemiyeti: yeni adım atacak bir edib, bir fikir, bir fol efe ve lültür adu· 
mını, aatı~ı az hir gazeteye ntınıı; göreceksiniz ki, ~öhrel sııbibi bile 
olııa, ız milddet sonra onutulocak, yok olacaktır. Maalesef, bu böyle! 

Saime Sddi 
~~~~:::xı~~:::.c::x::::~~~~~ .......... --......... ...;.;.~------

Balı!)• olduOu gibi yutmuşl 
Boston civarında bulunan 

ve cihanın en büyük balık 

konserve fabrikalarından olan 
bir müessesede garip bir mü
sabaka tertip edilmiştir. Bu 
müsabakayı kazanan 10,000 
dolar mükafat almıştır. 

Müsabaka, en kılçtklı balık
tan mürekkep iki tabak ye· 
meği en çabuk yemekten iba· 
rettir. 

Müsabakaya 72 kişi iştirak 
etmiş 25 i birinci tabağı bitir· 
diği halde, diğerleri buna 
muvaffak olamamışlar fakat 
bir kişi ikinci tabağı da bitir· 
miştir. Yapılan tetkikatta 
adamcağızın iki tabak en kıl· 
çtklı balığı olduğu gibi yuttu· 
ğu anlaşılmıştır. 

Falcılık ve Amerikahlar 
insanların meçhulata olan 

meyli cidden büyüktür. Bu 
sebeple falcılara, müneccim· 
lere verilen paraların miktarı 
yirminci asırda bile ve hatta 
Amerikada pek çoktur. "Nev· 
york Herald Tribün" gazete· 
sine göre Birleşik Amerikada 
kader ve kısmet ve istikbal 
satanlara bir sene içinde 125 
milyon dolar para verilmiştir. 

GUzel bir icadl 
Birleşik Amcrikada bir fab· 

rikator, yeni bir kilit icad et· 
miş ve bunun ihtira beratını 
almıştır. 

Bu kilidın anahtar deliğin· 
den odaların içlerim görmek 
mümkün değildir. Bir çok 
oteller şimdiden müracaatle 
bu yeni kilitlerden ısmarlamış· 
lardır. 

Kendi aleyhine dava 
açmış! 

Pansilvanyada Marsel krsa· 
bası mahkemesine çok garib 
bir müracaat vaki olmuştur. 
Bir kadın kendi aleyhine bir 
dava açmıştır. 

Davanın esası sudur: 

Mis Maks Millen bundan 
ba J 

on sekiz sene evel evlendiği 

vakit kocasile bir mukavele 
akdetmiş ve bu mukavele mu· 
cibince karı ve koca her sene 
bankaya biner dolar koymağı 
kabul etmişlerdir. 

Bu hal üzere 18 sene be
raber yaşamışlar ve nihayet 
zevç ölmüştür. Fakat zevcin 
vasiyetnamesi bütün servetini 
çocuklara bırakmakta ve bu 
arada zevç namına bankaya 
konmuş olan 36 bin dolar da 
çocuklara verilmiştir. 

Mister Mak Millen bu mah
rumiyette en büyük kusuru 
kendisinde bulmuş ve vazife
sine dikkatsizlik ettiğinden do· 
layı kendi kendisinden 36 bin 
doların faizile birlikte tazmini 
davası açmıştır. 

Yeni bir usul! 
"fngiliz müneccimler cem· 

iyeti" kendilerince mühim bir 
karar vermiştir: 

Bundan böyle lngilterede 
evlenecek her kadın ve erkek 
evvela müneccimlere müracaat 
ederek yıldıznamelerini alma· 
lan elzem imişi 

Bir çok evliliklerin, pek az 
zaman içinde talak veya 
daha başka bir facia ile niha· 
yetlenmesinin sebebi tarafey
nin yıldızlarının tetkik edilme
mesi imişi. 

103 Uncu başvekil 1 
Bay Kamil Şotan uçuncü 

Fransız cumhuriyetinin tam 
103 üncü başvekilidir. 

Fransız gazeteleri diyorlar ki; 
"103 rakamı bay Şotan için 

meçhul bir rakam değildir. 
Çünkü 103üncü piyade ala
yında bay Şotanın iki kardeşi 
Alman cephesinde ölmüştür. n 

Seyyah geliyor 
Pazar günü Yunan bandıralı 

Ellas vapuru ile şehrimize 
170 seyyah gelecektir. Vapur 
akşama kadar limanımızda 
kalacak, Fransız olan seyyah· 
lnr, Ef ese kadın giderek ak· 
şama döneceklerdir. 

zsu unu r 't'~ı 111 

ANADOLU 

Şekerlere atıla
cak boyalar ---···· .. ---Sıhhat Vekaleti bir 

talimatname gön
derdi 

Yenecek ve içilecek şeylere 
katılabilecek boyalarla muha
faza maddeleri ve boya ve 
muhafaza maddelerinin ilavesi 
yasak olan şeyler hakkındaki 
liste ve talimatnamenin seki· 
zinci maddesinin değiştiril
mesine dair olan kanun dün 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden vilayete tebliğ 
edilmiştir. Umumi hıfzıssıhha 
kanununun 188 inci maddesi 
mucibince tanzim edilmiş olan 
yenecek ve içilecek şeylere 
katılabilecek boyalarla muha· 
faza maddelerinin ilavesi ya-
sak olan şeyler hakkındaki 
liste ve talimatnamenin seki· 
zinci maddesi makarna ve 
hamur kesmeleri ve kapalı 
kaplar içerisinde piyasaya 
çıkarılan şekerleme ve şeker-
ler, reçeller, marmalnt ve 
şuruplarla likörler boyalı ol· 
dukları takdirde iç ve dış 
kaplarındaki etiketleri iizerle-
rinde bir bakışta görülebile
cek büyüklükte siyah harflerle 
beyaz zemin üzerine, boyalı· 
dır) yazılacaktır. Bu yazı ayrı 

bir etiket halinde kesilip ya

pıştırılamaz. ----
Vezir.Osman 

ağa suları 
200 metre derinlikte su 

bulunamadı .. 
Vezir ve Osmanağa suları 

membaları civarında sondajlara 
devam edilmektedir. Belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, berabe· 
rinde su mühendisleri olduğu 
halde dün membalara gitmiş 
ve faaliyeti gözden geçirmiş.tir. 

Şimdiye kadar 200 metre 
derinliğe inildiği halde bura· 
!arda hiçbir mcmbaa tesadüf 
edilememiştir. Mühendisler, üç 
yüz metrede su bulacaklarını 
ümit etmektedirler. 15 gune 
kadar sondaj ameliyesi sona 
ermış olacaktır. 

Yeni yollar 
Bir çokları parke olacak 
Kültiirparkı çeviren yolların 

tesviye ve tefrişine başlanmış

tır. 9 Eylul meydanından Bas· 
maneye kadar olan yol ile 

Montrö meydanı ve Lozan mey· 
danına ve Montrö meydantn· 
dan Galibulvarına kadar olan 
yola parke döşenmektedir. 
Bundan başka fuarın arka kıs
mından Cumhuriyet meydanına 
kadar da bir yol açılmıştır. 
Bu yollar için 53 bin lira 
sarfedilmektedir. 

Çeşme plajında 
hırsız mı v~r? 

Çeşme plajında soyunma 
odalarında bnzı kimselerin 
para ve eşyasının çalındığı 

zabıtaya şikayet edilmiştir. 
Zabıtaca, bu hususta lazım 
gelen tedbirlerin alınması ka· 
rarlaşhrılmıştır. 

Ziraat mektebine 
mUracaatler 

Burnava ziraat mektebine 
bu sene 40 talebe alınacaktır. 
Haber aldığımıza göre, şimdi· 
den muhtelif vilayetlerden 
mektebe girmek için müracaat 
eden birçok ortaokul talebe
leri vardır. ---- ,, -- , . .,, 

istihlak • • 
vergısı 

Kanunun ikinci maddesi 
deftlştirildi 

Dahili istihlak vergisi ka
nununun ilrinci maddesine bir 
fıkra ile müstakil bazı mad· 
deler ilavesine dair olan 1871 
numaralı kanunun ikinci mad
desini değiştiren 2442 sayılı 

kanuna ek kanun vilayete teb· 
liğ edilmiştir. Tadil edilen 
madde şöyledir: 

Bilumum sınai müesseseler· 
de ve husususi umumi işlerde 
(tramvay dahil) kuvvei mu
harrike olarak istihlak edilen 
elektriğin beher kilovat saa· 
tinden aşağıda yazılı resimler 
alınacaktır: 

1 - istihlak edilen elek
triğin beher kilovat saatinin 
fiati 9 kuruşa kadar (9 kuruş 
dahil) ise bir kuruş, 

2 - istihlak edilen beher 
kilovat saatinin fiati 9 kuruş· 
tan yukarı ise 20 para, 

3 - Havagazının beher 
metremikabı 20 para istihlak 
vergisine tabidir. 

Ancak bir san' at zümresin· 
de muharrik kuvvet oiarak 
elektrik kullanan sın~i mües
seselerin ödiyecekleri resim, 
mamulatın maliyet hedelinde 
yüzde 0,75 i teca,·üz ettiği 

takdirde hükumet, o kısım 
sanayi için bu rt>simi, mezkur 
nisbete kadar indirmeğe sa
lahiyettardır. __ .,_..,,...,_ 

Yaş üzüm ihracah 
Üzüm Kurumu /stanbula da 

sevkiyat yapıyor 
Üzüm Kurumu, yaş uzum 

ihracatına devam etmektedir. 
Dün, lnönü vapurile ilk olarak 
Avrupa ambalajları içinde 
lstanbula da 1500 kutu yaş 
çekirdeksiz ve razakı uzum 
gönderilmiştir. Kurum, bundan 
böyle lstanbul piyasasına 
sürat postaları ile daima yaş 

üzüm sevk edecektir. 
Pazar günü, Selanik üze

rinden Merkezi Avrupa mem
leketlerine 40 ton, perşembe 
günü doğrudan doğruya va
purla Londraya 150 ton, ge· 
lecek hafta gene Londraya 
400 ton razakı ve çekirdeksiz 
yaş üzüm ihraç edilecektir. 

Zabıtada 
Adli işleri kim tahkik 

edecek? 
Yeni Emniyet teşkilatı kanu· 

nunun 12 inci maddesinde, 
adli işlere miiteallik tahkikatın 

' adli otoritelerin direktifleri da-
hilinde adli zabıtaca yaptırıl
ması lazınıgeldiğine dair bir 
kayıd vardır. Onun için lzmir 
zabıta teşkilatında adli işlere 
bakacak olan zabıta memurları 
tefrik edilmiştir. Emniyet mÜ· 
diirü Bay Salaheddin Aslankor· 
kud, 7.Abıta amirlerini toplıya· 
rak adli zabıta işlerim yapa· 
cak olan mütehassıs ve salahı· 
yelli zabıta memurlarını seçtir· 
miştir. 

Her merkezde bir başkomi· 
ser, bir komiser muavini ve 
lüzumu kadar polis memuru, 
adli zabıta işlerinde çalışacak 
ve müddeiumumiliğin direk· 
tifleri dahilinde, işlenen suçlar 
üzerine lazımgelen tahkikatı 
yapacaklardır. 

B. Kftmil Dursun 
İzmir saylavı Bay Kamil 

Dur:: •n AnkaradRn şehrimize 
gelmiştir. 

!!a_ş_l_!!e _!!yakları 
kesik cesed 
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Halkm Dilekleri 1 
ı_.._ __ 

Ne parası? 
Menemenin Karagöl civa

rında oturan karilerimizden 
Hasan oğlu B. Bekir bize 
şöyle bir mektup göndermiştir: 

Ben; Burnava köylülerin· 
denim. Menemenin Karagöl 

_ _ ,.._.. •• civarında hem hava almak ve 

Tahkikat bir net iceJ ~hem de boı akar sularından 
vermedi sebze yetiştirerek istifade et· 

mek için Karagölde otururum. 
Benim gibi birçok kimseler de 
burada bulunmaktadır. 

Alaşehir - Salihli arasında 
demiryolu üzerinde başı ve 
ayakları kesik, hüviyeti meç
hul, bir erkek cesedi bulun· 
duğunu yazmıştık. Hadise tah· 
kikatını yapan Müddeiumumi 
muavini B. Nadir Ener, dün 
bu hadise münasebetile 1110 
numaralı katarın makinisti B. 
Esad ile ateşçi B. Tatar Is
mail ve yağcı B. Hasanm ifa· 
delerini almıştır. Bu üç şahıs, 
trenin yolda bir kaza geçir· 
diğini ve bir adamı çi~nedi· 
ğini kat'iyyen hissetmedikle· 
rini söylemişlerdir. 

Katarın vagonları da dik
katle muayeneden geçirilmişse 
de en küçük bir kan izi bile 
görülmemiştir. Demiryolu üze· 
rinde bulunan cesedin vaziyeti 
şüpheli görülmektedir. Yani 
bu vak'ada bir cinayet şem· 

mesi hissedilmektedir. 

Yeni lağım
lar yapıldı. 
Su istilasma karşı duruldu 

Yukarı mahallatı pis sular· 
dan; Selvilimescit, Kemer cad· 
desi, Bahribaba civarı, Tilkilik 
ve İkiçeşmelik civarını yağmur 
sularının istilasından kurtar
mak için belediye 87 bin lira 
sarfile üç analağım yaptır· 

mıştır . 

Karakapıdan başlayıp Ab
basağa mahallesi, Tahtalımes· 
citten geçere-k Melez çayına 
gelen analağım bu havali su
larını; lkiçeşmelıkten başlayıp 
Tilkilikten geçerek lsmetpaşa 
bulvarından denize gelen ikinci 
lağım da bu civarın sularını 
akıtmaktadır. 

Kışın Bahribaba önündeki 
yolu tahrıb eden ve tramvay
ların işlemesine mani olan sel 
sularının da ,denize akıtılması 
için üçüncü lağım burada ya· 
pılmıştır. Bu lağım, Halil Ri
fatpaşa caddesinden aşağı İn· 
m~kte ve buradaki mahallele
rin sularını da denize akıtmak
tadır. _ .................. . 

Teşekkür 
İzmiri teessürlere garkcden 

Bayraklı facıasında yanarak 
aramızdan ebediyyen ayrılani 
hayatımızın çiçeği Ali Mef
tunun, hastahanede iken, 
mektup ve telgraflarla ve 
bizzat ihtiyarı zahmet etmek 
suretile sıhhi ahvalini sor· 
mak lütfunu esirgemiyenlere 
ve dün cenazesinde hazır 
bulunanlara ve merhuma 
karşı . besledikleri scvgıyı, 
çelenkler göndermek sure· 
tile gösteren zevata ayrı 
ayrı t eşekkür etmek, kalbi
mizde açılan derin yaranın 
acısı mani olduğundan, sa· 
yın gazetenizin, bu hususta 
bize tercüman olmasını di
ler, Ali Meftun hakkır.da 

gösterilen yüksek alakanın 
ebedi minnettarı olduğumu
zun neşrü ilanını, saygıları· 

mızla rica ederiz. 
Merhumun validesi Ayşe 
Refikası Meliha Kardeş· 

lcri; İbrahim, Osman 
ve Abdi Meftun 

Aksüner . ..... ""' .............. . 

iki gün evel Değirmendere 
köyü muhtarı B. Mustafa ile 
kır bekçisi buraya geldiler ve 
bizden para topladılar. 
Parayı verdik, fakat bunların 

ne sıfatla ve hangi usule bi· 
naen bizden para aldıklarını 

anlıyamadık; bizi tenvir etme' 
nizi dileriz. 

ANADOLU: Muhtar ve kır 
bekçisinin sebebini izah etme· 
den halktan para toplamasına 
biz de şaştık. Alakadarların 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Nazilli yangını 
Yalmz HacıgUzelin hanı 

yanmış 

Evelki günkü nüshamızda; 
Nazillide büyük bir yangın 
çıktığını ve birçok mağazalarla 
otellerin yandığını yazmış ve 
bu haberin kaydi ihtiyatla te· 
lakki edilmesi lazımgeleceğinİ 
ilave "etmiştik. 

Nazilli belediyesinden aldı· 
ğımız bir mektupta, yangının 

büyümesine meydan verilme· 
den söndürüldüğü ve yalnıı 
Hacıgüzelin hanı ile bu hs· 
nın altındaki mağazaların yan· 
dığı ve alınan tedbirlerle ateşirı 
etrafa sirayet etmediği bildi· 
rilmektedir. 

Şaraplık üzüm miı" 
bayeatı bafladı 

Samsun ve Seferihisar dS 
üzüm alacak 

inhisarlar idaresi, her sene 
olduğu gibi bu sene de sur· 
nava bağlarından şaraplı~ 

1 üzim mübayaatına dün ba~r 
lamışhr. Şimdilik muht~lı 
bağlardan 700 bin kilo üzu~ 
kesilecektir. inhisarlar idaresı 
çekirdeksiz iizümün kilosurııl 
4,5 ve Misket üzümünün kilo· 
sunu da sekiz kuruştan satırı 
almaktadır. 

Haber aldığımıza göre, Saf1l: 
sun ve Seferihisar şaraphaPc 
leri de bu sene Burnavadsfl 
şaraplık üzüm satın alacaklsr 
dır. İnhisarlar idaresinin ,,er· 

diği fiat üzerinden Sanı~~~ 
için 200 bin, Seferihisar ıçı 
de 150 bin 1 ilo iizüm nıiib'' 
yaa edilecektır. 

Bir ayda 
1 

Ne kadar et yedi/t· 
Temmuz ayı içinde izoıİ~ 

belediye mezbahasında 479J 
koyun, 81 keçi, 6100 kuı;1 
280 oğlak, 5 manda, 4 ~ 
sığır, 719 inek, 707 danttı ,. 

.. 1.r-· 
malak ve 1 dev<> olmak tı ., . tı • 
13,099 baş hayvan kcsilm 13~~· 
1 dananın veremli ve 1 ° I· .. ,ıı 
zün hastalıklı ol<luklorı s0 

"f 

müş ve etleri imha cdilrrıiştı. 
Mezuniyet .... 8 

Vilayet Kültür direktoru 11• 

Ali Rızaya, Kültür Balcsııjl· 
w b" . t ,,er 
gınca ır ay mezunıye 
miştir. . . 
Grev kısmen bit1~ı 

z-re.r 
Paris, 5 (Radyo) - . 'de~" 

işçilerinin şark eyaletlerın 
grevi dün hitam bulmuştu'b•'' 

Zabıta nezareti altmd3 bı''° 
lunan çiftlikler serbest grt~ 
kılmıştır. Bazı yerlerd~ 
henüz devam ctmcktedır' 
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-~-Seyahat mektubları: 

~W~ Trabzon uzaktan ve kar-

M·ı· J 1 · t J d Fetaketdepoları şıdan çok şirindir 
1 IS er ,son aarruz arın a ve mes'uliyet İskelede otomob;t aramayınız. Onlar 

da muvaffak Olamadılar 
Dünya ile hiç münasebeti belediye meydanında pinek/er.ı 

olnııyan dini kanunlar ve tanrı 
kitapları, hakim olmak iste-

~~---.--.~-.-.m,_,.~~-

İh til ô: l c ile r, hertarafta ilerlemekte olduklarını ve 
yeni zaferler kazandıklarını iddia ediyorlar 

B. Daladiyenin yatı az daha 

dikleri insanları , uzak ebedi
yet ve mahşer günleri hesa
bına bir ceza veya mükafat 
ile karşı karşıya bırakmışlar

dır. Bu suretle daimi bir 
mes'uliyet ve mürakabe hissi- · 
nin mevcudiyetini teessüse ça
lışmışlardır. Halbukı mes'uli
yet, şadet;l' manevi sahada 

Paris, 5 (Radyo) - Havas 
Ajansına göre, Teruelde asi
lerin ileri hareketi devam et
mektedir. Alharasin cebhe
sinde yeniden 40-50 kilometre 
daha ilerlemişlerdir. 

batıyordu 
Cenova, 5 (Radyo) - Fransa Harbiye Nazırı 

hususi yatilc Fiyumeden ayrılmıştır. B. Daladiye 
lenmektedir. 

B. Daladiye kalıp meşkuk itibarlara bıra-
burada bek- kılacak bir şey değil, bilakis 

Goadalaharaya doğru da 
bir kol ileri harekete geç· 
nıiştir. Asilerin bu muvaffa· 
kıyetleri mühimdir. Ve cenah
lar, taarruz sayesinde elde 
edilmiştir. Birçok köyler asi
lerin elindedir. 

Salamanka, 5 ( Radyo ) -
Resmi tebliğ: 

B. Daladiyenin yatı, Liv~rnodan gelmekte olan bir ltalyan 
vapurile hafif surette müsademe etmiştir, maamafih hasarat 
yoktur. 

Belgradda çıkan (Politika) gaze
tesi, sporcularımızı methediyor .. 

Bdgrad, 5 (Radyo) - Yugoslav matbuatı, Türk-Yugoslav 
milli takımlarının temasları hakkında uzun makaleler neşret
mekte ve mütalealar yürütmektedirler. Gazeteler, Türk takımı· 
nın güze-1 bir oyun gösterdiğini yazmakla beraber, beynelmilel 
tekniğe vakıf olmadığında müttefiktirler. 

hayatın içinde herkesin kalıp 
ve terbiyesine girecek, teza
hüratını gösterib neticesini 
verecek müessir, faydalı bir 
kuvvet olmak iktiza eder. Yani, 
hiç mi hiç bir şeyin, bir mes'u· 
liyet objektifi haricinde kal
maması ve hiç olmazsa bir 
kere onun içine girmesi la
zımdır. 

Bir gaz deposu patladı. Bir 
yığın can gitti. Bu kadar telaş 
ve heyecan geçirildi ve geçi-

Asturya cephesinde, milis· 
ler yeniden bir mukabil ta· 
arruz yapmışlardır. Bu taarruz· 
da mühim kuvvetler ve tay
Yareler kullanılmış olmakla 
beraber muvaffakıyet elde 
edilememiştir. Kueroda 500 
milis maktul düşmüştür. 

Futbol mevsiminin Türk takımile yapılan 
memnuniyetle karşıhyan politika gazetesi 
mektedir: 

maçla başlamasını rilmekte .. 
şunları ilave et· Hangi mantıkla kalkıp ta; 

Bu maktuller arasında bir 
kumandan ve birçok zahit 
Cesedi vardır. 

Albasin cephesinde iki bin 
nıilis Karyonera dağlarında 
tecrid edilmiş olduklarından 
bugün teslim olmuşlardır. 

Asilerin piştarları Koefkaya 
on kilometre yaklaşmışlardır. 
'f emizlik hareketi devam et-

.. Türk temsili takımı, heyeti umumiyesHe güzeldir. Teknik 
biraz zayıf olmakla beraber, Avrupada bir mevki kazanabilir. 
Yugo~l~v takımı, Türk ekibini bütün varlığını ortaya dökerek 
yenmışbr.,, 

Politika, son dakikalarda Türk oyuncularının şahsi teşeb
büslerinin bilhassa takdire şayan olduğunu yazmaktadır. 

8. Mussolini Sicilya manevrala
rında bizzat butunacak .. 

mektedir. Roma, 5 (Radyo) - Sicilyadaki manevralarda hazır bulun-
Naval Garuer, 4 (A.A.) - mak üzere B. Mussolini tayyare ile Sicilyaya gidecektir. 

Havas Ajansı muhabiri bildi· B. Mussoliniye iki general ve bir amiral refakat edecektir. 
riyor: B. Mussolini 11 Ağustosta Palermoya gidecek ve manevra· 

Frankistler dün bütün gün ların muhtelif safhalarını tetkik edecektir. 
Madridin askeri hedeflerile 13 Gün zarfında 9 muhtelif kasabayı ziyaret edecek, 9 nutuk 
hükumet merkezini ihata eden irad edecektir. 
istihkamları bombardıman B. Mussolini, manevraların sonunda sonpncu ve siyasi söy-
etmişlerdir. levini verecektir. 

he~~=a~~: ~~~~~e~uvv:t~;~ _Z_o_n_g_ u--=-=l=d=-=a=k==y=a==--k-=:"'.-0:: :-=ı=-n=--d-a--ş-i---
mişlerd ir. 

A.tatürkle Mısı; mendifer~. !cavuşuyor 
K l d Acılma töreni, bu ayın on ücünde, ra ı arasın a ' · . · 

cocuk bahcesı hazırlıkları 1 •• 

Çekilen samimi 
telgraflar 

Ankara, 5 (A.A.) - Mı
sır Kralı Majeste Faruk 1 in 
taç giymesi münasebetile 
Cumhur Başkanı Atatürkle 
Kral Faruk arasında aşağı
daki telgraflar teati edil
miştir: 

Majeste Faruk 
Kahire 

Majestelerinin tctcvvücü 
nıünasebetile kendilerine ha· 
raretli ve samimi tebriklerimi 
arzedcrim. 

Majestelerine uzun ve mc· 
sud bir saltanat temenni 
ederek şahsi saadetlerini ve 
Mısırın refahını dilerim. 

K. ATATÜRK 
Ekselans Kamal Atatürk 

Cumhur Başkanı 
İstanbul 

Beni çok mütehassis eden 
ıiizel temenni ve tebrikleri 
muhtevi nazik telgrafınızdan 
dolayı hararetle teşekkür ve 
Şahsi saadetlerile Tiirkiyenin 
refahı için beslediğim samimi 
temennilerimi arzcderim. 

FARUK l 

' ' Zonguldak, 5 (A.A.)- Ma- bir bayram olarak kutlulıya-
den kömür havzasını Ankaraya caktır. 

bağlıyan demiryolunun Çatal- Zonguldak, 5 (A.A.) - Ço-
ağzından Zon~uldağa . k~d~r cuk Esirgeme Kurumu şubesi-
olan kısmının ınşaatı bıtmıştır. nin başarılı} çalısmasının yeni 
Ray döşenmesine devam dil- b" · ~ · 

kt d . ş· d.f · l 3 ır eserı olan çocuk bahçesı me e ır. ımen ı erın .. 
A.., t t z ld .. · ıçın hazırlıklar bitmek üzere-
~~s 05

1 
a 

1 
ontgn aBga hgbıre · dir. Bahçe, en modern tesisatı 

cegı an aşı mış ır. u a er "h . .. . . z ld ki 1 k · d" ı tıva etmek uzere yedı bın 
~nt~u Ta 1 .arı ço l skevt~n _ır- liraya mal olmaktadır. EylUl 

mış ır. renın mem e e ımıze . . 
ulaştığı günü Zonguldaklılar ayı ıçmde açım töreninin ya-

ı .. ----------•.. pılınası tasarlanmaktadır. 
ANADOLU 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip \'e lıaeyaıganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi ııeşriyat ve yazı i§leri 

Müdürü: Hamdi Nüzhet Çımçar -İdarehanesi : 
İzmir İkinci Beyler eoka~ı 
C. Halk Partisi binası i~inc.le 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• l'osta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, ahı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Hcı yerde 5 kuruotur -Günü geçmiş nüshalar 25 kımıştDT 

Milli takım 
Belgraddan döndü 

İstanbul, 5 (Hususi) - Yu
goslavya sporcularile maç yaj)
mak üzere Belgrada giden 

milli takımımız, bugün geldi
ler ve Sirkeci istasyonunda 
karşılandılar. 

Okmeydanında 
kanla neticelenen 

bir kavga 

ANADOLU .MA'!'BAASINDA J 
1 BASJUIJŞTIR 

:----------------~·----------------

lstanbul, 5 (Hususi) - Ok· 
meydanında, bostan sulamak 
yüzünden kavga eden iki bah
çıvan biribirlcrini yaralamış

lardır. Biri dokuz, diğeri iki 
yerinden yaralıdır. 

"sadece bir dikkatsizlik" veya 
"masum bir hata" der, kolla· 
rımızı kavuşturur ve boynu· 
.muzu bükebiliriz. 

Mes'uliyet bu işte, parma
ğına fenerini takmış bir Diyojen 
gibi, o hadisenin 1çine, sebeb 
ve illetlerinin mesamatına, me
sela o müessesenin kuruluşuna, 
teknik tesisatına, çalışma sis
teminde esasen mevcut, fakat 
ihmal edilmiş muhataralara ve 
her şeye birer birer girmek 
iktiza eder. Hadiselerin, muh
telif cılız ve sathi birer maske 
altına girerek kollarını sallayıb 
yürümeleri kadar cemiyetleri 
tehdid eden bahtsızlık olamaz. 

Mesela, bu düşünceyi, şu 

karşıda boydan boya sırıtan 

ve denizin, şehrin dibinde ateş 
ve ölüm kusacak ejderhalar 
gibi boy gösteren gaz depo
larına da teşmil edebilirsiniz. 

Bu depoların üstünde mes'u
liyet denilen bir şey görüyor 
musunuz? 

Hayır! 
Eseri, ne kadar feci ola

caksa olsun, arkasından kaç 
tabut kalkacaksa kalksın, kaç 
bin ocak yıkılacaksa yıkılsrn, 
bir felaket vukuu takdirinde, 
"filan havyacınm, filan tene
kecinin dikkatsizliği yuzun· 
den ... ,, denecek değil midir?. 
Şu halde, böyle bir itibarsız 
ve manasız tevekkülün, böyle 
bir peşiı1, fakat saçma inkiyad 
ve boyun eğmenin yeri veya 
zamanı mıdır?. 

Ne pahasına olursa olsun, 
en ufak bir nokta halinde 
hatta çok uzaklarda bile dursa, 
bir felaket ihtimaline karşı 
onu şehir hudutlarından eli 
kolu bağlı olarak ncfyetmet
lidir. 

Canileri, hastalık mikropla
rını nasıl başıboş bırakmaz
larsa, bir şehrin binlerce hanü
manını tehdit eden böyle bir 
nesneyi de, Turan sahillerinde 
bacalarını denize uzatmış, fır
sat beklemekte olarak bırak

mazlar. 
Çünkü mes'uliyet diye bir 

şey tanımıyor ve yarın da ta· 
nımıyacak .. 

Hatta, bir, on, yirmi kişi 
karşımıza çıkıp ta, 

Trabzondan bir görünüş 
28 Temmuz murundan yol sordum. Zabıta 

İzmirliler; durub durup ta memurlarımızın hemen bütün 
haksız yere sıcaktan şikayet iskelelerde benim gibi yaban· 
etmiyelim. Bizim biraz da İz· cılara karşı gösterdikleri neza-
mire münhasır zannettiğimiz ket ve kolaylığı burada min· 
sıcaklar hemen her tarafta ay- netle yadetmeliyim. Derhal 
nı ... Karadenize çıkarken ve yanıma bir adam kattılar, yü· 
bahmıus günden güne Trab- rümeye başladık. Henüz sa-
zona doğru ilerledikçe ben bah olmasına rağmen yakıcı, 
kendi hesabıma sıcakların çok yakıcı bir ~üneş altında 
ceste ceste azalacağını, hele yokuşu tırmanıyorduk. Orta· 
Trabzon taraflarında biraz ge- larda ne bir araba, ne bir 
niş ve serin nefes almak müm- otomobil vardı. Merak edib 
kün olacağını zannediyordum. sordum. Meğer otomobiller 
Ne kadar aldanmışım. ta ilerde, şehrin hemen he· 

Aksu son bir sara ile sar- men de göbeğindeki Belediye 
meydanında bulunurlarmış ... 

sılıp durduğu zaman gayri ih· Ber. oraya kadar bu yakıcı 
tiyari uyandım. Trabzona gel- güneş altında yürüyüp tc anam· 
miştik. Karadenizin bu en dan emdiğim süt burnumdan 
büyük Türk şehri dışardan geldikten sonra Trabzunun 
ve uzaktan ne kedar şirin gö- Belediye meydanında pinikli· 
rünüyor. yen otomobilleri ne yapayım? 

Bir saat sonra traş olmuş, İlk çıktığınız şehirde ilk in· 
banyomu yapmış, kahvaltımı tibaın tesiri daima baki kalır. 
etmiş sahile ayak basıyordum. Ben de Trabzona ayak basar 
Hiçbirşeyini, hiçbir ferdini ta- basmaz otomobil yüzünden 
nımadığım bir şehir.. insan uğradığım bu müşkülatın tesiri 
böyle yerlerde adeta salakla- altında mı kaldım, nedir, her· 
şıyor. Nereye gideceksiniz? şeyi fena görüyordum. işte 

Hangi istikameti tutmalısınız ki, bakınız; Belediye dairesinin 
sızı kasabanın bir yabancı önünden geçiyoruz, elimde 
için görülmeğe layik yerlerine mendil, yüzümden akan ter· 
götürebilsin?. iskelenin üstün· leri silmeye çalışmakla bera· 
de istikamet arar gibi bir iki ber belediye kapısının önünde 
dakika durdum, kafamı yor- içi su ve çöp dolu çukurluk· 
maya başladım, tanıdıklarım- ları görmeden geçemiyorum. 
dan burada kimse bulunup Sanki bu bunaltıcı sıcak al-
bulunmadığmı hatırlamıya ça- tında yürüdüğüm yetişmiyor· 
lışıyordum. Eğer birisini bula- muş gibi zavallı delilim beni fn· 
bilirsem herşey kolaylaşacaktı. sar idaresi yerine icra dairesine 
Bu tanıdığı yakalıyacak, ya· götüriip bırakmaz mı? .. Be-
bancılığımın bütün angariye- reket versin ki iki daire ara· 
sini ona çektirecektim. sındaki mesafe fazla değilmiş •• 

Fakat nafile... Hiçbir tanı- Tanıdığımı bulduğum zaman 
dığımın burada bulunduğunu artık bende de terden, yor-
hatırlıyamıyordum. Talihime gunluktan kıpırdıyacak hal 
küsüp kendimi mukadderata kalmamıştı. Trabzonu görmeli 
terketmckten başka çare yok- değil, herşeyden evel şu za• 
tu. Dışarıya doğru yürüdüm. vallı terlerimi kurutacak, bana 
Gözlerim karşıdaki kuli.ibeye rahat bir nefes aldıracak serin 
iliştı. Burası muhafaza tcşkila· bir köşe bulmayı düşünüyor• 
tına ait bir yerdi. Levhayı dum. Arkadaşımın ikram ettiti 
okurken kafamın içinde bir kahveyi içip ilk suallcrinr- ce· 
şimşek çaktı. Ah evet, Trab- vab verdikten sonra döo'ışt 
zonda bir tanıdığım, hem de uğramak vadile kendimi dı~ 
yakından bir tanıdığım vardı rıya dar attım. Bereket bele, 
ki inhisar idaresinde idi. Ar- diye parkı uzakta değildi. Bu 
tık kurtulmuştum. raya gelirken İçinden geçmiı• 

Önüme çıkan ilk zabıta ıne- tik ... Hemen oraya yürüdüm 
___ .. ____ Yorgun, bitap vücudümü b 

- Kendi boynumuz ve mil- şomınenin altına bırakırk 
yarlarca liralık servetimizle dönüşte de eğer iskelede b 
buna tekeffül ederiz.. otomobil bulamazsam Tra 

Deseler bile cevabımız şu zonu gezmek değil ya, iskel 
olmalıdır: sinden öteye bir adım bi 

- Hayır, şehirden dışarı, atmamaya kendi kendime 
çıkuıız, gidiniz! dettim. 

Orhan Rahmi Gökçe Hamdi Nüzhet Çançar 

Izmir Enternasyonal Fuar k 
mitesinden; 

20 Ağustosta açılacak İzmir Enternasyonal Fuarı için net' 
veren bir tango ){İiftesi ve bestesi hazırlayanlara ellişer li 
ikramiye verilecektir. 3 6 9 2668 
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B. Ali Meftun ve amele ~ · 
Osman da dün öldüler 1. 

~- Rus ordusunun, hareket 
• 

r 

- Başı 1 inci sahifede -
Hastanede ölen yaralılardan 

amele Kavalah B. Osmanın 
kadavrası da ailesine verilmiş 
ve defnedilmiştir. 

ltalyan hastanesinde bulu
nan yaralılardan gümrük mu
hafaza memuru B. Zühtünün 
sıhhi vaziyetinin de tehlikeli 
olduğu söyleniyor. 

Müddeiumumilikçe, evelki 
iÜn ltalyan hastanesinde B. 
Ali Meftun Aksunerin ifadesi 
alınmak istenmişse de dok
torlar, kendisinin ifade vere· 
miyecek vaziyette olduğu hak· 
kında rapor verdikleri için 
ifadenin alınmasından sarfına· 
zar olunmuştur. 

Facia • tahkikatını yapan 
Müddeiumumi muavini B. 
Sabri Atamaner, dün deniz 
komüsyoncusu B. Halid adında 
bir zatın ifade ve malUmatına 
müracaat etmiştir. Bu zat, 
yangın esnasında muhtelif 
yerlerinden ağır yaralı olduğu 
halde yanan depo yakinindeki 
bağda bulunan kulesine ko· 
şarak geldiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

- B. Ali Meftun, heyecan 
içinde idi. Su istedi, verdim. 
O sırada bir karpuz kesmiş
tim, yemek üzere idim, ken
disine de verdim. 

- Yangın nasıl çıktı? Diye 
aordum. B. Ali Meftun: 

- Tenekeler lehimlenirken 
iaz ocaiı birdenbire parladı, 
ateş bir benzin tenekesine si
rayet etti. Tenekeler, deponun 
kapısı önünde lehimlendiği ve 
yangın deponun bu kısmında 
birdenbire zuhur ettiği için 
iÜçlükle dışarı çıkabildim, fa
kat içeride kalanlar vardır. 

Onların kurtulmasına imkan 
yok. 

Dedi. 
Söylendiğine gore yanan 

depoda yangın söndürme ci· 
haz ve tesisatı, mükemmel bir 
şekilde değilmiş. Hatta ani 

yangmları bastırmak için depoda 
kum torbaları bulunmadığı gibi 
tebehhuratın, havaya uçmasını 
temin için üst kısımda hava 
delikleri de bulunmıyormuş. 

Deponun inşası sırasında 
yangın tesisat ve cihazlarının 

tamamlanacağı hakkında güm· 
rük idare-sine verilen taahhüt
nameye rağmen bu tesisat ve 
cihazların ikmali nedense ih
mal edilmiştir. Müddeiumumi
lik, bu noktayı araştıracaktır. 

Haber aldığımıza göre, Ana· 
dolu Türk petrol limited şir· 
keti, kazada ölenlerin ailele
rine tazminat verecektir. 

Belediye fen heyeti tarafın
dan lzmirde bulunan hütün 
gaz ve benzin depolarında 
yangın söndürme cihaz ve te
sisatının tetkiki lüzumlu görül
müştür. 

Dün emniyet müdürlüğün· 
den bütün merkezlere bir ta· 
mim gönderilmiş, bazı mües· 
sr:se)erle mevaddı müşteile 
depolarında küçük sanatlar ve 
iş kanunlarına aykırı olan bazı 
ecnebilerin ve yaşlan on se· 
kizden küçük çocukların ve ta
lebelerin çalıştırıldığı görül: 
düğü ve tesbit edildiği bildi
rilmiş, zabıtamızın bu iş üze· 
rinde ehemmiyetle alakadar 
olması istenmiştir. 

Kazaya sebebiyet vermek 
suçundan lehimci B. Hasan 
ve kanunlarımıza aykırı olarak 
müessesesinde ecnebi ve 18 
yaşından küçük çocukları ça· 
lıştırmak suçlarından B. Ali 
Meftun haklarında müddei· 
umumilikçe takibata başlan· 
mıştı. Bu iki şahsın ölmüş 
olmaları sebebile haklarındaki 
takibat sukut etmiştir. 

Diğer taraftan müddeiumu· 
milik, faciada şirketin şahsi

yeti mnneviyesinin alakası de· 
recesini de tesbit için tetki
kat yapmaktadır. 

• • • 
Civar Vilayet ve kazalardan 

facia münasebetile Belediyeye 
taziyet telgrafları gelmektedir. 
Muğla Vilayeti ile Belediye 
reisliğinden şu telgraf a-el
miştir: 

lzmir Belediye Riyasetine: 
Gaz deposunda çıkan ve 

birçok vatandaşlarımızın ha
yatlarına mal olan feci yangın 
hadisesi, Muğlada derin tees· 
sür uyandırdı. Belediyeye ve 
faciada kurban gidenlerin aile
lerine taziyetlerimizi sunarız. 
Muğla Vali ve Parti Başkanı 

Recai Gürel 
Belediye Reisi Alper 

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

N ahas paşa 
Konseyde bulunmıyacak 

Kahire, 5 (Rady•)) - MISlr 
Başvekili Nabas paşa, Uluslar 
sosyetesinin önümüzdeki içti· 
maında hazır bulunamıyacak· 
tır. Bunun bir anlaşmamazlık
tan ileri geldiği tahmin edil· 
mektedir. 

30 Bin ecnebi 
Almanya dahilinde bir 

gezinti yapmışlar .• 
Bertin, 5 (Radyo) - Alman 

unsuruna mensub 30,000 ec
nebi tebaası Almanyanın muh· 
telif yerlerini gezmişler ve dün 
memleketlerine dönmüşlerdir. 

a 
ıı 
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- Biraz daha sabır! 
Cevabını aldı. 
Nihayet banyonun kapısı 

açıldı. General Mars teha· 
lükle: 

- Ne gördünüz? 
Diye sordu. 

nbg; Emniyeti umumiye müdürü: 
l .~ 
:lal - Şimdilik hiçbir şeyi. 
t Cevabını verdi. 

ild Profesör Roz, soğukkanlı· 
3 lıkla filimi alete tatbik etti, 

baktı; ve: 
mç 

- Allah, Allah ... Ne ra· 
rip şeyi. 

Dedi. Mıtrs: 
Ne oluyor, ne var? 

Dedi. 
- Hiçbir 

rum ve bu 
haldir. 

şey göremiyo· 
fevkalade bir 

Profesör, aletinden emm 
bir tavırla filime bir daha 
dikkatle baktı, daha büyük 
bir hayretle: 

' - Allah ... Allah.. Bir sürü 
kelime.. Halbuki siz yazı yaz
madınız, ben de yazıyı filime 
almak istemedim. Bu nasıl iş. 
Maamafih harfleri birer birer 
söylüyorum, siz de bir kağıda 
yazınızl 

Dedi. 
Profesörün aöylediii harf· 

Rusızlık 
Mustafa oğlu Ali, Bekir 

oğlu lsanm Gaziler caddesin· 
deki dükkanından bir sandal· 
ye, bir bız ile bir falçata 
çalmıştır. 

Denize düşmüş 
Ali oğlu Cemal adında 

biri, Cumhuriyet meydanında 
deniz kenarında gezerken 
ayağı kayarak denize düş
müştür. F ord acentası Hakkı 
Töregün, Cemalin denize düş
tüğünü görmüş ve derhal ko· 
şarak kendisini kurtarmıştır. 

Kaza 
Hüviyeti henüz tesbit edile· 

miyen bir otomobil, Tepecik 
caddesinden geçerken Hasan 
oğlu Mahire çarpmış ve hafif 
surette yaralamıştır. 

Kadın kavgası 
Kemerde lbrahim kızı Es

mayı döven Osman kızı Emine 
yakalanmıştır. 

Tehdid etmiş 
Süleyman oğlu Mehmed, 

Sürmeli sokağındaki genel 
evlerde bulunan Ahmed km 
Elmasi tehdid etmiştir. 

Çocuğu kaçırırken .. 
Hasta Mescidde Hüseyin 

kızı Hasibenin üç yaşındaki 
çocuğunu kaçırmak istiyen 
Hüseyin oğlu Mustafa, Hasi· 
beye hakaret ettiğinden tu· 
tulmuştur . 

Ademi müdahele 
komitesi bugün 

toplanıyor 
Londra, 5 (Radyo) - Lon· 

dra ademi müdahale tali ko· 
mitesinin içtimaı Cuma gününe 
talik edilmiştir. 

Bu talik Lord Pilmuta ala· 
kadar murahhaslarla müzake· 
relerini bitirmelr fırsatı veril
mek için ihtiyar edilmiştir. 

Dün bay Pilmut ltalyanın 
Londra sefirini kabul etmiş ve 
ltalyan noktai nazarı hakkında 
yeni malumat almıştır. Fransa 
sefiri ile Sovyet Rusya sefiri 
de bay Pilmot ile ayni mesele 
üzerinde iÖrşümüşlerdir. 

B. Pilmut bu sabah da Al· 
manyanın Londra maslahat· 
güzarını kabul etmiştir. 

Telavivde 
Büyük bir yangın 
Kudüs, 5 (Radyo) - Tel· 

avivde büyük bir yangın çık
mış ve birçok erzak depoları 
yanmıştır. Ziyan 1,035,000 
frank tahmin edilmektedir. 

Yangın sebebleri hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. Arab 
ve Yahudi mehafili bu yangı
nın kasdi olduğunu iddia et
mektedirler. 

ler kağıda yazıldı. 
General, emniyeti umumiye 

müdürü ve profesör kağıddaki 
harfleri okumaya koyuldular 
ve şu cümleyi okudular: 

"Beni aramayınız, beghu· 
de zahmettir; çünkü beni 
bulamazsınız. Ben cihana 
hlikimiml .• ,, 

Üç adam, en büyük bir 
hayret içinde biribirlerine 
baktılar. Bir müddet oldukları 
yerde birer heykel gibi hare· 
ketsiz kaldılar, sustular. 

Biraz sonra profesör: 
- Tam bir rezalet! 
Dedi. Emniyeti umumıye 

müdürü de: 
- Bu ·hale ne mana veri· 

yorsun uz? 
Diye sordu. 
Profesör: 
- Hiçbir şeyi. 

için emir aldığı söyleniyor 
- Başı 1 inci sahifede -

- Çin son nefer ve son 
nefesine kadar müdafaa ede
cektir. Japonların mütaleba· 
tına boyun eğmek imkanı 
yoktur. Çin halkı ölümü, esa
rete tercih edecektir. 

"Nihai zaferi elde etmek 
i~in icabeden hertürlü tedbir· 
ler ittihaz olunmuştur.,, 

Demiştir. 
lstanbul, 5 (Hususi) - Ja

ponya, kabul edilmiyecek de
recede ağır şartlarla Çine sulh 
teklif etmiştir. 

İstanbul, 5 (Radyo) - Rus 
ordusunun, Çin • Japon ihtilafı 
münasebetile Çin lehine hare· 
ket için emir aldığı söyleni· 
yor. 

İstanbul, 5 (Hususi) - Rus 
mareşallarından (Bluher) Tem· 
muzun 22 sinde dış Mongo· 
listanın yaytahtı olan (Olum· 
bador) şehrine tayyare ile 
gelmiştir. 

Mareşalın, burada Çin reisi 
cumhuru mareşal (Şan - Kay· 
Şek) le bir mukavele imzala· 
yacağı söyleniyor. 

Diğer bazı haberler, Blu· 
herin, husus) bir vazife ile 
Çine geçtiğini bildirmektedir. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Japon 
müşahidleri Çin kıtalarının 

Tsinanda tahaşşud ve Çin 
makamatile ahalinin Tsinan 
ve Tsingtaoyu tedricen tah· 
liye etmelerinden bu hava\i
nin bilfiil Japonlara yapılan 
mukavemete iştirak edecek· 
)erinin anlaşılmakta olduğunu 
bildirmektedirler. 

Çin kıtalarının şimdiki va
ziyetlerinden Üç hat boyun· 
dan ilerliyerek Pekin ve Tien
tsindeki Japon mevzilerine 
taarruz etmek istedikleri an· 
laşılmaktadır. 29 ncu ordunun 
37 nci ftrkasile Tientsindeki 
38 nci fırka ve Kalganda bu
lunan hükumet kıtaları mer· 
kez ordusunun 20 fırkasına 
pi1darlık edeceklerdir. 

Toky~, 4 (A.A.) - Domei 
Ajansından: 

Ecnebi gazetecileri hariciye 
nezareti namına söz söyleme· 
ğe salahiyettar bir zattan Ti· 
ençindeki Sovyet konsolosha
nesinin 1 Ağustos tarihinde 
beyaz Ruslar tarafından işgal 
edilmesi hadisesi hakkında 
tafsilat istemişlerdir. 

Bu zat hadisenin sureti vu· 
kuuna aid olarak anlatılan 

·şeylere nazaran bu işin beyaz 
Ruslarla kızıl Ruslar arasın· 
daki zıddiyetin bir neticesi 

• Diye cevap verdi. 
Ve aletine garib bir ba· 

kışla baktı; tekrar: 
- Esrar!. 
Dedi. 
Şimdiye kadar susmakta 

olan Mars ta: 
- Mahud radyo gibi es· 

bir hadise!. rarengız 

Dedi. 
Profesör arkadaşlarına: 
- Siz bu hadiseyi ne şe· 

kilde izah ediyorsunuz? 
Diye sordu. 
General Mars bu suale: 
- Sarih birşey düşünmüş 

değilim. Yalnız şunu şimdiden 
söyliyebilirim ki, bu esrarı 
aydınlatmak üzere tuttuğunuz 
yol doğru değildir ve şunu da 
şiddetle iddia ediyorum ki, 
Bayan Lidya bu işlerde çok 
masumdur. 

ı olduğuna hükmetmek lazımgel· 
diğini söyl~miştir. 

Bu zat Japonların bu ha· 
diseye müdahale etmiş olduk
ları iddiasını tekzip ve hadi· 
senin Tiençinin Japon kıtaatı 
tarafından asla kontrol edil
miyen bir mahallesinde vukua 
gelmiş olduğunu beyan et
miştir. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Domei 
Ajansından: 

Hariciye Nezareti namına 

söz söylemeğe salahiyettar bir 
zat son zamanlarda Tiyençinde 
vakuagelen hadiseler hakkında 
bugün matbuat mümessillerine 
aşağıdaki beyanatta bulun-

"Tieynçinde Fransızlarla Ja
ponlar arasında gerçe bir ta
kım hadiseler vukua gelmişse 
de bunlar dostane bir surette 
halledilmiştir. Ve ecnebi ga· 
zetelerinin neşretmekte olduk· 
lan şayialar hilafına olarak 
Fransızlarla Japonlar arasında 
halihazırda hiçbir ihtilaf yoktur. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Japon 
tayyareleri yaptıkları keşif 

uçuşlarında Kalgan-Pekin de· 
miryolu boyunca Çin kıtala

rının ehemmiyetli hareketlerde 
bulunduğunu görmüş ve ay· 
rıca Ka\ganm 100 kilom ... tre 
kadar şarkında iki zırhlı treni 
bombardıman etmişlerdir. 

Şanghay, 5 (A.A.) - Roy
ter muhabiri bildiriyor: 

Hiç bir yerde hiç bir Çin· 
Japon çarpışması kaydedilme
miştir. Nankinden bildirildiği· 
ne göre askeri hareketlerdeki 
bu durgunluk bir iyileşme 
emaresi olarak telakki edil
memelidir. 

Resmi Çin mehafili müza· 
kereler için kapının tamamile 
kapalı bulunmadığını söyle· 
mekle beraber Japon büyük 
elçisi Kavagoenin görüşmele
rine de fazla ümit ;bağlanmak
tadır. 

Bu mehalifin tebarüz ettir· 
diğine göre Nankin Japonla· 
ların şimali Çini Çine terkc:t· 
meleri ve bu mıntakada Çin 
idari hakimiyetine hürmet ey
lemeleri B. Kavagoe ile mü· 
zakereye hazırdır. • 

Mareşal Şan-Kay-Şek birçok 
askeri liderlerle görüşmüş ve 
söylendiğine göre bu liderler 
Mareşale müzakerelerin neti· 
cesiz kalması takdirinde tat· 
bik edilmek üzere birleşik 

bir mukavemet p !anları tevdi 
etmişlerdir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Tebliğ: 
4 Ağustos günü askeri ha-

Cevabını verdi. 
- Fakat bunu henüz kat'i 

şe~ilde bilmiyoruz. 
- Hala fikrinizde ısrar 

edecek misiniz, yoksa? 
- Evet, fakat başka bir 

cihetten.. Kullandığı ilacı da 
tecrübe edeceğim. 

- Profesörüm, bu hususta 
bu kadar ısrar haksızlık de
mektir. 

- iyi amma, bu hususta 
başvekilden aldığımız emir 
vardır. Bunun hilafında hare· 
ket edemeyiz. 

Mars, sustu. Fakat fikrin· 
den vaz~eçmediği aşikardı; 
adeta kuvvet toplamak için 
susmuştu. Biraz sonra: 

- Size tekrar ederim ki, 
tecrübeniz boş çıkacaktır. 

Dedi. 

rekatı sahnesinde vaziyette de
ğişiklik olmamıştır. 3 Ağus· 
tosta Japon tayyareleri Han
kova doğru ilerlemekte olan 
84 üncü Çin fırkasını bombar
dıman etmişler ve bu fırkayl 
ağır zayiata uğratmışlardır. 

3 Ağustostanberi Hankov
da Çinliler Japoe kolonisine 
pirinç ve tuz satmaktan im
tina ermektedirler. 

Merkezi ordulann birbuçuk 
fırkası imtiyazlı Japon mınta
kasmı ihata ermiştir. Bu yüz
den Hankovda vaziyet veha· 
met kesbetmiştir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Donıei 
Ajansından: 

Harbiye Nezareti Japonya· 
nın zayiat yekununun 3 Ağus· 
tosta 364 kişiye baliğ olmuş 

olduğunu bildirmektedir. 
Harbiye Nezaretine gelen 

haberlere göre, Nanyuanda 
2500 Çinli maktul düşmüştür. 

Şanghay, 5 (A.A.) - Roy· 
ter muhabirinden: 

Çin-Japon vaziyetinin inki· 
şafma müteallik heyecan uyan· 
dıracak yeni hiçbirşey yoktur. 
Şimali Çin cephesinde sükun 
hüükm sürmektedir. Ancak bu 
sükunu mevcud gerginliğin 
zevaline alamet telakki etmek 
imkanı yoktur. 

Merkezi Çin hükumetile 
müzakerelerde bulunmak için 
Tiyençinden Nankine gitmek 
üzere Tokyodan talimat almış 
olan Japon sefiri B. Kavago· 
enin bu ziyaretine büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Şimdiki halde Japon mena· 
bii Japonyanın Pekin ile Ti· 
ençin arasındaki mmtakanın 
askerlikten tecrid edilmesini 
ve Mançukonun Çin tarafın· 
dan tanınmasını talep edebi· 
leceğini ihsas etmektedirler. 

Şanghay, S (A.A.) - Tatil 
halinde bulunan Çin parlamen· 
tosu şimdiki vaziyetin istilzam 
etmekte olduğu kanunlar ve 
tetkik ve kabul etmek üzere 
6 Ağustosta fevkalade olarak 
toplanmağa davet edilmiştir. 

Bulgar 
Çiftçi partisi lideri 

tevkif adildi .. 
Belgrad, 5 (Radyo) - Sof· 

yadan bildiriliyor.: 
Sabık Nazırlardan ve Çiftçi 

fırkası reisi Riçef, Avrupa ve 
bilhassa Paris seyahatinden 
avdetinde Sofya istasyonundan 
iner inmez tevkif edilmiştir. 
Bu hususta hiçbir tebliğ neş· 
redilmemiştir. 

Profesör Roz birdenbire 
taarruza geçti: 

- Şu halde, generalim, ne 
biliyorsunuz ve bunu niçin 
bizden gizliyorsunuz? 

Diye sordu. 
- Anlıyamadım?. Bu sual· 

le ne kasdediyorsunuz? 
- Aşikar!.. Bize bir takılll 

şeyler söylüyor ve evelder> 
bir takım iddialarda bulunu· 
yorsunuz ki, bunlar hep tıa· 
hakkuk ediyor. Siz bunları 
evelden nasıl biliyorsunuz? 

- Profesör, tecrübeniz bir 
cihetten mükemmel surette 
muvaffak olmuştur. 

- istihza mı ediyorsunu~? 
- Bilakis, hakikati söylu· 

yorum. Çünkü siz, bir dimağın 
düşünce ve tasavvurların ı 

- Sonu y,,-
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5öy röportajları: 
-

Çakıcının dostu 
bir asırlık ihtiyar 

Dağlarda geçen eski günlerini an

latıyor ve eline sazını alarak Kör 
oğlu havasını :ağır ağır çalıyor. 
Kendisine be!1İ 

asırlık adamın ya· 
nına götürmesini 
rica ettiğim ihti· 

Yar köylü, elile, 
duvarlara tutuna 
tutuna yürüyen bi
tini gösterdi: 

- işte, -dedi
iyi olacak hasta
nın ayağına dok· 
tor kendi geJirmiş; 
köyümüzün en yaşlı 
geliyor. 

Şerif Ali baba saz çalıyor 
adamı daracık yerde ömrünün sonunu 

Onun böyle yol ortasından 
gitmeyip bilakis duvarlara lu· 
tuna tutuna gidişinin sebebini 
Yaşının çok geçkin olmasında 
bulmuştum: 

- Zavallı -dedim· yürü
mk_elcte ne kadar zorluk çe-
1Yor. 
Yanımdaki ihtiyar buna iti· 

taz etti: 

d - Yoo!. O senden, benden 
aha dinç.. Bakma sen onun 

Yaşının geçkin olmasına. 

1 
- Peki amma dediğin gibi 

0 saydı böyle yürür müydü? 
b' - Yalmz gözleri iÖrmüyor 
~arenin de ... 

G .. Ona daha çok yaklaşmıştık. 
• 0 zleri açıktı. Fakat perde 
ınrn· 

ış .. 
l Yanımdaki ihtiyar ona ses· 
endi: 

- Nasılsın Şerif Ali baba? 
Altmışlık bir ihtiyarın bu 

~kilde birisine hitab edişini 
~lllrümde ilk olarak işitiyor· 

U1tt •• 

Q Şerif Ali baba bu sözleri 
"Uymamış olacak ki, cevap 
crrned' ı. 

<> -
1 

Kulakları da işitmiyor 
ll•iba? 

h -
1 

İşitir amma biraz daha 
ıı ı söylemek lazım. 
~~ 0

1 
~a döndü. Kulağına doğru 

gıdı: 

~r; Bak sana bir misafir ge· 
lılirı~rn. Seninle görüşecek. Res· 

Qı gazeteye koyacak. 

toııu .s~zler onun görmiyen 
titr· crını sulandırmıştı. Sesi 

1Yordu. 

oı~ Hoşgeldin oğul.. Ah ne 
~ du gözlerim görseydi de 
~ de görseydim resmimi 

ede .• 
ha....._ Şerif baba gözlerin do
r.rı~a mı böyleydi? 
Çırıı çekti: 

hl....._ı Yok yavrum yok .. Üç 
~,'!ıo ~u. Üç yıldanberi dün· 

......._ ara görüyorum. 
tıı1ı?. Senin kimin kimsen yok 

~c~damcağızın içi dertle dolu; 
''tı &orduğum şey onun yara· 

1 d . 
......._ cşıyor: 

:\ııırn Var, biri kız, ikisi oğlan. 
l~tıla a hepsi de hayırsız. Oğ· 
•ıt, ~dan biri şöyle böyle ara 
y atırımı soruyor. 

~ılırı iltııbaşımızda kerpiçten ya· 
1 ış k'' qtılık b· uçük dar kapılı, ka· 

....._ Sır_ kulecik vardı: 
~ enın evin bu mu? 
....._ tıru salladı: 
&· But .. 
ıta 

•ile ~ .. durdu. Sonra titrek 
....._ ave etti: 
q Dünya bu oğul, dünya!. 

- il tnanlar şu gördüğün dağ· 
bıruyan adam şimdi bu 

bekliyor .. 
- Baba sen gençliğini na· 

sıl geçirdin?. 
Bu sefer güldii: 
- Nasıl olacak, dağlarda 

kız oynatmakla!. 
- Demek sende efelik de 

vardı? 

- Öyle ya.. Beni o zaman 
bir görmeliydin. 

- lçermiydin çok!. 
Gene güldü: 
- İnsan kız oynatır da hiç 

içmez olur mu? 
Ben sormadan anlatmağa 

devam etti: 
- Güzel bir atım, yaman 

bir mavzerim vardı. Ömrüm 
hep dağlarda geçti. Herkese 
meydan okurdum. Yalmz öm
rümde bir kişiden bir tek to· 
kat yedim. 

- Kimdi sana o tokadı 

atan? 
Söylemesine utanıyordu .. 
- Bir yahudi, dedi, kü

çüktüm. İzmire üzüm satmağa 
inmiştim. Önümdeki eşek ür
k~rek, onun tablasına çarptı 
ve yıktı.. Adam da kızdı, 

bana bir tokat aşketti... Ke· 
ratanm oğlu büyük olsaydım 
birşey yapamazdı ya .. 

- Şerif baba, sen Çakıcı· 
yı tanır mısın? 

- O efe olsun, ben efe 
olayım hiç biribirimizi tanımaz 
olur muyuz?. 

Ben bir düğünde kazaen 
birisini vurmuştum. Beni iz. 
mire hapse götürdüler .. Sekiz 
ay yattım. Çakıcı da orada 
idi. Biribirimizi çok severdik. 
O benden altı ay ~onra çıka
caktı. Ben hapisten çıkarken: 

- Şerif Ali, ben çıkınca 
sana uğrarım. Seni alıp be· 
raber giderim. Bana arkadaş 
olursun. 

Demişti .. 

Hakikaten çıktığında bizim 
köye uğramış.. Fakat ben 
orada ·yoktum.. Amma bir 
yandan beni bulamadığına 
şimdi çok seviniyorum. Eğer 
onunla gitseydim, kimbilir 
hangi çalı dibinde can verir· 
dim. 

- Şerif baba senin güzel 
saz çaldığını söylüyorlar .. Ba
na da dinletmez misin? 

Asırlık aşık yerinden doğ· 
ruldu, eline sazını aldı, gene 
oturdu ve titrek sesile oku· 
mağa başlamıştı: 

Ben bir Köroğluyum duğda ge· 
zerim 

Esen rüıgardan hile sezerim 
Demir topuz ile ba~ın ezerim 
Ver yolun harcını gelg·ç Ermeni 

• • • 
Tokat kervanından oldum bakın 
incitmesin fakir fukarnp 
Tuna çayı gibi boz rakıyı 

ANADOLU 

"Ah, ben olaydım,, 
Benim bir arkadaşım vardı. 

Herşeye imrenir, bakar, he· 
men arkasından: 

- Ben olaydım. 
Derdi. Mesela meşhur bir 

artistten bahsedildi mi, derhal: 
- Ah, ben olaydım. 
Kalabalık bir doktor mua· 

yenchanesinin önünden geçer· 
ken içini çeker ve mırılda
nırdı: 

- Ah, ben olaydım. 
Plajlarda rahat ve perva· 

sızca uzanmış bir genç kızın 
yanında, bir erkek görürse, 
dudaklarından gene ayni ke
limeler dökülürdü: 

- Ah, ben olaydım. 
Kazandığı ve ailesinden al-

dığı harçlığı daima üç günde 
harcadığı için, herhangi biri· 
miz cüzdanımızı çıkarsak: 

- Ah • diye gülerdi • şu 
elinizdekinin sahibi ben 
olaydım. 

Bir vakitler, onun adını 
" ben olaydım " koymuştuk. 
"Ben olaydım,, aşağı, " ben 
olaydım n yukarı. 

Dayısı kendisine misafir 
gelmişti. Sert, patavatsız, yarı 
dangalak, sözünü esirgemiyen 
biri .. 

Kulakları çınlasın, zengin, 
çok zengin bir adamdı. Ko
nuşuyorduk. Deri, afyon, tü
tün ticaretinden bahsediliyor· 
du. Bu zat, yüz bin, iki yüz 
bin liralardan çok tabii şekil· 
de, sanki birşey değilmiş gibi, 
bahsediyordu. 

Bizim arkadaş duramadı: 
- Ah, ben olaydım. 
Deyip illetinin bütün kuv· 

velini taşıyan cümleyi ağzın· 

dan kaçırdı .• ·Dayısı ona, ters 
ters baktı: 

- Peki, sen olaydın, ne 
olacaktı? 

Bizimki şaşırır gibi oldu: 
- Hiç dayıcığım... Hiç ... 

Şey ... 
- Ne avanaksın bilsen .. 
Çok geçmedi .. Lakırdı döne 

dolaşa, dayısının alacağı bir 
çiftliğe geldi. Gayet güzel bir 
ormanlığı, yepyeni, havadftr 
bir köşkü varmış.. Bizimki, 
iki yutkundu, Lir nefes aldı, 
gene yumurtladı: 

- Ah, ben olaydım .. 
Dayısı bu defa ses çıkar· 

madı .. Fakat az sonra, oğluna 
yapacağı düğünden bahsedin· 
ce, bizimki, yüreği yana yana 
ve dizine vurarak: 

- Ah, ben olaydım. 
Diye kaçırmasın mı? Dayısı, 

tam o sırada kahvehanenin 
önünden geçen bir eşeği 
gösterdı: 

- işte · dedi - sen bunun 
yerinde olaydın!. Çimdik 

Muallimler maaşlarını aldı 
ilkokul öğretmenlerinin ağus 

tos peşin aylıkları, dün Mu· 
hasebei Hususiye müdürlüğün· 
ce tamamen verilmiştir. 

f çirin beylere ben gelince. 
• • • 

Çamhbelden geçi~imi gördüler 
Kır atımı eeki~inden bildiler 
İşte Köroğlu da Ludur dediler. 

Şerif Ali baba burada sus· 
muştu: 

- Ah oğlum ah -dedi·!. 
Sen beni gençlikte saz çalar
ken görmeliydin ... 

Nasıl merak ettin bu 
işe? 

Nasıl olsun, gençlik ve 
gönül. .. 

Zaroağa ile yarışa çıkmış 

olan Şerif Ali babaya son 

Yeni türeyen bir iddia 

Amerikada çirkin 
kadın yok mu? 

Amerikahlar bu muvaf
fakıyeti nesil ıshfasmdan 
çahşmaktan, gıdadan, 
gUzellik doktor ve kli
niklerinden almışlar 

Bir muharririn yap
tıtı tetkiklerden 

çıkan netice 
Şimdi de yeni bir iddia 

meydan aldı: 
- Cihanın en güzel kadını 

Amerikadadır. 

Diyorlar. Bu iddia ne kadar 
doğrudur?. 

Bir Fransız mecmuası, kuv· 
vetli bir muharririni bu iddi· 

anın tedkikine memur etmiştir. 
Biz de bu muharriri dinliye· 
biliriz; bu muharrir diyor ki: 

"Birleşik Amerikada her 
kadın genç ve güzeldir, olduk
ça uzun süren Okyanus yol
culuğunda bana vapur arka· 
daşlarımdan birisi dedi ki: 

- Amerikada 
on beş gün kal· 

dım, bu on beş 
gün içinde tek 
çirkjn kadın gör 
medim. Ne ga· 
rib şey.. Yaş 
ilerlemesi bile 
Amerikan kadı· 
nını çirkinleştir
memektedir! 

Bu, böyle! 
Fakat... Bu 

memleketin ka· 
dınlan neden 
böyle hep gü· 
zel? .. 

Birleşik Ame
rikada bu sua
lime cevap ara· 
dım durdum: 

dü sıkmıyan, bozmıyan moda
lara kıymet ve ehemmiyet 
verirler. 

Nevyorkta çok güzel ve 
çok iyi giyinmiş kadınlara te· 
sadüf edilir. 

- Bunlar makyaj yapmaz· 
lar mı? 

Diyorlar ki: 
- Amerika- iki Ame,ikan tarihi tipi 

zelliği ırkının ıstıfasından baş· Diye sordum. 
ka birşez değildir. Amerikada -Evet ·dediler· böyle bir 
arzın hertarafından gelmiş ve sualin buradaki yeri çok bü
Amerikalılaşmış milyonlarca yüktür. 
insan vardır. Bunlar irade ve Evet, Amerikalı kadın da 

makyaia kıymet ve ehemiyet 
adaleleri kuvvetli insanlardır. verirl. Bunda haklıdır. Fakat 
Galum ya, güzelliğin en bi· yüzünü pudra, pomad, krem 
rinci şartı da vücud ve ruh ve boya ile güzelleştirmek iste· 
sağlamlığıdır. yen Amerikalı kadın, bu yol· 

Bundan sonra, şimdiki Ame· da ulu orta hareket etmez; 
rikalıların hayatı çok munta· evvela bir güzellik müessese· 
zam ve sistemlidir ve hiçbir sine veya doktoruna müracaat 
Amerikalı tembel değildir, eder, sıkı bir muayenden 
köşe ve bucaklarda küflen· sonra doktorun verdiği güzel· 
mez, fakat sabahlardan ak- lik reçetesi üzerine boyanırlarl 
şamlara kadar çalışır, didinir, Amerikada "güzellik müşa-
dururl virleri,, vardır; bu da kadın· 

Çalışan, kazanan, muvarfak 
olan bir insan çirkin olur 
mu hiç? 

iyi yerler, iyi içerler . de· 
mekle Amerikalıların obur 
olduklarını söylediğimizi san· 
mamak lazımdır. Amerikalılar 
sıhhi ve fenni şekilde yerler, 
meyveye çok kıymet verirler. 

iyi giyinirler; yani viicude 
en fazla yaraşan, fakat vücu-

olarak şu suali sordum: 
- Şerif Ali baba, senin 

kadar çok yaşamak için ne 
yapmalı? 

Bu biraz tuhafça olan sua
lime gülerek cevap verdi: 

- Oğlum bu Allahın bi· 
leceği iş.. Kime ne kadar 
ömür vermişse insan o kadar 
yaşar .. 

Amma bol hava, iyi yiye· 
cek temiz suyun da çok ya· 
şamağa faydalı olduğunu sen 
de benden iyi bilirsin .. 

Fethi Y. Eralp 

larm genç ve güzel görünme· 
lerinde amil olmaktadır. Bir 
güzellik müşaviri, kendisine 
müracaat eden kadını dikkat· 
le gözden geçirir; bu müşavir 
bir doktor değildir, belki de 
muktedir bir münckkittir. Mu· 
ayeneden sonra, kadına: 

Saçlarınızın rengi size en 
ziyade yaraşan renk değildir, 
bu rengi mutlaka değiştirme· 
lisinizl Hele bu altın sarısı 
saçlar size hiç gelmez; erkek· 
lerin nazar dikkatini celbeder 
ve yüzünüze bakmak imkanını 
bırakmaz.,, Der; ve ücretini 
alır. Bundan sonra güzellik 
kliniğinin veya güzellik dok-
torunun işidir! n 

Alman gemileri 
tebdil edildi 

Cebelüttarık, 5 (Radyo) -
Alman amiralı Von Spev No
robert harb sefinelerile torpito 
filosu Almanyaya gitmiştir. 
Bunların yerine başka sefine· 
ler gelmiştir. 

Sayfa 5 

Fransız gazeteleri 
lngiliz-ltalyan mukareneti 
için makaleler yazıyorlar 

Paris, 5 (A.A.) - Gazete
ler, İngiliz· ltalyan mukareneti 
hakkında mütalealar serdine 
devam etmektedirler. 

Matin gazetisinin Roma 
muhabiri Diyor ki: 

" B. Mussolini ve kendi· 
sinin harici siyaset müşavir
leri lngiliz-ltalyan -nukarene· 
tini Avrupa uzlaşması için 
çok büyük fırsat addetmek· 
tedirler." 

Epogue gazetesi diyor ki: 
" İngiliz-ltalyan müzakere· 

!erinden dolayı hiçbir veçhile 
endişeye kapılmamıza mahal 
yoktur. Bilakis biz latin hem· 
şehrimize ltalyaya karşı infi· 
allerimizi iskat etmek suretile 
müsbet netayiç elde edilme· 
sini temenni etmeliyiz. Akde· 
niz işinde husule gelmiş olan 
sükunetin ümid bahşettiği 
veçhile biz Avrupaya aid işle· 
rin de aynı suretle salah bul
masından ancak müstefit ola· 
biliriz. n 

Amerika haydudları 
İki yaşında bir çocuğu 

dağa kaldırdılar 
Şikago, 5 (Radyo) - Meç· 

bul eşhas tarafından dün Şi· 
kagoda iki yaşında bir çocuk 
dağa kaldırılmıştır. Bu çocuk 
büyük bir zenginin çocuğu· 
dur; evinin bahçesinden ceb· 
ren ve annesinin gözü önün
de kaçırılmıştır. Çocuğun an· 
nesi Bayan Hordun feryadına 
hiçbir kimse kulak asmamıştır. 
Çocuğun kaçırılmasından 

biraz sonra haydudların · elli 
bin dolar fidyeinecat istedik
lerini bildiren mektubu, ço· 
cuğun annesi Bayan Hordun 
eline vasıl olmuştur. 

Rusyanın ısrarı 
Tehlikeli telakki ediliyor 

Londra, 5 (Radyo) - Lord 
Halifaks bugün hariciye daire· 
sinde Sovyet sefirini kabul 
etmiştir. Bu mülakatta ispanya 
mesleleri görüşülmüştür. 

Rusyanın ısrarı Londra siyasi 
mehafilinde tehlikeli bir ha· 
reket telakki edilmektedir. 

Birmanyada seylap 
Londra, 5 (Radyo) - Del

hiden bildiriliyor: 
Birmanyada müdhiş seylap· 

lar olmuştur. 100 den fazla 
boğulan vardır. Binlerce kişi 
melcesiz kalmış, hububat ve 
pamuk mahsulleri harap ol· 
muştur. 

.4vustur yada 
Alman taraftarlığı yapan 

kulüpler kapatıldı 
Viyana, 5 (Radyo) - Hü

kumet, Nasyonalistler tarafın
dan Avusturyanın istiklaline 
karşı harekette bulunulmaması 
için şiddetli tedbirler almak
tadır. 

Şimali Avusturyada Alman 
taraftarlığı yapan ve sık sık 
nümayişler tertip eden jimnas· 
tik kulüpleri kapatılmış, em· 
vali müsadere edilmiştir. Bazı 
eyaletlerde musiki cemiyetle· 
rinin de feshedilmeleri bek· 
lenmektedir. 

Kont Ciano 
Londraya mı gidiyor? 
Roma, 5 (Radyo) - Roma 

siyasi mehafıli İngiliz • ltalyan 
dostluğunun bir an ever kat'i 
şeklini alması lüzumuna kani· 
dir. Bu münasebetle Kont 
Cianonun Londrayı ziyareti 
mevzuubahistir. Bu ziyaretin 
iyi neticeler vereceği zennedil· 
mektedir. 



Sayfa 6 

Bahar; ne güzel bir mevsim 
değil mi Nafiz?.. Hele gece· 
leri insan uykuya verdiği 
saatleri bile kıskanıyor doğ
rusu ... 

Genç adam tatlı bir tebes· 
sümle b '\Şlm çeviriyor Çidemin 
kum serpili gözlerinde ateşli 
bir parıltı var .. 

- Öyle Çideın, diyor, hele 
sen yanımda olur san!.. 

Bu genç kız büyülü bir gü
lüşle Nafize yaklaşıyor: 

- Nafiz, diyor günler, ay
lar, belki de yıllar geçecek .. 
Bu geçecek her zaman bize, 
baharın tazeliğini, çiçeklerin 
kokusunu bugünkü gibi vere· 
cek mi dersin?,. 

- Genç adam mesud bir 
tebessümle Çidemi ellerinden 
tutuyor. 

- Sevgilim, diyor, sevişen 
kalbler için hayat öyle tatlı, 
mevsimler öyle sarıcı, günler 
o kadar kısa geliyor ki... Za· 
man oluyor da insan senelerin 
bile geçtiğinin farkına var· 
mı yor. 

Susuyorlar .. 
Ay, muhteşem bir kadın 

gibi bütün çıplaklığı ile mey· 
danda .. Tatlı bir ahenkle akan 
suda başka bir hayal ürperişi 
var. 

Çidem sarı bukleli saçlarını 

Resmi tebliğ 
1- Başı 1 inci sahifede -

Bundan başka nizamname 
ile ipekli kumaş imal eden 
müesseselerin firma ve rumuz· 
!arının kumaşlara vaz'edilmesi 
mükellefiyeti de konuşulmuş· 
tur. Bununla da malın hangi 
fabrikadan çıktığının tesbiti 
imk~nı elde edilmiş bulunmak
tadır. 

Nihayet nizamname tesbit 
edilen vasıflara göre memleket 
dahilinde imal edilecek ku· 
maşlan halen mevcud memle· 
kette imal edilmiş stoklardan 
ayırmak için bu stokların üç 
ay zarfında Ticaret odaları 
veya bulunmıyan yerlerde be
lediyeler tarafından kurşunla 
damgalanmasını emretmekte· 
dir. Bu kurşun damga müşte· 
riye satın aldığı malın nizam
namenin neşrinden evci imal 
edildiğini göstererek kumaşın 
mahiyetinin meçhul olduğunu 
anlatacaktır. 

Ankara, 5 (Hususi) - İk
tısad Vekaleti, harcıalem ipekli 
mamulatın son zamanlarda 
çok bozuk olarak piyasaya 
arzedildiğini nazarı dikkate 
alarak bu hususta bir nizam· 
name hazırlamıştır. Bu nizam· 
name Devlet Şurasından geç
miş ve Vekiller Heyetince tas· 
dik edilmiştir. 

Buııa göre, ipekli mamulat 
bozuk kalitede piyasaya arze· 
dilmiyecek ve her fabrikaken
di mamulatına damgasını vu· 
racaktır. 

Bu nizamname mer'ıyete 
girmeden evel satışa çıkarılan 
mallar, mahalli Ticaret odaları 
veya belediyeler tarafından 
damgalanacak ve halk bun· 
ların nizamnamenin neşrinden 
evci yapılıp mahiyeti meçhul 
mal olduğunu anlıyacaktır. 

İngilizler 
Ölüm şuamı buldular 
İstanbul, 5 (Hususi) - İn

gilizlerin, ölüm şuaını btJlduk· 
!arı söyleniyor. 

Bu haber, bütün Avrupada 
• b~ı.:~•A- .... --... ~.-

Nafizin omuzlarından a~ağıya 
akıtmış; elleri biribirlerinin avuç· 
lan içinde ... Bütün bir hayatı 
arkada bırakarak esrarlı bir 
mabede girmişler sanki .. Çıt 
bile yok .. 

Ömer ağanın kalın ve çat· 
lak sesi duyuluyor: 

- Küçük hanım, sizi bey· 
efendi istiyor. 

Secdeye kapanan bir mü· 
min gibi ikisi de bulunduk· 
ları vaziyetten ayrılmıyorlar .. 
Nafiz bu parlak gecenin koy· 
nunda onu içten gelen bir 
yakınlıkla kucaklarken: 

- En çok sevdiğim kadın, 
diye, daima senin saadetin 
için çalışacağım .. 

Halim beyin aynk sesi ge
liyor .. 

Çidem genç erkeğin kolla· 
rını sıkı sıkı tutarak ve yarı 
sarhoşluk içinde: 

- Korkma, Nafiz, diyor. 
Geçen sesimizi işitmez; dallar 
hışırdıyor .. 

Arkalarında, ağaçlıkların 
ötesinde bulunan Halim bey 
yaşlı gözlerini beyaz mendili 
ile siliyor ve kendi kendine: 

- Evet Çidem, benim bi
ricik kızım yeter ki sen mesud 
ol.. 

Dallar hışırdıyor .. 
Diye mınldanıyor. 

S. Batı 

Japon denizcileri 
MUzeleri gezdiler 

lstanbul, 5 (A.A.)- Japon 
mekteb filosu kumandanı Vis 
Amiral Koga maiyeti erkanı 

ve gemilerdeki Japon talebe
sinin bir kısmile birlikte öğ
leden evel müzeleri, Topkapı 
sarayını ve büyük camileri ve 
çarşıyı gezmiştir. 

lstanbul, 5 (Hususi) -Lima
nımızda bulunan Japon mek· 
teb filosu kumandanı, maiyeti 
ve talebeden bir kısmı ile 
birlikte bugün müzeleri, Top· 
kapı scrayını, büyük camileri 
ve çarşıyı gezmiştir. 

lstanbul Kolordu kumandanı, 
öğleyin Trabyadaki Tokatlı-
}'an otelinde Japon Amiralı 

şerefine bir öğle ziyafeti ver
miştir. 

Amiral Koga, Tokyo elçi
miz B. Hüsrevin babası B. 
Galib Kemal tarafından şere
fine verilen çay ziyafetinde de 
hazır bulunduktan sonra Hey· 
beliada Bahriye mektebini 
ziyaret etmiştir. Bu gece mek· 
teb bahçesinde bir garden
parti verilmektedir. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Ja· 
pon amiralı şerefine bugün 
merkez komutanı tarafından 
bir öğle ıiyafcti ve gece de 
deniz lis~sinJe bir gardenparti 
verilmiştir. 

lstanbul, 5 (A.A.) - Ko
lordu kumandanı bugün 13· 
30 da lapon Amiralı Koga 
şerefine bugün Trabyadaki To
katlıyan otelinde bir öğle ziya
feti vermiştir. 

Tokyo büyük elçimizin 
kayınpederi B. Galib Kemali 
de saat 16 da Parkotelde 
Amiralın şerefıne bir çay zi· 
yajeti vermiştir. 

Bu akşam Heybelideki de· 
niz mektebinde Amiralın şe· 
refine bir gardt>nparti verile
cek ve gece yarısına kadar 
devam edecektir. 

T rast yapmışlar 
İstanbul, 5 ( Hususi ) -

Dört Yahudi firması, zücaciye 
işlerinde trost yaparak, bütün 
memleket piyasalarını değiştir· 
diğinden, hükumete müracaat 

u"nali~r"~~ı'ld. ;eti .. 

• 

ANADOLU 

Bir profesör 
Memleketimiz için 

ne yazıyor 
Varşova, 5 (Radyo)-Polon· 

yanın sabık Ankara sefirinin 
kardeşi, (Anadoluda seyahat) 
namında bir kitap ne~retmiştir. 

Zengin resimlerle süslii olan 
bu eser, profesörün Anadoh.~
dn üç aylık seyahati intibala· 
rını ihtiva etmektedir. Profe
sör lstanbul, lzmir, Ankara ve 
Erzurumda kalmış, Anadoluyu 
baştanbaşa dolaşmıştır. Mu· 
harrir seyahat intibalarını, 

memleketin tabii güzelliğini, 

tarihi zenginliğini ve heryerde 
gördüğü yüksek hüsnü kabulü 
bilh<ıssa kaydetmektedir. 

Dahi bir Şef idaresi altında 
her sahada görülen kalkınmayı 
derin bir hayranlıkla anlatan 
~uharrir, heryerde yüksek bir 
ÇSllışma aşkı gördüğünü ve bu 
aşkın, bu muazzam kalkınma· 
nın en esaslı emellerinden ol
duğunu yazmaktadır. 

Varşova, 5 (A.A.)-Polonya 
Ajansı bildiriyor: 

Polonyanın sabık Ankara 
elçiliği ticaret Ataşesinin kar
deşi Pr. Thadr. Vetulani son 
zamanlarda "Anadolu da Se
yahat11 isminde bir kitap neş
retmiştir. Varşova şark cnsti· 
tüsü tarafından zengin resim· 
lerle süslenmiş olarak neşre· 
dilen bu kitap profesörün 
Türkiye dahilinde üç ay sü
ren seyahati intıbalarını ihtiva 
etmektedir. 

Profesör Vetulani bilhassa 

fstanbulda, Ankarada, lzmirde 
ve Erzurumda kalmış ve ge· 
rek şimendif erle gerek otobüs
lerle bütün Anadoluyu gez· 
miştir. 

Seyahat intibalarım, memle
ketin tabii güzelliklerini san
at esaslarının mebzullüğünü 

ve yüksekliğini anlatan mu
harrir kitabın bir çok yerinde 
resmi makamlar ve halk tara· 
fmdan kendisine gösterilen 
yüksek hüsnü kabulü ve mi
safirperverliği bilhassa kaydet· 
mektedir. 

Bundan başka muharrir 
Dahi bir Şef idaresi altında 
modern Türkiyede her sahada 
görülen muazzam kalkınma 
gayretleri karşısında duyduğu 
hayranlığa tercüman olmak· 
tadır. 

---.---~ 

Mezar taşları 

hakkında 
lstanbul belediyesinin gU· 

zel bir kararı 
lstanbul, 5 (Hususi) - Is· 

tanbul Belediyesi, mezar taş
larının, hep bir şekilde olma· 
sını tensip etmiş ve lazımge
len tertibatı alarak, herkesin 
dilediği şekilde mezar taşı 

yaptırmasını menneylemiştir. 

Hitlerin kitabı 
Avusturyada arhk yasak 

de~ildir. 
Viyana, 5 (Radyo) - Avus· 

turya - Almanya matbuat iti· 
lafnamesi mucibince B. HiL· 
lerin (Mücadelem) ismindeki 
eserinin Avusturyada satıl
ması hakkındaki memnuiyet 
kaldırılmış ve bu eserin satı· 
şına bugün başlanmıştır. 

Balhan Antantı 
Ticaret Odaları kongresi 
Bükreşte toplamyor 
Belgrad, 5 (Radyo) - Bal· 

kan Antantı memleketleri Ti
caret Odaları kongresi 27 
Ağustosta Bükreşte toplana· 
caktır. Bükreş Ticaret Odası 
kongre için bir program ha· 
zırlamıştır. - -
OORSA 

ÜzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

16 Esnaf Ban. 18,50 19.50 
451115 Eski snhş 
451131 U. satış 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi S. K. K. S. 
40 Bakla 4 437 5 
10 Nohut 6 25 
21 Susam 15 tı25 
50 Mercimek 6 

1593 Kilo Yapak 56 59 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi· 1356 

Temmuz 21 Ccmaz evvel 28 - Ağustos -
1 

6 
1 

9 9 
3 3 
7 7 

Cuma - -
Evkat Ezan \'a'lat E,·kat Ezan Va~al 

Güneş 9,25 4"]4 ak~am 12 l 9,28 
öAle 4,51 12,20 yat11ı 1,51 21,:!l 
~u<li 8,48 16,l 7 im ıık 7,19 2,48j 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

3 ~det otopomp 
4 Adet motopomp 

Tahmin' edilen bedeli 30,000 lira olan yukarıda mikdarları 
yazılı otopomp ve motopomplar Askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğü satın alma komisyonunca 21 Eylül 937 salı günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 ku· 
ruş mukabilinde komisyondan verilir Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 2250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur giinde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur giin ve saatte komisyona miirncaatları. 

UJCllJC.;,1111 J-Jl•J ~• .l __ ,:1,.. , 6 - 8 
0 

u 2602 

6 Ağustos 9?1 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde mer· 

iyetc ~irmiştir. Bundan nonra yapılacak telsiz tesisatı ve 
alınacak radyo cihazları için derhal ruhsatname almak 
lazımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi mucibince 1 
Agustos 937 de mevcut telsiz teıisatı ve radyo sahipleri 
Ağustos 9:i1 içinde ruhsatname almağa mec urdur. Bu 
rahsatnameler P. T. T, merkezlerinden alınacak 15 ku· 
ruşluk dAmga poluna tabi matbu beyannameler muka· 
hilindc derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 
25 kuruşluk damga poluna tabidir. 

XI - Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri hey· 
etince kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşredilc· 
cektir. Bu tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan 
yerlerde ikamatgahlardan eskisi gibi senede on lira .ve 

üfusu on binden aşağı olan yerlerde senede beş lıra 
alınır. lkametgahlardan gayri yerlerden alınacak ücretler 
için ayrıca gazetelerlt: neşredilecek tarifeye veya P. T. T. 
merkezine miiracaat etmek icap eder. 

AII- 937 mali senes,ne ait ücrertlerin Eylul 937 nihayetir.1e 
kadar P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazımgelır. 
Eylul sonuna kadar verilmiycn ücretler 00 20 fazlasi~e 
tehsil ve Teşrinievvel nihayetine kadar vermiyenlcre bır 
ihbarname ile on beş gülük bir müddet verilir. Bu on 
beş gün içinde de borçlarını vermiyenlerin ruhsatname· 
leri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessül olunur. 

2 - Telsiz kanunu meriyete girdiği tarihten evvel tediye 
edilmiş olup ta 937 mali senesine cari olan ücretler 937 
senesi için alınacak ücretten mahsup edilecektir. . 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesı 
caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem 
alıcı telsiz tesisatı vucuda getırenler hakkında bir sene· 
den üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur ve tesjsat 
zapt ve müsadere edilir. 

1
• 

Ruhsat alması caiz olan kjmseler tarafından ruhsat. 3 t 
maksızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesısa 
vücuda geririlirse bir aydan altı aya kadar hapis veY8 

100 litadan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükıno· 
lunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihatı 
vücude getirenler veya kullananlar hakkında 25liradal1 
250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazard• 

örfi idare mıntakalarile her nevi askeri memnu mıntak•; 
!arda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında be 
seneden on seneye kadar ağır hapis ve ikinci f ıkra1~r 
yazılı fiil.i işley.~n.~er .~akkında bir sene.~~n ~ç seneye kak· 
ağır hapıs ve uçuncu fıkrada yazılı .fıılı ışleyen~~r ha 
kında ise 1 aydan 6 aya kadar hapıs cezası verılır. ) 
6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 (27~ 

İzmir harici askeri satın alma ilanla~ 
Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: ·ıe 
1 Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf 1 

234 bin kilo kuru ot alınacaktır. . bill 
2 Kuru otun beher kilosuna 3 kuruştan 7020 yedı 

yirmi lira biçilmiştir. d• 
3 - ihalesi 12-Ağustos-937 perşembe günü sa~t 16 uıı· 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komısyorı 
da yapılacaktır. leri 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akJJele' 
olan 527 lirayı ve ihale kanunun 2, 3 cü m~ 111 
rindeki vesaiklc bir saat evvel komisyona mur6C 
etmeleri. 22 27 1 6 24,V 

Çanakkale M~t. Mv. sat. al. ko. nundan: L"'' 
Kuruş 1 

1 
Alınacak otlar Kilo Muhammen fiati Temf: 

115 A. ve 6. DF. TY. TB. 246,000 3 ~ 
Kilitbahir garnizonuna 260,000 . ~ . . . ·se' 

1 - Çanakkale Müstahkem mevkı bırlıklerı ıçın . ",ıl•' 
zarfla yukarıda mikdnrları ve muvakkat tcmırı 
yazılı kuru ot alınacaktır. 

2 Kuru otun beher kilosu 3 kuruştur. 
6 

dl 
3 ihalesi 12-Ağustos-937 perşembe gü~ü saa! 1 ,,ıı~· 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komısY0 

da yapılacaktır. ıerılt 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akrrif1cl' 

birlikte ve ihale kanununun 2, 3 cü madde e r!' 
vesaik ile birlikte bir saat evvel komisyona m~~ 
etmeleri. 22 '27 1 6 2 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: ı46ıir'.r 
Kuruş ııl"-

f . reıı> ' Alınacak yulaflar Kilo Muhammen iatı osı 
6 O O 5 "ısAı, Gelibolu garnizonu irin 27 1 O ... ) ,,,, 

Ezine ve Geyikli ,. 891,000 5 z4; 
Ç. kale, Kilitbahir, Erenköy 649,000 5 fi• Y ~ 

1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı za~ 1.,ı 
karıda mikclarları ve muvakkat teminatları ynı• 1 

• ~r 
alınacaktır. fiıatı 

2 Yulafın beher kilosu 5 kuruştan muhammen 
çilmiştir. d• (;, 

3 1 halesi 13-Ağuslos-937 cuma günü saat 1_6 011ıı" 
nakkale Müstahkem mevki satın alma komıs)' 

1 
yapılacaktır. k ete} 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat d 8)e;İ,,d 
birlikte ve ihale kanununun 2, 3 cü mad e .. ,,~' 
vesaik ile birlikte bir saat evvel komisy?~a ırı:ptıfl 
tarının ilanile ihalesi yapılabilmek için ı~an ~2.z1.1 
ğından komisyona bildirilmesini rica ederım. 

1 

lzmir Liman işletmesindeıt~ı 
ktır· f 

lzmir Karaburun hattı seferleri yakında başlıyaca ev~' tı" 
ücreti Karaburuna kadar iskeleler için yüz kuru~,. 111 0cı.ıı ~ 
elli kuruştur. Ailece günübirlik gidib gelecekler ıçın ,tılı'' ~ 
letler vapurun hareketinden bir gün evvel idarede r· ,il~ 
biletler beş kişilik olup iki kişi üeretinden yiizde el 

1 
dt 

diğerleri için yüzde yetmiş beş tenzilatlıdır. fskelele'21 
ve e§ya ücretleri için tafsilatlı ilanlar vardır. 

3 
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'<tınanlı prenses, Doğandan 'haber' 
'1ilnıayınca hemen Kiyaraya koştu. ... - •· 

İzmırin 
en 

değerli 

YATILI 

IZMIR 

ül ii Lisesi 
OÜNDÜZLu .. KIZ 

Öğretmen· 
leri burada 
ders verirler 

ERKEK 
Kültür Bakanlığmca resmi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 

l - Orta ~c lise sınıflarına yeni talebe kaydına ba11lanmıotır. 
2 - 20 ıı~ustosa kadar kaydım yenilcmiycıı eski talebenin yerine yeni talebe alınır. 
:l - Yatılı talebe ücreti iiı; taksitte 200 liradır. l\teınur ve mütekaid .,;ocuklarından yüzde 10 kardr 

~ocukların birinı•iııiııılı•n t:ıw diğerlerinden yüzde 15 tenzillit yapılır. 
4 - Çocuklıırmı sa~lam hir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yctietirwek i~tiyenlerin her gan 

saat 9 ılon 12 ye kadar Beyler ıoka~ındaki (Kiiltür lisesi) ne müracaatları. 

1 Doğan da, bütün soğııkkan· mert tarafları da vardı. Me- Rozita tekrar reverans yaptı: Jzmir Komutanlığı ilanları 
11ığ '=... h . d ... · 1 . s. 

1 ına rağmen: sela, hu aşk işinde de vazi- ~ ...,..up esız cgı mı ı- Izmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
' ho- Venedik karısı seni -diye ye~i böyle idi: norma!. .. . . . . Miıctarı Cinsi Fi. Muhammen bedeli 

~I 

ltıurd_nmıştı- en sonra ya- içinde, sevdiği erkeği, her Prenses, suratle ıçerı gırdı 40000 Sadeyağı (94) 37600 
P•cağını yaptın... Ve yavaş fedakarlığı yaparak, sevdiği ve Kiyarayı ayakta, pencereye 19000 Sadeyağı (94) 17860 
~~aş, duvarları, kerpiçle örülü kızın kollarına atacak kadar arkasını çe~~rm.~ş ve kapıya 3000 La.ve maden (17) 51000 

Teminatı 

2820 
1340 
3800 

İhale günü 
9181937 
9181937 

11181931 

Saati 
15 
15,25 
16 

İhale ş\!kli 
Kapalı zarf 

" " 
" " anı dinlemeğe başladı. cesaret taşıyordu. bakarken gordu. kömürü 

ı Müthiş bir tuzak içinde bu· Üç kadeh daha yuvarladı irini girer girmez, Kiyara 1 - İstanbul komutanlığı garnizonundaki kıtaat ve müessisatmın senelik ihtiyaçları ıçın 
''nduğunu kavramıştı. ve sonra hizmetçiye seslendi: koUarını açarak ona doğru iki satın alınacakların cinsi ve mikdarlarile muhammen tutarları ve ihale günlrrile ihale 

* * * - Beni çabuk giydiriniz, adım attı: saatlerini ve münakasa şekilleri yukarıda gösterilmiştir. . 
·.irini, büyük bir heyecan Dokanın sarayına gideceğim. - Sizi bekliyordum.. 2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat 
ıçıllde bulunuyordu. Sık sık Maksadı bizzat Dokayı gör- - Beni mi?. Beni mi bek- mektup veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerinde yaz.ılı t11cereye gidiy~r, hizmetçi- mekti: liyordunuz?. vesaikle beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
~e,. bir ziyaretçi gelib gel- - Belki onun ağzından bir - Sonu Var - Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 22 27 1 6 2488 

l\dığini soruyordu. şey sızdırabilirim. i M k. l k d 3 Ş · h ·· k · d 1 b·1· zmir üstahkem mtv ı satın a ma omisyonun an: artnamesı er gun omısyon a görü e ı ır. 
J,, •fasında iki fikir çarpışıp Diyordu. l f f k 4 f ki 1 kk l l b 1 k 2 90 ""tı.ıy d Gondola atladı ve: 1 - Dört adet muhte i tezgah kapalı zar la müna asaya ste i erin muva at teminat arı i e ir i te 4 sa-

" or u: konmuştur yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
uo1. d - Çabuk -dedi- Doka haz- · 

Iİı..d.~an yakalanmış olsay ı, 2 - Tahmin edilen bedeli 18500 on sekiz bin beş yüz teminat makbuzları ile birlikte ihale saatinde M. M . 
..,. ıy k d V d' retlerin in sarayına. V L ,.. · l. v • 1 k · ·· tj"d e a ar ene ığin ye- lira olup ilk teminat parası 2387 lira 50 kuruştur. . evaım amır ıgı satın a ma omısyonuna mura· 
" e Etrafındaki manzara, bir ı 2716 [) n oynaması lazımdı. 3 İhalesi 7-Eyliil-937 salı günü saat 15 tedir. --:---c_aa_t_a_r_ı. __________________ _ 

olt .. oğan venediği terkedecek silik rüya gibi gelib geçiyor- 4 Muhabere ile şartname gönderilemez. fzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
~ k d du. Kulakları hiç bir şey duy- 2 3 

Ilı ba endisi ile konuşma an 5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun ve cü 1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ihtıyacı ıçm kapalı zarfla 
11 

kkak ayrılmazdı. mıyordu. Sadece kendi kalbi maddelerinde istenilin belgelerle birlikte ihale günün- eksiltmeye konulan 104000 kilo yulafa teklif edilen 
k~Şu halde hatua gelen ye- ile yaşıyordu. Sanki bütün den en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif fiat bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kaununun 40. 
~c1 .. şey ne olabilirdi? muhitle alakasını kesmişti. mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver· maddesi mucıbince bir ay zarfında pazarlıkla almak 
\J um Dokanm merdivenlerinde meleri. 22 6 21 5 2486 üzere ilk ihalesi 10 18/ 937 salı günü saat 10 da 
~ .. N S •kat nerede?. karşısına dikilen teşrifat a- İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

dtl· 11 düşünce iriniyi adeta zırına: 1 - Ankara garnizonu birlik ve müessesatı hayvanatı için 2 - Muhammen bedeli 5980 lira ve muvakkat teminatı 
bUt1 

.. ediyordu. Onu, bir kalbin - Doka hazretlerini ziyaret kapalı zarfla pazarlığa çevrilen 1,066,000 Bir milyon 448 lira 50 kuruştur. 
~j .. "drı heyecan ve hududu edeceğim. altmış altı bin kilo arpaya ilk pazarlık gününde talip 3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

" e d O k Dedi ve hizmetçi bir kız, k d ğ d 19 /8/ 937 b ·· - t 11 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odası ve 2490 llı•k . _seviyor u. nu urlar· çı ma ı ın an perşem e gunu saa re 
ı • ır d h f d k" sırtındaki ince mantoyu alır- k d ] ~ d d kt. sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerfode yazılı vesi· qt.. ~ın şim i er e a ar- a ar pazar ıgı evam e ece ır. 
«• y ken· 6 O k b. ·· ·· · kalan ve teminat makbuz veya mektuplarile birlikte ~tııd·a_Pmağa hazırdı. Hatta, · 2 - Arpanın tutarı 3837 tuz se iz ın uçyuz yetmış 

1 Hayır ·d'ıye ilave etti· ı ı 1 kk · 2878 1. 20 k ihale saatında komisyona müracaatları. 2717 ~tın sıni bile bu uğurda esir- - a tı ira o up muva at temınatı ıra uruş· 
r Cldi. vazgeçtim .. Sinorina Kiyarayı tur. Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan İzmir Mst. Mv. sat, al. ko. rs. len: 

di? akat işi nereden tutabilir· göreceğim. verilir. 1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ihtiyC:tcı için kapalı zarfla 
fılub B~ koskoca Venedikte Nazırın cevab vermesini bile 3 İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika eksiltmeye konulan 208000 kilo yulafa teklif edilen 
~•b-ı· bıten şeyleri nasıl anlı- beklemeden merdivenlere doğ· ve teminat makbuzlarile yazılı güne kadar pazarlığı fiat bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40. cı 

11tdı·? u··ratle yu"ru·'du·· k h L A • ı·ğ· t 1 maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınmak ••.. . · ru s · yapılma üzere er gün evazım amır ı ı sa ın a ma 
'''luthı b' k t N ki s çıkar 2644 üzere ilk ihalesi 10 181 937 salı günü saat 11 de ;ı~ ~ ır can sı m ısı ve azır ve uşa ar se • komisyonuna gelmeleri. 

lııı arı içinde boğuluyordu. Al- madılar. Çünkü Dokanın, Pren· . K k d kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~k· · d k k h" .... · · lzmir Mst. Mv. · sat. al. o. rs. en: 2 Muhammen bedeli 11440 lira muvakkat teminatı 858 rı.. ıcı masanın kenarın a i sese ço urmet ettıgını ve L 

..... de • 1 - lzmir Mst. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı ıçın 427 ton inil liradır. 
C Ilı cisme vurd.u. çok alaka gösterdiğini bili- kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
,elen hizmetçiye: yorlardı. İhalesi 23 /81 937 pazartesi günü ssa 11 de kışlada 

~td Şarap, çabuk -diye ba- O Kiyaranın odasına yak- satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
llttı l· Çok canım sıkılıyor. Şu laşırken, Rozita da çıkıyordu. 2 Muhammen bedeli 6298 lira 25 kuruştur. Muvakkat 
lı~ereleri de açınız.. iriniyi görünce, hemen ona teminatı 472 lira 37 kuruştur. 

3 
4 

Şartnamesi her gün komisyonda görlebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odası ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika· 
!arı ve teminat makbuz veya mektuplarile birlikte 
ihale saatında komisyona müracaatları. 2718 

t~~I .k~dehi yuvarlamıştı ki, bir reverans yaptı ve hafifçe 3 Şartnamesi her gün komisyonda gürülebilir. 
~~ Ctının önüne, birdenbire fısıldadı: 4 İsteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve c. H. P. ilyönkurulundan: 

llta geldi. - Muhterem Prensesim, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile teminat mak-
)l:ıt~ Acaba oncağız ne yapı· çok iyi ettiniz de geldiniz? buz veya mektupları ve teklifnameleri ile beraber Eksiltmeye konulan iş 

[)· irini ani bir endişe ile tit- ihale saatinden en az bir saat evvel kışlada satın 
'Jıı~ 'Ye mırıldandı. Garibi şu ki, redi: alma komisyonuna müracaatları. 
~i~ kıskanmıyordu. Bilakis - Bir şey mi var?. 6 11 16 21 2713 

t'ıı lltayı, aşka, hem de Do- - Evet, biraz evel baygın· İzmir Mst. My. K. sat. al. ko. rs. den: 
tat ırı aşkına layık bir kız ola- lık geçirdi. Çok meyus görü· 1 - lzmir merkez kıaat ihtiyacı için 788 ton Linit maden Keşif bedeli 
ı~ s k Ih l · Eksiltme usulü ~ttıd·e~İYordu. Bu sevgi, gene nüyor, korkuyorum. ömürü kapalı za·fla eksiltmeye kanulmuştur. a esı 
"ıb 111 aleyhine idi. Fakat bu - Sakın kimseye bir şey 23 181 937 pazartesi günü saat 17 de kışlada satın Bu işe ait plan, izahat ve di-

v.. A l ? alm k · d ı kt gv er evrakın nerede aörülcceg"' i : '" güzel Yunan kadınının açına!. n ıyor musun a omısyonut1 a yapı aca ır. 6 

2 Muhammen tutarı 7880 lira muvakkat teminatı 591 

~ODOS -15 TEMMUZ 1 
•c 
CASİNO DELLE ROSE,, gazinosu-

3 
4 

liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
makbuz ve teklif mektuplarilc birlikte ihale saatinden 

b 1 k 1 d 1 k · Eksiltmenin yapılacag"' ı yer, en az ir saat evve ış a a satın a ma ·omısyonuna 
müracaatları. 6 11 16 21 2714 taı ih, giin, saati 

Menemende Kubilay anıtının et· 
rafında yapılacak çiçek parteri, 
anıt etrafında boş bırakılan sa
hada yapılacak çim parteri ve 
teşcirdir. 
4687 lira 55 kuruştur. 

iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşitname, plan, pla· 
nın izahnamesi, eksiltme şart
namesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, mukavele projesi, 
C. H. P .. İlyönkurul yazı dai
resinde isteklilerin serbest tet· 
kikine konulmuştur. 

Mud~~n açılışı RULET - BAKAR~ 
Urıyet SA 1 T (Rodos - San Remo - Campione ct'ltalya) izmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Seferihisar ve Abdullah ağadaki kıtaat ihtiyacı ıçın 
220 ton Linyit kömürü 2490 sayıl kanunun C fıkrası 
mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 23/8/937 
pazartesi günü saat 16,30 da kı~lada satın alma ko-

Eksi tme 21·8·937 tarihine ra!l· 
layan cumartesi günü saat 16 

• da lzmirde C. H. P. lıyönku· 
rulunda yapılacak ve ayni gun 

~· Açık eksiltme ilim 
1 
lte belediye reisliğinden: 
........ Belediyemiz hastahanesi için 989,94 lira muhammen 

bedelli ve 165 kalem mualcce ve alatı tıbbiye açık 
~ eksiltme ile satın alınacaktır. 

........ işbu ihtiyacatın cins ve müfredatile muhammen mik
darlarını gösteren liste ile eksiltme şartname ve mu
kavelename projesi istiyenlere bedelsiz olarak verile-

3 bilir. 
........ Açık eksiltme 20·8-937 tarihine rastlıyan cuma günü 

~ saat 15 de yapılacaktır. 
......_ Eksiltmeye girmek istiycnlerin muhammen bedelin 

0
o 7.50 nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 937 

Yılı ticaret odası sicil kayıt vcsikalarile birlikte üçüncü 
rnaddede tayin olunan gün ve saatte belediyemiz dai
mi encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

6 10 2698 

misyonunda yapılacaktır. 
2 Muhammen tutarı 2910 lira muvakkat teminatı 218 

63 kuruştur. 
Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 
4 

3 üncü maddelerinde yazılı eesikaları ile teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber ihale saatinde 
kışlada satın alma komisyonuna müracaatları. 

6 11 16 21 2715 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankara garnizon kıtaat ve müessesatı ihtiyacı ıçın 

kapalı zarfla pazarlığa çevrilen 918 ton gürgen odu· 
nuna pazarlık gününde :istekli çıkmadığından son pa
zarlığı 10 181 937 salı günü saat 10 da M. M. V. 
Levazım amirliği sat. al. komisyounda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16065 On altı bin altmış beş lira 
muvakkat teminatı 1204 lira 88 kuru tur. 

ihale icra olunacaktır. 
Muvakkat teminat nedir 351 lira 59 kuruştur. 

İsteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı C. 
H. P. yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve glinündc ko· 
misyonda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. 6-10 
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elli Sperco u·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b· 
rekleri rahatsı% olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. 

A -apur centası•a.. __ _._. ..................................... ,_. .................................................................. _~, 
ROYAL NERLANDAIS 

KUMPANYASI 
.. TRAJANUS,, vapuru 31 

Temmuzda limanımıza gelıp 
yükünü tahliyeden sonra ROT 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 7 
Ağustosta limanımıza gelip 
yükünü tahliyeden sonra BUR 
GAS, V ARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIE LINIEN 

"BARDALAND,, motörü 
10 Ağustosta limanımızda bek
lenmekte olup ROTTERDAM 
HAMBURG ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARiTIME ROU
MAIN KUMPANYASI 

"ALBA JULIA,, vapuru 12 
Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA limao
lan için yük alacaktır. 

İlandaki 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. 
• H. VAN-I 

ZE CO. 
DEUTSCHE LEVANTE 

LlNIE 
G. M. B. H. HAMBURG 

"KONYA,, vapuru 7 ağus
tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 
yük çıkaracak. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"E..fTAVIA,, vapuru 7 ağus
tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

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

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

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

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BlıCAREST 

·oUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KOS
TENCE, SULİNA, GALATZ 
ve GALA TZ 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, KÔSTENC~ 
SULiNA, GALATZ ve İB
RAİL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörii 24 

temmuzda bekleniyor. İSKEN
DERİYE DUNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caklır. 

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

HAYREUiM 
~f ZER 

• 

.. .-. ....................................... mlll .. 1!1111 ........... ... 

Olivier ve ll'lllllllllllllllllllllllllllh,. -
J ı 111111111111111ım1111111 ııı• --Doktor 

Türk Hava Kurumu 
Biiyiik piyangos~ 
4 üncü keşide 11 Ağustos 1937 dedır 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
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 
ı bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
1 çekinmeyiniz. 
ı, .. 
Askeri Fabrikalar Umum 11111"' 
dürlüğünden: 

Kırıkkalede yaptırılacak İJI' 
şaat. 

Keşif bedeli 23843 lira 40 kuruş olan yukarıda yazılı inş•': 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonun; .. 
24 Ağustos 937 Sah günü saat 15 de kapalı zarfla ihale e 

1 

lecektir. Şartname 1 lira 20 kuruş mukabilinde komisyond26 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat bedeli olan 1788 lir• 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de k~: 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No.lu ka0 

.. 
0 

nun 2 va 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen 6ğo ve saatta komisyona müracaatları. 4 6 8 10 2 
. ~ 1, - • • .... ' . ' _, • - . .. ' • :"' • t .... • 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karako~ ıhcaları 
Seferihisarm senelerdenberi ve herkes tarafından taoıo· 

t f ·ıı· ... · ·ı ·· l d · " urette mış, e ra ının yeşı ıgı ı e guze manzarası ve aımı s l· 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açı. 
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası teC 

rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor; 
donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine müracaa 

Telefon : 2361 D. 15 

•• 
Askeri fabrikalar umum JJJll,., 
dürlüğünden: 

148 kalem muhtelif çelik "e 
Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarıda mik.!8 ' 1

11uıı 

Şürekası= 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 

A. Kemal Tonay 
Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın'. hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 

cinsi yazıli malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğU 5 kB' 
- alma komisyonunca 23/9/37 perşembe günü saat 15 te uktl' = palı zarfı ihale edilecektir. Şartname bir lira 88 kuruş (1l ıaıı = bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat.~ de 

2812 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur g2490 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinde kô' 
No. lı kanunu 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle ıııeZ ıO 

ELLERMAN LİNES LTD. 
"DRAGO,, 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 
UVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardaki de-
• ğişikliklcrden acenta 

livet kabul etmez. 
mes u-

. . . 
' ~· . "' . . -. . ' --: 1 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Tdefon : 3479 
'* • • Fransızca dersleri 

Dijon Üniversitesinde tahsil 
görmüş bir amatör tarafın dan 
hususi Fransızca dersleri ve· 
rilmektedir. İkmal talebeleri 
yetiştirir, ders ücretleri ucuzdur. 

Karantina köprüsü No. 685 

• 

--(Verem ve saire) -= Basmahane i;;tasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 e:ıyılı = = ev ve muayt>nehanc!linde sabah saat 8 den akşam saat 6 ya := = kadar hastalarını kabul eder := 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4151 llllllllil 

- İc hastalıkları mütehassısı -• 

Dr. teıaı Yarkın 
İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar· 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş
lamıştır. Tele/on, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartı
manı karşısında !vo. 1018 Tele. 2545 ----·l lzmir Vakıflar Müdürlüğün. 

den: 
Seneliği 

Lira Cinsi Mevkii Vakfı No. 
96 Ev Şerif Ali S. lkiçeşmelik camii 26 
36 Ev Damlacık Abbas ağa S. ,, ,, 6 
60 Dükkan Cami ittisalinde tuzcu S. ,, ,, 6 
48 ,, Şerif Ali S. ,, ,, 1 

120 Kahve Cami kapısı ittisali tuzcu S. ,, ., 2 
72 Dükkan Çilengirlerde ,, ,, 29 
Yukarıda yazılı kiralık akarat müzayedeye çıkarılmıştır. iha

leleri 6·8-937 cuma günü saat onbeştedir. Taliplerin Vakıflar 
idaresine müracaatları ilan olunur. 29 3 6 2572 

Askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğünden: 

13 Eyliil 937 pazartesi günü kapalı zarfla ihale edileceği 
23, 25, 27 Temmuz 937 günlerinde neşrettirilen 3 adet 
otopomp ve 4 adet motopomp şartamesinde değişiklik yapıl
masına lüzum görüldüğünden mezkur olanlar hükümsüzdür. 

1 4 6 8 2601 

gün ve saatte komisyona 'müracaatları. 2659 4 6 8 

Tuzlası Müdürlii' Çam altı 
g"' Ünden,· ufB~ 

1 - Bu sene tuzlamızda husule gelip azmaklarda ele' 
yığın haline getirilecek olan tuzların vagonlara tah~il ~e beŞ 
va törler vasıtasile büyük yığın haline if rağı amclı.yesı s)rı 
kısım itibarile şartnamesinde yazılı esaslar dairesınde 
ayrı münakasaya konmuştur. beher 

2 - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel 
tonu 16 kuruştur. d ırı~· 

3 - ihale 16 Ağustos Pazartesi saat 15 de Tuzlıı ~ pef 
teşekkil komisyonca yapılacaktır. Taliplerin şartnameY~8ııtı1 
gün Tuzladan veya İzmir inhisarlar Baş Müdürlüğü . L~ıuıııı 11 
şubesinden almaları münakasaya iştirak için de tesbıt z610 
günde Tuzlaya baş vurmaları ilan olunur. 4 6 8 10 

Devlet Demirllarından: "8sıf· 
Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, mikda! ~e hiıs18~ 

ları aşağıda yazılı balastlar 23-8·937 pazartesi ~unu 
3 

üociJ 
rında yazılı saatlarda kapah zarf usulile Balıkesırde 
işletme binasında satın alınacaktır. y•ıılı 

Bu işe girmek istiyenlerin yine hizalarında mikdarlar~e re:· 
muvakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesikal~rı etırıı~ 
mi gazetenin 1-7-937gün 3645 No. lı nüshasında in.tışa~oi ıı)'11ı 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklıf.le~ 185tlıı' 
gün Muradiye için saat 14,30 ve Sığırcı civarında~• 1:Z1mdıt· 
için saat 15,30 kadar komisyon reisliğine vermelerı .. ~ode ve 

Şartnameler Balıkesirde 3 üncü İşletme müdürluğ"dır· 
Emiralem· Sığırcı istasyorılarında parasız dağıhl"!_~kta k· 

1 Muham· ıvıuva (hB ~ 
k t te· tı Balastın Mikdarı men 8 t 5al.l 

bulunduğu Kilometre Cinsi m3 bedeli i.i~: sO 
yer Lira 

666 
ıs. 

Muradiye 41 - 50 Toplama 6000 8880 
kırma 

328 - 330 Ocak 6000 7800 
bala ı 

Sığırcı 

6-10-14· 18 


