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manevraları 
Çin.Japon harbi devam ediyor 

Petrol ve benzin 
Satışlarının inhisar altına 
alınmasına karar verildi 

haşlıyor 

Japonlar, Ankeo limanına asker çı-
TRAKYA MANEVRALARI 

Ordumuz, yüksek ka
biliyetini gösterecek ka~dılar. Vaziyet fenalaşıyor Ecnebi ve mü:ttefik devletler 
erkanıharbiye reisl~ri İstan

bula gelmeğe başladılar 

•••• • 
Çinliler, Nankin şehrini tahliye etmekte devam ediyorlar. Al

manya,· Çindeki askeri heyetini geri çekmiye karar verdi 
Tiyençin, 6 (Radyo)-Beyaz 

Ruılar Japonlarla birlikte ça· 
lı•mak üzere bir alay vücude 
f"etirmişlerdir. ' 

~aftar ~lmakla beraber ıerefli 
bir netice istihsal etmek içfn 

.bütün ~arelere başvuracatısıı 
beyan et.mektedir. 

lıtanbul, 6 (Hmml) - Ordu 
komataalan, Tnkya maaenala· 
nna İflirak edecek olaa kıtaatı ı 

tef tiıle meıguldürler. 

:,ovyet konsoloshanesi he· • 
nüz açılmamıştır. 

Ayni mebafil ibtiy11ten ve 
tamamile tedafüi bir tedbir 
olmak üzere . askeri haz.ırhk· 
lara devam edilmesi lizımgel· 
melde ol~utunu kabul etmek· 
teditler. 

Bu ayın on betinde ordular, 
kendilerine verilecek \'Hilelere 
gire bankete geçeceklerdir. Bil· 
ha11a, motörtii fırkalann yapa· 
calı.lan manevralara bGy6k ebem· 
miyet verilmektedir. 

Los Ancelo•, 6 (Radyo) -
Sabık oıuhariblerdeh 7000 
Amerikalı, Çinliler lehine harb 
İçin Çine gitmeğe karar ver· 
lbişlerdir. 

Bu Amerikalar, kumandan 
olarak miralay ~usigam seç· 
lllitlerdir. Bu zat, yedi sene 
Çin Marepla Şan Çulingin 
)'anında erkanı harb reisi ola· 
rak bulunmuştur. 

Belırad, 6 (Radyo) - Şang· 
haydan bildiriliyor: 

1 O uncu Japon filoMI bugün 
Han-Konı limanına gelmiş ve 
karaya bir müfreze asker çı· 
-m11hr. Bahriye silah endaz· 
-., derhal liğamlar açmaA'a 
~'8_1~~~· filo larinaetdaDI 

:;.-llircl.. .... irfiye •• et-
•ittir. Japonlar, Çinlilerin ta· 
~ ihtimallerine karşı fev-
1'a1İde tedbirler almak mec· 
buriyetinde bulunduldarmı söy
lemektedirler. 

Domei Ajanmnın haber ver
ditine göre, Japon kadın ve 
ÇocUklan Naokini tabliye et· 
llaİf)erdir. Şimdi Nankin Japon 
iefaretbaneai erkinile Japon 
llZetecileri blmıılardır. 
~ 1 

gont Ciano 
' -'oçyaya aidiyor 

Loadn, 6 (Radyo) - Gnadi· 
v llllitar •'lllkatmd•, İngiliz bari· 
d7e •a.tetan. Kont Cimonmı ıon 
beraaatuaduı dobyı beyanı mem· 
llaaiyet etmiftir. Bu beyuat. iki 
de•let mlauebetlerinia iakipfuaa 
>'-.lam edecektir. 

Son büerleıe gire, Kont Ci· 
'"° Loadraya gelecek •e oradaa 
14oçyaya giderek B. ÇeJDberlayn 
le B. Edea ile mallkat yıpacakbr. 

------...-----------....... 
Petrol ve ben~in 
inhiatira giriyor 
ldan6al, 6 ( Hruıut) -

lillcSınet petrol ve 6euln 
•ql.,.ının inJü..,. allın11 
•I........., luuwrltlflır· 

"'""'· 

Tokyo, 6 (A.A.) - Tebliğ: 

'fllrk ordusu, mGUef ik dev· 

leıler kurmay baıkaalan öntlode 
ecdadından mevruı ytıkeek aeker· 
lik kabiliyetini g61teneek ve ci· 
hanın en mlteklmil ordulanndan 
old~u upet edecektir. 

Maaevralanauzda hasır bulu· 
nacak olu ec~bi devletler erki· 

Japon Aılcert Şfirası içtima laalinJe 
Çin hükumeti, Japonlara Şangbay, 6 (A.A.) - Harı· 

Askeri harelcit sahasında S 
ağustosta vaziyette bir dej'i· 
tiklik olmaD11ftır. Japon aleyh· 
tarhtı bereketi artmış ve 
umumi bir mahiyet alarak bü· nıbarbleri, peyderpey bunya Mareıal Fevzi Çakmalc 

7ıeliyorlar. 
Doeı ve milttefik devletler erUnıharbiyei umumiye reitleri de boykot yapıldığı haberlerini kovda derhal bqlamaıı muh· tün Çine sirayet etmiştir. Ja· 

reuneD tekzip etmektedir. temel olan muhasamat dola· pon tebaua memleketi terket· 
To~, 6 (A.A.)-Tsinp· yıli)e vaziyet endifelidir. Bu· mete batlamlfbr. S •tustosta 

odan bildiriJditine göre Tsin~· sün aivil japonJ.. himaye JapoD k91qaU.i •~lan 
taonun belediye reisi Amiral edilmelerini istemek için bu 5-nkiabv, Kalpn, 'ftİiyıaen 
Subunlien Japon kıtalarmın akfAm aıhbmlann üzerinde ve T.ıaamı tabliye jlmişler· 

beklenmekteclir. ErUnı harbiyei umumiye rewaıia Marepl Fevai 
Çakmak, muenalan biaut idare edecektir. 

d r. Tıiman Kia Celi •imenşehre çıkmasına İcab ederse toplanacaklardır. 
kuvvetle ~ ~ eck- ~-• • hijllliift~dik'!li. ~.hdL .. rt~""a;•"-'i-t·atJeilıııa ı..n 
~i Japa tn9'am~na \ia. Ja'pôar. ~ ,.._.., 
ber vermiftir. mıntakasını Çin toprakların- - Sona 6 ~ı NA'f/ede-

Bazı mahalli mabfeller ja- den ayıran budud boyunda Atlentİ mtidahale komiteai 
ponlerla hadiseler çıkmasın· do)Afmaktachrlar. 
dan korkmaktadırlar. Şangbay, 6 (A.A.) - Ôrft R 1 •ı• 

Tokyo, s (A.A.) - Japon idare ilin edilmif ... Hon· usya, ngı iZ 
kıtaabn• Çin kuvvetlerinin kovdaki imtiyazlı Japon mın· ıA k b 1 tt• 
münferid gruplarına ka111 yap· takuma Japon bahriye •ilah· p an 1n1 a u e 1 
makta olduktan ufak mikyas· endazlan çıkarılmış oldutun· 

taki temizleıne ameliyeleri de- c1an Çinlilerin l>ir ~zd• Lord Plvmouth, ugr., adığı~ kazaya 
vam etmekle beraber ıimali bolunm~larından eddite edil· .., .... 
Çinde ıiikün devri tierdd- mektedir. ( bakmıyarak celseyi açtı 
vamdır. $angbay, 6 (~A..)-Royter 

Çin ukerlerini nakletmekte Aiın11İnn huspsi mu~abirinden: 
ve Tiyençinden Peipinge rt· ~ ı,~gün· barb. veya sulh va· 
mekte olan iki tren Japooı.- ~nda Çin }dilCümeti ile Japon 
tarafından bOmbardıman edil· sefiri B. Kavagde arasında ya· 
miftir. · · ptl~k olan IJ\ür..alrerelerin 

Japon kadın ve çocuktan · neticesine bağlıdır. 
Şanıhaya g!tmek üzere Kan· Japon sefiri Tokyodan al· 
tondan hareket edeceklerdir. fİı1' "<>ldut\a tafüpat ·üzerine 

Şimali Çin meselesinde Ja- cı.ireden har~lcet el'llÜıtir. Çin 
ponyanın ihtiyar etmiş olduğu mahafilinde Japon aefirinin 
masraf yekunu S7 milyon yen muvasalab hususi bir alika 

,. ile beklenmektedir. 
tahmin edilmektedir. Bunun 
ekseriıi büdcenin munzam tah· Bazı mehafil 8. Kavagoenin 

Nankin ile asıl müzakerelere sisatile kapatılacaktır. 

• 
lktısad vekilimiz 
Seyahatlerine devam 

ediyorlar 
Dfla akpm İpar kotraaile Çef

meye gelmit olan lkbead Vekili· 
JDb B. Celil Bayar, bu eah.h it 
h.nka11 umum mddClrl B. Muaıa. 
mer Erit ve refakıtinde balonu 
diler zevatla birlikte gene kotra 
ile Çefmeden Fethiyeye hareket 
edecektir. 

Şebrimiade balanın İkbead 
Vekileti ayut möıteprı B. Ali 
Rıu Tini ve TGrkof iı mGdürl 
B. Cemal Ziya, din Çqmeye gide
rek Vekilimiale girlfmilıler, muh· 
telif ikb11dl maeleler halkında 
keaditine iaabat vermiılı:rdir. 

B. CeW Bayana, hthiyeden 
dOnlfle .ismin uınmau mahte
•eldir. İktuad Ve~limia. ayua 17 
... l11altaW1 Wuaaeakllr. 

girişmeden evel Çinlilerin nok-
tai nazarları hakkında bir fi· 
kir edinmek maksadile reımi 
Çin mümeuilleri ile mütekad· 
dim müzakerelerde bulunmak 
üzere birkaç gün Cihanghai de 
kalacağı fikrindedir. 

Bu sabah çıkan Çin gaze
telerinin Japon sefirinin me
muriyeti hakkında serdettikleri 
mütalealarındaki lisamn değiş· 
miı olmasına büyüle bir mana 
atfedilmektedir. 

Dün yerli gazeteler Japon 
sefirinin gelme1inde hiçbir 
fayda melhuz olmadıAım be
yan ediyorlardı. Halbuki ayni 
gazeteler bu sabah büsbütün 
başka bir battı hareket ka
bul etmiılerdir. 

Resmi Çin mehafili Çinin 
ibtilifın mU1lihane bir surette 
balledilmeline ber zamıa ta· 

Bag Plimat, Bag Riheııtrop, Bag Grandi 
Loadn, 6 (A.A.) - Eord teknik noktalannı mink.ere etmek 

Plymooth bir otomobil bun n• Gzere bir muavin komite 
ticeünde bllflDdlD yıralanmıtbr. eylemiıtir . 

te,kil 

Mumaileyh ibmetg&hına dônmlftb. - -----
Londra, 6 (Radyo) - Ademi Ad/ive 

mldıdaale komi&eei bugln Lord '.T 

Plymouthan riyued llbnda ... Veki/imız 
15 te toplamnıfbr. 

Lord Plymouthun, dGD bir 
otomobil kaaa11na marm kalma
anclan dolayı komi&enin bagBn 
toplaDmaa imklnaıs g61idflyorda. 
Halbuki Lord Plymoath, tam •ak· 
tinde ve hafi unla oldogu halde 
Hariciye Neuıetine gelmit ve cel· 
•yi açmıfbr. 

Komite, bir •at kadar mflu. 
kerede halaamut •• Ru m..ı.. 
bau clinlenm.ittir. 

Rue maralıhua, gmeral Fran· 
koya muharib 11fab YerilmNi bak· 
kıadaki maddeden bafka Rmyuın, 
lngilis plAmm aynen kabal etti• 
lini beyan eylemiıtir. 

BDDclan IOlll'llld içtim• glafl, 
biuat Lord Plymoath tarafandu 
teebit .. alAkaclarlara bildirilecektir. 

~&e, koaırol ....... 

DiJ.n akıam ıehri
mi:te geldi 

Tire ortaokulunun temelatma 
meruimiae Tireliler tarafuıclan da· 
Yet edilen ve meruimde haar ha· 
11111.an Adliye Vekilimis B. Şlkril 
Saracotla, d8n refakatinde buluUD 
..U B. Faah Galeç ve mGddeiu· 
maml B. Aam Tuncay ile ille 
6aeri otomobille ~ gelmit 
ve qte yemetiai e.y.duda ye
dikten 10nra Torbalı7a hareket et· 
mit ve onda bir mlddet kalarak 
akpm beri .lsmire gelmiıtir. 

fsmlrpalaea mi11fiı- olan Ad· 
liye Vekilimis, baglD Bergamayı 
gidecek Ye yana teJırimlu d&aerek 
puuteli gla6 luair vaparile J.wı. 
.... lllNb& edeoekdr. 

Kutubda 
Baz parçaaı iiu. 

rinde yhenler 
• ..,...., 6 (A.!.) -

Ajamı Wldiriyor: 
Şimal katbu Sovyet ietuyonan• 

dan haber verildiğine göre kuttabda 
kııtlamakta olan teJnsci Kıenkel 
çok as .kavvetli bir makine ile b 
ea dalgalar laerinde çahfmakta 
oı... Honolulu bir ndyo ımatM 
ile ini bat t .. İIİne mavaf fak olanı .. 
tur. Radyo amatör6 timllde b ... 
lana çözCllmelİ dolıyılile eabiJa 
buzlar Gserinde kanılmuı ola 
kutub kampının emniyeti bakkm ... 
da eadİfelerini iıhar etmit •e ın.. 
na oevab blarak Krenkel katabcla 
kıılayanlana tam .bir emniyet içla
de baluaduklanna dair teaaina& 
vermiı Te kamp ci•annda ıuhua .. 
tin ııfırdan aıağı iki deree. oldg. 

I ğunu taerih etmiııir. 

Dük dd Vindaor in. 
giltereye dönüyor 

Loodra, 6 (Radyo) - Star g,. 
zeteıi11e göre, Dük ve DG,eı d& 
Vindeor yakında daimi ıunlte 
kelmak Ctzere İngiltereye gidecek• 
indir. 

Sabık kral, bftytlk bir inpa& 

ıirlı.eti telİı ederek falirlere e•I• 
yapacak ve daha bau inllUll hi .. 
metler için çabpcaklır. 

Sionistler kongreai 
Zurih, 6 (A.A.) - Sionilt 

kongresi siyasi müzakereleri 
umumi müzakerelerden ayır• 
mağı kararlaştırmıştır. Dünki 
umumi içtimada kongrenin Iİ• 
yasi meselelerin müzakereli 
için hususi bir komisyon tq
kil etmesi hakkında icrı k 
mitesi tarafından yapılan tek• 
lif görüşülmüş ve iki batibia 
lehde ve iki hatibin de ale 
te söz söylemesini müt-~ 
kongre komitenin teklifini 11 
reye karşı 28S reyle tas · 
eylemiştir. Bu komisyonun m 
zakerelerine yalnız delegel 
iştirak edecek ve salona 
zeteciler ile dinleyiciler 
mıyacakbr. 

Bu siyasi komisyon 
ötleden sonra bütün del 
lerin ittirakile ilk içti 
akdetmittir • 
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Fuar günlerinde 
---··-- -

Şehrimize fazla 

Zafere kavuşmak 
irfan Razar 

Mukaddes kitablnrm, "kaybeden kazanacak, i)lmesini bilen bebeme• 
hal yaşıyncak,, gibi eski ve meşhur nasihatlerini manasız telakki etme· 
melidir. Servetlerini, şöhretlerini, canlarını koltuklarının altına almıyan· 
lar, yani bir hamlede ölmesini ve her~eydcn iinicfo vaıgeçmesini hilmi· 
yenler büyük işler b11~armıya namzed olmıyan şahsiyetlerdir. Bütiin ta• 
rih kahrarnanlar101n ve din peygamberlerinin alınlannda \'e göğüslerinde 
ya kanlı birer hançer yarası. ya da ölüw uğultularile gelen ıarapnel 
nişanlan vardır. 

'Mekteplere alı
nacak talebe 

Bostanlı plajı"' ıslah '1edilecek 

seyyah gelecek 
Fuarın açık bulunduğu ay 

içinde şehrimize Yunanistan. 
!İtalya ve Kıbı ı:ıtan seyyah ka· 

O•• nu•• mu•• zdeki sen~ 'pla,,.,ıİ. fileri gelecek~ir. Bundan. bar 
~ 1 __ 1J ka yurdun lıırçok yerlerındeo 

Kelfl'sini koltuğunun altına alarak hak ve hürriyet u~runa meydana 
atılan, nıiskinligi, cebaneti, alçakça yerde eürüoıueyi, hc.rşeyi yapınız! 
Lakin başımı vurmayınız diye yalvarmayı ~ilkip üzerinden atan adam 
kabrawaoın ta kcoılisidir. Ocuklarının başından aynlmıyanlar, yüz kilo· 
metrelik bir yere gitmek ıçin sittin sene düşünenler, gölgelerinden bile 
korkanlar, daima hol, dnima feralı yollarda ellerini kollarını sallıya sal· 
lıya yürilycnler, sert yamnçlann dizleri kanatan, tırnaklan sök.en dar 
patikalarmılan geçnıiyenler, ömürleri müddetince elbette karınca kala· 
caklar; karıncnlıktan kurtulamıyacaklarJır. Bu hakikati her eayahaya 
talhik edebiliriz: 

Hnyatım tehlikeye koyarak dünya rekorunu kıran rowancıwn kitabı. 
diger kitablardao daha çok okuyucu huluyor. Uududda yaralanan lapan· 
yol muharrirlerioin röportajları, huuud geri inde, gramofon sesleri içinde 
yazı bazırlıyan ıııuharriılerinkioılco daha alakalı oluyor. 

Üslup da bile, bu, "hayatı tehlikeye koyu~,, un aeil damgası vardır. 

Büyük ü11lıip, derin ve ağır ü lup, klasik olmıya namzed üslO.p ancak 
bu feragnttno aonra elde ediliyor. 

1. icnrette dahi kasalar, en çelin tehlikeler göze alındıktan sonra 
dolar. 

Fcrdlcr ve uluslar, ölmeyi ve :ka)'betmeyi def tere yazmadıktan son· 
ra göz kauıa~tırıcı zaferlere kavuşamazlar. 

Bir kuş yuvasmın kıymeti 1 
Bir kuş yuvası deyip geç· 

miyelim. Vakıa bir yuva, ta
biri mahsusla çerden çöpten 
yapılır; fakat kıymeti çok bü
yüktür. 

İnanmazsanız şu hesabı lüt· 
fen tetkik ediniz: 

Ekser kuşlar, yuvalarında 

beş yavru beslerl~r; her yavru 
için ginde ekalli 50 kurd ve 
böcek avlarlar; bu 4·5 hafta 
hafta böyle sürer. Yani 30 
günde 7 500 kurd ve böcek 
imha edilmiş olur. 

Bu kurd ve böceklerin her 
birisi günde bir meyva çiçeği 
yerler, 7500 böceğin ve kur· 
dun bir ay içinde imha ettiği 
meyva çiçeği miktarı 225,000 
dir. Ve bu çiçeklerin elma 
çiçeği olduğunu kabul eder
sek bir yuva kuşlarının bir 
ayda yedikleri kurdlar ve 
böcekler yüzünden 225,000 
elmanın doğmadan yok olması 
İcab edecektir. 

Şu halde, bir yuva 225,000 
elma kıymetini haiz demektir. 

Sakala dairi 
Kolombiya üniversitesi pro· 

fesörlerinden B. Pol Nistreme 
göre, erkek sakalının istikbali 
çok parlaktır. 

istikbalini pek bilmiyoruz 
amma, sakalın mazisi cidden 
parlaktır! Vakit oldu ki sakal, 
"hikmeti hükumet,, ile tevem 
oldu! Sakal üzerine sarfolu· 
nan mürekkep, adeta bir dere 
teşkil eder! 

Sakal, eski zamanlarda er· 
keğin en sevimli (?I) ve kıy
metli birşeyi oldu; bir erkeği 
top sakalı için çıldırasıya se
ven bayanlar tarihlere gcçtil 

Osmanlılar, gibi birçok ha· 
nedanlarda sakal, saltanat, 
haşmet ve fevkalbeşerlik ala· 
meti sayıldı. Fakat ne denirse 
denilsin, sakal bu yüksek 
mevkiden çoktan indirilmiştir. 
Ve öyle sanıyoruz ki çenesi 
ve yanakları üzerinde bir sürü 
sert kılı taşıyacak sabırlı er· 
kek şu devirde pek kalroa
mıştır. Hala bir kucak sakal 
taşıyan Franıız ricali ve ami· 

ralleri tabii bu sözümüzden 
hariçtir. 

Kral Farukun serveti 
Kral Faruk çok genç bir 

hükiimder olmakla beraber, 
arzın en zengin krallarından 
birisi demektir. 

Kralın 1600 tonluk bir yatı 
vardır ki seyyar saray demek· 
tir. Mahruse yatı kral seyahat 
etmediği zamanlar fskenderi· 
yede Reseltin sarayının önün· 
de demirlemiş olduğu halde 
bekler. 

Yirmi kilometre kadar uzak
ta Ebukır yakınlarındaki Mu
tarra sarayı da binbir gece 
hikayelerindeki sarayları an· 
dırır. 

Kral Kahirede Abidin sara· 
yında oturur, fakat bundan 
başka Kubbe sarayı da var
dır. Krala mahsus Nil üzerin
de ikinci bir yat daha mev· 
cuddur. 

Kralın tahsisatı 1923/24 de 
367,988 altın lira idi; 1935/36 
da bu miktar 558, 7 42 altın 
liraya çıkarılmıştır ki frank 
itibarile 74,312,000 frank 
eder. Maamafih, kral Mısırdan 
ayrılmış olsa bile gene en zen· 
gin insanlar arasında yer tu
tacaktır. Çünkü Mısırdan baş· 
ka ecnebi memleketlerinde 
birçok mevduat ve emlaki 
vardır. 

Bulunmuf eşya! 

Her memlekette polis veya 
belediye dairelerinin emri al
tındı "bulunmu§ eşya,, daireıi 
vardır. 

Şimendifer, tak.si, otobüs ve 

tramvaylarla postahane vesaire 
kişelerinde unutulmuş eşya bu 
daireye teslim edilir ve sa
hibi çıktığı takdirde sahibine 
verilir. 

Bu dairelerde çok garib 
eşya vardır. Fakat Londrada
ki unutulmuş eşya dairesinde 
cidden çok garib şeyler var· 
dır; mesela iki fil iskeleti, 4 
yangın tuluması, bir otomo· 
bil ve iki otobüs! 

Bu ~yadan ziyade bunları 
unutanlara hayret etmek la· 
zımdırl 

--·····--- da ·ınşaat başlıyor de gele~ çok olacaktır. r 
Beledıye, seyyahların ye 

imtihan 'günleri 
bildirildi -·-

Bu sene Liselerle Öğretmen 
ve San' at okullarına alınacak 
yatılı parasız talebeler hak
kında Kültür Bakanlığından 
şehrimizdeki alakadarlara bir 
tamim gelmiştir. Bu tamime 
göre, Ortaokulları iyi ve pek 
iyi derecede bitirip te Öğret
men okullarına girmek istiyen· 
ler, doğrudan doğruya çıktık· 
ları okullara müracaat ede

Bir de gazino yapılacak ve İzmir, 
bir eğlence yeri kazanacaktır ------

ceklerdir. 
Lise ve Ortaokullara para· 

sız yatılı olarak girmek isti
yenlerin ha!z bulunmaları .fa
zımgelen şartlar Kültür· Ba-

Karşıyakanın Bostanlı mev
kiinde çok güzel bir pilaj 
mevcut olduğunu, fakat bura· 
da halkın pılajdan istifadesini 
temin edecek tesisat bulun
madığından belediyece inşaat 
yapılacağını yazmıştık. Bele· 
diye reisi B. Behçet Uz, Bos· 
tanlı plajının ihyası için tet· 
kikler yaptırmaktadır. Haber 

aldığımıza göre belediyece, 
önümüzdeki yıl içinde Bostanlı 
plajında bazı inşaat ve tesisat 
yapılacak, soyunma barakaları 
ve bir de gazino vücude geti· 
rilecektir. Plajın etrafı da ıslah 
edilecektir. Bu suretle İzmir 
şehri, en yakın ve güzel bir 
eğlence ve sağlık yeri daha 
kazanacaktır. 

Benzin ve gaz deposu yangını 

kanlığından şehrimiz Kültür o t f d h 
Direktörlüğüne bildirilmiştir. eponun e a ın a en-

Seçme imtihanları 2 Eytu1 dekler yokmuş 
1937 Perşembe günü saat 9 
da başlıyacaktu. -...------

. Dokuz bölge San'at okulu Mü.ddeiumumilikce buoün Bay 
ıle Ankara İnşaat usta okuluna • o 
alınacak talebeler hakkında Zühtünün ifadesi alınacak 
da bir tamim gelmiştir. Bu ------
mekteplere girmek ist iyen Bayraklıda Anudolu Türk 
talebenin 13 yaşından küçük Petrol limited şirketine ait 
ve 17 yaşından büyük olma- benzin ve petrol deposunda 
ları, en az beş sınıflı ilkokul- çıkan yangın tahkikatına müd· 
dan diploma almış olmaları deiumumilikce devam edilmek· 
lazımdır. 27 Ağustos Cuma tedir. 
günü saat 9 da fzmir Kültür Facia kurbanlarının sayısı, 
Direktörlüğünde bir müsabaka 17 dir. Burnavanın Narlıdere 
açılacak ve bu müsabakada köyünde oturan Bn. Gülistan 
kazanacak talebe, mekteplere adında bir yörük karısı, müd· 
kabul edilecektir. deiumumiliğe müracaat ederek 

Romanya 
kontenjanı ----·---

T ürkiyeye 160 
milyon leylik 
hisse ayrıldı 

Romanya Sanayi Nezareti 
937 senesi üçüncü ayı içinde 
memlekete sokulabilecek mal
ların memleketlere göre tak· 
sımını bitirmiş ve listelerini 
alakadarlara vermiştir. Şehri· 
mizdeki alakadarlara gelen 
malUmata göre bu üç aylık 
müddet için Türkiyeye ayrı· 
lan miktar 160 milyon ley 
olarak tesbit olunmuştur. 

Bunun 100 milyonu konten· 
jana tabi olan, 60 milyonu 
tabi olmıyan malların ithalin
de kullanılacaktır. 

Yugoslavyaya ayrılan miktar 
113 milyon ley, Yunanistana 
160 milyon leydir. Bu müd
det zarfında Romanyanın umu· 
mi ithalatı 5,753,000,000 ley 
olarak tesbit edilmiştir. 

Göçmenler 
Mürettep yerlerine 

aovk ediliyor 
Son defa Bulgaristandan 

Urla tahaffuz hanesine getirilen 
2026 göçmen, bugünlerde vi
layetimiz dahiliadeki mürettep 
iskan yerlerine gönderilecektir. 
iskan müdürü B. Tahsin Ak· 
gün dün Urlaya giderek sev· 
kiyat işlerini tetkik etmiştir. 

MahkOmiyet 
Müteaddid hırsızlık vak'a· 

larının faili olmakla maznun 
Kel Tahir, dün sehrimiz As
liyeceza mahkemesinde bir 
sene 62 gün ve arkadaşı Ha
lil de on bir ay iki giin hap· 
se mahk(ım edilmişlerdir. 

leocası lbrahimin bu depoda 
çalıştığını ve yangından sonra 
eve gelmediğini söylemiştir. 

lbrahim hakkında hiçbir ma· 
lı1mat alınmamıştır, kendisinin 
ne olduğu belli değildir. Ka
zadan kurlulmuş olsa idi evine 
dönmesi lazımdı. Yörük İbra· 
himin yananlar arasında bu· 
lunduğu zannediliyor. 

Tahkikatımıza göre yanan 
depoda yangın söndürmcğe 
mahsus cihazlar ve tesisat 
çok noksanmış. İşçiler, bu 
noksanlığı açıkça söylemişler· 
dir. Yanan depo ve içindeki 
petrol ve benzinler 29 bin 
liraya Viktorya dö Berlin ve 
Mağdeburker sigorta kumpan· 
yalarına sigortalı idi. 

Bu sigorta kumpanyaları, 
depodaki zararın miktarını 
yakında tesbit edeceklerdir. 
Bunun için keşif yapılacaktır. 

ltalyan hastanesinde tedavi 
altında bulunan yaralılardan 
gümrük muhafaza memuru B. 
Zühtünün de öldüğü hakkında 
bir şayia çıkmışsa da bu şayia 
asılsızdır. Bay Zühtünün yara
ları iyileşmiş vaziyettedir ve 
kendisi hastane içinde gezin· 
mcğe. başlıyan Bay Zühtüye 
yemek müsaadesi verılmiştir. 
Bay Zühtünün yaralarındaki 
tehlike zail olmuşsa da bu 
memurun nazik bazı uzuvları 
yangında kısmen yanmıştır. 

Dün yanan deponun vazi· 
yetini yakinen bilen bir zat 
bize verdiği malumatla, depo
nun tek kapısının ancak 70 
santmetre genişliğinde ve çok 
dar olduğunu söylemiş, hal· 
buki bir metreden geniş ol· 
ması lazım geldiğini bildir· 
miştir. Diğer mevaddı ınüşteile 
depolarının etrafı birer metre 
derinlik ve genişliğinde hen
dcnklcrle çevrili olduğu halde 

bu deponun kenarında hendek 
açılmamış bulunuyordu. 

Müddeiumumilikçe bugün 
de tahkikata devam olunacakC 
ve yangından yegane kurtulan 
ve yaraları iyileşen B. Zühtü
nün İtalyan hastahanesinde 
ifadesi alınacaktır. 

Faciada ölenlerin ailelerine, 
şirket tarafından tazminat ve· 
rileceğini yazmıştık. Haber al· 
dığımıza göre, facia kurban· 
!arının ailelerinin istiyecekleri 
tazminatın mühim bir yekuna 
baliğ olacağı söyleniyor. . 
ihracatın 

kontrolu 
Memur namzedleri 
tetkikata çıkıyorlar 

İhracat kontrol memurları 
namzedleri için şehrimiz Ti
caret ve Sanayi Odasında 

açılan kursta derslere devam 
edilmektedir. Kurstaki tedri· 
sat, 15 Ağustosta sona ere· 
cektir. Kontrol namzedleri, 
İktısad Vekaleti standardizas
yon mütehassısı Dr. B. Bade
nin derslerinden çok istifade 
etmişlerdir. Bu sene ihracat 
mevsımı başlangıcında ibra· 
catın kontrolu işlerile meşgul 

olacak memur namze<lleri, pa· 
zartesi günü istihsal mıntaka· 
sında tetkikata çıkacaklar, 
Kemalpaşa, Turgutlu, Manisa 
ve Akhisar havalisinde bağ· 
!arda, Dikili ve Bcr2"~ma ha
valisinde palamutluklarda tet
kikl('r yapacaklardır. 

Yunanistandan yapılan 
ihracat 

Yunanistandan Almanyaya 
yapılacak yaşüzümlcr ihracatı 
için Yunan milli bankasından 
müsaade almak şarttır. Diğer 
memleketlere yapılacak ihra
cat için bu şekilde hususi mü
saadeye lüzum olmadığı Ati
nadan şehrimizdeki alakadar· 
lara bildirilmiştir. 

Fakir çocuklara yapılan 

yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından Temmuz ayı içinde 
630 fakir çocuğa yardım edil· 
miş, yemek, elbise vesaire 
verilmiştir. 

bulmakta müşkülat çekmeme: 
leri v~ ucuz otel bulabilmelerı 
için bir tarife hazırlamıştır. 

··rı· Birçok aileler belediyeye mu. 
caatla, pansiyonerlik yapabı· 
leceklerini bildirmişler ve e" 
adreslerini kaydettirmişlerdir. 
Seyyahlar, otellerde ve pa~· 
siyonlarda ucuzca yatak ternın 
edebilecekler, lokantalarda da 
yemek bulabileceklerdir. 

Birincikordotı 
Baştan başa asfalt

lanacak 
lktısad Vekilimiz B. Celal 

Bayarın, bundan evelki lzrnir 
tedkik seyahatleri esnasında 
Birincikordonun asfaltla döşe~· 
diği takdirde şehri güzelleşti' 
receği izah edilmişti. . 

İktısad Vekilimiz, Liman1 ıf letme miidürlüğüne aid 0 80 

Birincikordonun taşlar arafsıf:. 
asfalt dökYlmek suretile as 8 

!anmasını alakadarlara emret· 
mişti. Bu suretle Birincikor· 

·1 'kide donda dalgaların tesirı e ı d 
birde parkelerin yerlerin en 
oynamalarının önüne geç~le; 
ceği gibi inşaat ve tarnırs 
hususunda da Kordona uzu~ 
zaman masraf yapmamanı 
yolu bulunmuş olacaktır. Ç

1
iin· 

kü asfaltlanan parke yol ar, 
. . aata uzun zaman tamır ve ınŞ . i 

lüzum hissetmeden yeniliğın 
ve güzelliğini muhafaza et· 
mektedir. ----

Telefon sirketi . 
.. • tl111 

B. Rap, satlş mezun•Y~ or 
almak üzere lsveçe gid•Y. 

Otomatik telefon şirketinın 
hükumetçe satın alınmak üzedr~ 

. ı· 
olduğu maliimdur. Şırket 

k .. .. B R t rnuka· re toru . ap, sa ış 
velesini imza etmek üzere A~· 
karaya gitmişti. Şimdi şchr•~ 
mizde bulunan B. Rap; yakıirı 

. . ket o 
da Isveçc gidecek ve şır ~ 
meclisi idaresini toplıyat3 

satış için müsaade alac~""\ 

• 
Şehir ve şebi 
ijiyeni etütle
rine medbal) 

~ --le-
Doktor Memduh Say Ba 

terigolog ijiyenist . 
Şehirlerimizin esasatını, 5

1
'. 

. . . kA taka a 
nayı, tıcaret, ıs an mın .. 
rını ve bunların biribirine 015 

betleri, şehrin planlaşınasıo· 
. daOı 

dakı esasatı sokak, rneY rı 
park, spor sahaları ve bunlarıb· 

. şe 
hudutları, tcşcir usullerı, 

b 
oları, 

rin suları, 1 mumi anY 'li 
kanalizasyon, s:iprüntü messı ~: 
mezarlıklar, şehir toz ve ~c· 
riiltüleri gibi birçok rncse i· 
lcri en son şehircilik nazar. 

11" 
yatına göre, inceleyip ve 

1 
c: 

hayetinde memleketimizde ş 
11 

hirciliğe taalluk eden kanu ... 
1. atrı" ve nizamname ve ta ıın r 

l . 'h . d bu ese me erı ı tıva e en . .1 ri· belediyelerimizin, şehırcı e o· 
mizin, sıhhat işlerilc uğr9j8ğll 
)arın şiddetle muhtaç .. ol ~de 
ve şimdiye kadar TurkÇ bir 
mevcud olmıyan tarzda h· 
eserdir. Uzun bir tetkik ın~yc 
sulii olan bu kitabı tavsı b· 
ederiz. İzmir mektebli kiılU 
hanesinde bulunur. 
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Asilere göre, halk, Satan: 
derin teslimini istiyormuş 

-·-
Madrid cephesinde umumi bir faaliyet var. Asiler, 

Teroel cephesinde ilerliyorlar 
Sen·Jan-Doloz, 6 (Radyo)-

!~şhimR::ı ::"~;~b ~~~~·:~~ lngiltere ile ltalya ara
rak Valansiya ve Barselonda sındaki müzakereler 
beklenmektedir. 

Hususi bir heyet, gelecek 
harb aletlerini kurmak üzere 
hazırlanmıştır. 

Naval Karnero, 6 (Radyo) -
General Varella kuvvetleri ani 
bir baskınla Avilla Frankada 
Yeni mevziler işgal etmiştir. 

Madrid cephesinde umumi bir 
faaliyet görülmektedir. 

Satander cephesinde top 
rnuharebesi ve tayyare hücum
ları devam etmektedir. Burada 
büyük bir taarruz başlamak 
Üzeredir. 

Paris, 6 (Radyo) - Havas 
Ajansına göre, asi kuvvetler 
T eroelde ileri hareketlerine 
devam ederek Seboloyamı iş
gal etmişlerdir. 

Sinra Karbonyerada ve Jam
brelya tepelerinde hiçbir ferd 
kalmamıştır. Beşınci kolordu 
~Uvvetlcri Koşenga ovasına 
1rırneğe başlamışlardır. 

Santander, 6 ( Radyo ) -
Burada gıda maddeleri çok 
azalmıştır. Bu sebeble ordu, 
~rzaksızJıktan dolayı müşkülat 
1çindedir. 

Halk ile anarşistler arasın· 
da mücadele ve müsademeler 
başlamıştır. Halk teslim ol
ltıak taraftarıdır. 

Belgrad, 6 (Radyo) - Mad· 
ridden gelen haberlere göre, 
Nasyonalistler bugün sabah
leyin saat 8,30 da Madridi 
Yeniden bombardıman elmiş· 
lcrdir. Bombardıman bir bu
Cuk saat devam etm•ş, yüz
lerce bomba şehri tahrib ey
leıniştir. Telefat pek çoktur. 
Madridin büyük bir kısmı 
~vler içinde yanmaktadır. ------

Erzurumda 
Tohumları temizleme 

evi açıldı 
Erzurum, 6 (Hususi) - Zi

taat Vekaletince Erzurumun 
lııca nahiyesinde rençberin 
~~humlarını temizlemek için 
ıt tohum temizleme evi açıl-

~ıştır. Ekilecek tohumlar, 
Undan sonra bu müessesede 

ternizlenecektir. , .. ___ liim __ ım!I __ _ 

ANADOLU 
'-----

~ünlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazı;anı 

Haydar Riişdü ôKTEM 
l nıumi neşriyat \C yazı i~lcri 

hliidurü: Hemdi üzhet Çnnt;ar 
1ılarehane i : -

1~ir İkinci Beyler eokap 
C. Halk Partisi binas:ı içinde 

l' l'clgraf: İzmir - ANADOJ,U 
elefoo: 2776 •• Posta kutusu 405 

y ABONE ŞERAiTi 
•llığı 1200, altı aylığı 700, üç 

\' ylığı 500 kuruştur. 
nbnncı memleketler için senelik 

abone ficreti 27 liradır 
l.lcı yerde 5 kuru~tur 

(;(i -
~geçmiş nfishalar 25 kuru,tu; 

~ADOJ U MATBAASINDA =ı 
BASILMIŞTIR -' 

~~~-----ı~---~-

Roma, 6 ( Radyo ) - Lon- ları memnuniyeti gizlememek-
dradan alman haberlere göre tedirler. 
bay Grandi, dün Sir Rober Hiç ~üphesiz yolun yarısı 
Vansinar ile uzun bir mülakat katedilmiştir. Fakat bu daha 
yapmıştır. Bu görüşme neticesi şimdiden müsbet bir takım 
İngiliz - ltalyan müzakereleri itilafnamelerin tanzim edilmek 
Romada cereyan edecektir. üzere olduğu manasını tazam-

B. Grandi, Sir Vansinar ile mun etmez. lngiliz siyasetinin 
bütün muğlak meselelerin müsbet zihniyetini bilen Ro-
tedkikinde mutabık kalmıştır. mada işlerin psikoloji bakı

mından hadiselerin gösterdiği 
Roma, 6 (A.A.) - Resmi dereceden daha ileri gitmiş 

makamat lngiltere ile ltalya olduğu mütaleası yürütülmekte 
arasındaki münasebabn yeni ve nazRrlar Parise tevcih edil-
istikameti hakkında ketumiyet mektedir. Paris şimdi bir meç-
muhafaza etmektedir. Bununla hul teşkil ediyor. · 
beraber Grandi - Çemberlayn Filvaki başlanılacak olan 
mülakatı, Duçe ile Çemberlayn görüşmelerde o kadar mühim 
arasında mektuplar teati edil· meseleler müzakere mevzuunu 
mesi ve nihayet Kont Ciano- teşkil edecektir. Fransanın bu 
nun mülakatı gibi tezahürat görüşmelere karışması bir za· 
dolayısile hissetmekte olduk· ruret halini alacaktır. .. 
Usküdarın 
Merdiven kö
yünde bir cinayet .. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Üs· 
küdarda, Merdiven köyünde 
müthi\i bir cinayet olmuştur. 

Ramazan adında bir adam, 
8 yaşında bir kızcağızı kirletti
ğinden, meçhul kimseler ta
rafından kazıklanmak suretile 
öldürülmüştür. 

Güzellik kraliçesi 
Dün evlendi 

İstanbul, 6 (Hususi) - Gü
zellik kraliçesi Bayan Keriman, 
Doktor B. Orhanla bugün ev· 
lenmiştir. 

B. Hitler 
Bugünlerde siyasi bir 

söylev verecektir 
Berlin, 6 ( Radyo ) - Von 

Ribertrop Berline gelmiş ve 
Bay Hitlerle uzun bir mülakat 
yapmıştır. Bay Hitler; bugün
lerde siyasi ve mühim biı nu· 
tuk irad edecektir. 

Arşidük Fransooa 
Jozef 

lstanbula gelecektir 
Atina, 6 (Radyo) - Habis

burglardan Arşidük Fransova 
Jozef Rodostan Atinaya gel
miştir. Artidük eski eserleri 
ziyaret edecek ve buradan 
lstanbula gidecektir. 

Yedi Vilayetin 
sporcuları 

!Yakında maç yapmak üze
re şehrimize de gelecekler 

Erzum, 6 (Hususi)-Üçüncü 
Umumi Müfettişlik mıntaka
sında bulunan yedi Vilayetin 
sporcularından mürekkep bir 
muhtelit takım teşkil olunacak 
ve bu takım, 12 Ağustostan 
itibaren Gireson, Ordu, Sam· 
sun, Konya, İzmir ve İstan· 
bula gidecek, futbol temasları 
yapacaktır. Bu takım, fstan· 
bulda Galatasaray takımilc de 
bir maç yapacak ve 21 Ey
lülde Erzuruma dönccf!ktir. 

Nobel mükaf a
tını alan serbest 

bırakıldı 
Bcrlin, 6 (Radyo)- Geçen 

sene Nobcl sulh mükafatııu 
almış olan doktor Osiefski 
tecrid kampından çıkarılmış 
ve serbest bırakılmıştır. No
bel mükafatı kendisine Alman 
parası olarak verilmiştir. 

Romanyada 
seylablar oldu 

Bükrt!ş, 6 (Radyo) - Bük
reş vesair vilayetlere mühim 
miktarda yağmur yağmış, bazı 
yerlerde seller vüzünden mad
di zararlar olmuştur. 
Düşen yıldırımlarla birkaç 

kişinin öldüğü de söylenmek
tedir. 

İngiltere 
Habeşistanm ilhakmı 

tamyacak mı? 
Roma, 6 (Radyo) - İngil

terenin Roma sefiri, yaz tatili 
için Londraya hareket etmiştir. 

Deyli Telgraf gazetesine gö
re, lngiliz diplomatı Romaya 
ancak Eylulde dönecek ve 
yeni müzakerelerin esaslarını 
da beraber getirecektir. 

Eylfıle kadar Habeşistanın 
ilhakı da tasdik edilmiş bu
lunacaktır. 

Romanya kralı 
Belgrada vardı 

Belgrad, 6 (Radyo) - Ro
manya kralı Karol bugün 
Belgrada gelmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. Kral Karo), kar
deşi valide kraliçe Marinin 
misafiri olarak Mepluçer köş· 
künde ikamet etmektedir. 

Kral Karol ve valide kra
liçe Mari, bugün öğleden evel 
Çetineye gitmişler ve müzeyi, 
kral Aleksandrın doğduğu evi 
ziyaret etmişlerdir. 

Par iste 
Taksi ücretleri 

Paric;, 6 (Radyo) - Bugün
den itıbaren taksi iicret lcri 
yüzde 25 fozlalaştırılmıştır. 

Belediyemize ben. 
den bir iki not 

Dün akşam yemek yiyece· 
ğim bir lokantadan bana bir 
liste uzattılar, baktım; yiye
ceklerin ismi var fı. Fakat fiat 
haneleri boştu. Garsona sebe
bini sordum, omuzlarını kal
dırdı, boynunu büktü. Bu şüp
heli ve manalı listeyi garsona 
iade ettim. Müşterinin safve· 
tini istismar etmek istiyen, iki 
ayrı ayrı kaba koyduğu ye
meği ayrı müşterilere uzatıp 

yine baska başka fiatler kona· 
bilecek olan bir lokantadan 
yemek yiyemiyeceğimi söyle
dim. Bu, benim medeni ve 
içtimai seviye ve telakkime bir 
tecavüzdü. Ve anladım ki, be
lediye ne kadar çalışırsa ça
lışsın, hala ve hala gırtlak ve 
midemizin üstünde hora tep· 
mek istiyen bir yığın esnaf 
var ... 

Bir kilo armudu ben 10 
kuruşa alıyorum. 

Beş dakika sonra ayni mey· 
vayı siz, ayni yerden 12,5 
kuruşa alıyorsunnz. 

Bir diğeri de · yine armudu, 
başka değil - üç adım ilerideki 
manavdan 7 kuruşa alıyor. 
Hayret değil mi?. 

* * * Dost Yunanistamn Başvekili 
Metaksasın Yunanistanda yeni 
rejimi ilan etmesinin yıldönii· 
mü, parlak tezahüratla kut
lulandı. Yunanistan içti, 
eğlendi. Bütün gazinolar, bar· 
lar, kafeşantanlarda fiatler ser· 
mayesine ve yarıya indirildi.. 
Dostlarımızın bayramına biz 

de sevindik .. Fakat o mt"yanda 
hatırımıza birşey geldi: 

Bizim İzmirde her dokuz 
eylul bayramında, tamamen 
bunun aksi bir vaziyet olur. 
lhtif al alayının geçeceği cad
delerdeki biitün kahvehaneler
de ihtikar sabahleyin erken· 
den bağdaşını kurar, akşam 

vakti cebi dolu olarak defolur, 
gider .. O gün bir kahvenin, 
bir çayın, bir ayranın, bir 
bardak limonatanın fiati · in· 
safa göre 15 · 25 kuruşa fır

lar. Alışverişe insafın girdiği 
gün, onda mukabil bir eles· 
tikiyet de hasıl olur ki buna 
da ihtikar derler .. 

Herkesin bayram sevıncınt 

bile muhtekirane ve hile ile 
dolu bir kazanç vasıtası ya
panlar, doğrudan doğruya bu 
şehre fenalık ediyorlar, de
mektir. Turizmi vesaireyi bir 
kenara bırakalım; fakat hükii· 
metin bütün fedakarlığı, bütün 
gayreti ucuzluğu temin yolun· 
da değil midir?. 

Fırsat bulmuş iken, beledi
yemizi bir daha ikaz etmek 
boşa birşcy değildir sanırım: 
Bilhassa fuarın imtidadınca, 
ihtikar denilen nesneyi, bütün 
bir ciddiyet ve merhametsiz
likle takib etmelidir. Nakil 
vasıtalarınJa, otel ve pansi
yonlarda, yiyecek ve içecekte, 
kahvehane, gazino ve her 
yerde ... 

İzmiri tanıtmak ve sevdir· 
mek, İzmire rağbeti artırmak 
bakımından buna şiddetle ih-
tiyacımız vardır. •X-* 

Müsamere 
Karşıyakada Sahil Şehir ga· 

zinosunda Yamanlar spor ku
liibii menfaatine pazar akşamı 
bir müsamere verilecektir. 

Rüşvet hadisesi 
---····~--

Müddeiumumilikte 
tahkikata devam 

ediliyor 
İzmir otomatik telefon şır· 

ketinin umumi mükaleme köşk
lerinde vukubulan hırsızlık 
hakkında tahkikat yapılırken 

kış mevsiminde lzmir - Karşı· 
yaka arasındaki deniz kablo-
sunun koptuğu sırada bir kap· 
tana rüşvet verildiği hakkında 
bir mesele daha meydana çık· 
mış ve adliyece bu mesele 
üzerinde tahkikata başlanmıştı. 
Verildiği iddia edilen rüşvet 
11 liradır. Dün rüşvet meselesi 
hakkında telefon şirketi mü
dürü B. Rapın alakadar sıfa· 
tile müddeiumumilikte malu
matına müracaat edilmiştir. B. 
Rap, şirketin müdürü olduğu 

için yalnız şirketin idare işle

rile meşgul olduğunu, masraf 
işlerinin fen şubesi amirliği 

tarafından gösterilen lüzum 
üzerine bordro ile verildiğini 

ve rüşvet hadisesinden haberi 
olmadığını söylemiş, son defa 
umumi mükaleme köşklerinde 
yapılan hırsızlık münasebetile 
tahkikat yapıldığı sırada ken
disine böyle bir rüşvet mes· 
elesinin de haber verildiğini 
söylemiştir. Adliyece tahkikata 
devam olunacaktır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
rüşvet hadisesi maznunların
dan, şirket işçilerinden Bay 
Cemal Tükez bu mesele hak· 
kında karakolda ve adliyede 
şu ifadeyi vermiştir: 

- Deniz kablosu koptuğu 
sırada tamir işinde çalışan 

işçilere fazla para vermek la
zım geldi, çünkü güç bir işti. 

Gidip idareden işçilerin pa
ralarını istedim, bir zarf ver· 
diler. Alıp gittim, İşçilere 

tevzi edecektim. Bir de bak
tım, zarftan 11 lira fazla çıktı, 
bu paranın neye aid olduğunu 
öğrenmek için tekrar daireye 
geldim, o sırada memur B. 
Cemal Talu önüme çıktı: 

- Zarftaki fazla parayı ba
na ver. Dedi ve 11 lirayı al
dı. Bu mesele, böylece ka
pandı. Şimdi bu paranın ne 
olduğu sorulunca bir kaptana 
rüşvet olarak verdiğini söy
lüyor. 

Eğer mesele, B. Cemal Tü
ı<ezin dediği şekilde ise rüş

vet vak'asının da musanna ol· 
ması muhtemeldir. 

Askere davet 
1 - 332 Doğumlu ve bu 

aoğumlularla muamele gören 
ve daha eski doğumlulardan 
olup da her ne sebeple olursa 
olsun sevkleri geri kalmış olan
lardan (deniz sınıfları hariç) 
askeri tam ehliyatnamesi olan· 
lar 1 Eylfıl 937 günü yedek 
subay okulu hazırlık kıt' asında 
bulunmak üzere sevkedilecek
lerdir. 27-8-937 Cuma günü 
mektep şehadetnameleri, ehli· 
yetnamc ve nüfus cüzdanlarilc 
şubeye müracaatları. 

2 - 1 Eylfıl 937 de hazır
lık kıt'asında bulunmıyanlar 
hakkında kanuni muamele ya
pılacağı ilan olunur. 

Bir Fransız 
tayyaresi 

Düştü ve içindekilerle 
beraber yandı 

Paris, 6 ( Radyo ) - Şarp 
üssü havaisinin askeri bir tay
yaresi sukut neticesinde için
dekilerle beraber yanmıştır. 

Sayfa 8 

Amerikada grevler 
biribirini takib 

ediyor 
Klevland, 6 ( Radyo ) 

Amerikan şimendiferleri sen· 
dikası 350,000 amele namına 
nmumi grev ilan etmiştir. Bu 
sendika yüzde 20 zam iste
mektedir. 

Bundan başka Klezburg 
otomobil fabrikaları da ka
panmış 11,000 amele grev 
ilan etmiştir. 

FiJadelfiya, 6 ( Radyo } - 
Taksi mensubları grevi hitam 
bulmuştur. Bu hususta bele
diyenin şiddetli müdahalesi 
sebeb olmuştur. Örfi idare 
hala devam etmektedir. 

Hava müsabakası 
Paris, 6 (Radyo) - Paris

Şam, Şam · Paris hava müsa
bakasına İştirak edecek İtal
yan tayyareleri Parise gelmiştir. 

Varşovada 
KomUnistler takib olu

nuyor 
Varşova, 6 (Radyo) - Le

histan zabıtası komünist mer· 
kezl~rinde taharriyat yapmış 

ve maruf komünist Alexandır 

Diviniçiyi tevkif etmiştir. 

İtalyan mektep 
gemileri 

İstanbulda bekleniyor 
Roma, 6 (Radyo) - iki 

İtalyan mektep gemisi İstan
bulda beklenmektedirler. 

Mevkuf/arı serbest 
gezdiriyorlardı 
İstanbul, 6 (Radyo) - Ha· 

pishanedeki mevkufları serbest 
gezdiren muhafız jandarmalar· 
dan iki kişi tevkif edilmiştir. 

Sabık İspanya kralı 
Lozanda lspanyollardan 

mürekkep bir heyeti 
kabul etti 

Paris, 6 (Radyo) - Sabık 
ispanya kralı Alfons Lozanda 
bulunmaktadır. Kral, İspanyol 
kralcılarından miirekkeb bir 
heyeti kabul etmiştir. 

Bu mülakattan sonra sabık 
kral tarafından bir ziyafet ve
ı ilmiştir. 

Bu mülakatın mühim neli-. 
celer vereceği söyleniyor. 

Samsun-Haf ra yolu 
Samsun, 6 (A.A.) - Sam

sun· Bafra yolunun 33 kilomel· 
relik birinci kısmının esaslı 

tamiratı 160 bin liraya müte· 
ahhidine ihale edilmiştir. Bu 
iş için tahsisat Vilayet büdce
sin dan verilecektir. Vilayetin 
en işlek ve iktısadi bakımdan 
en ehemmiyetli yollarından 
birini teşkil eden hu şosenin 
tamiratına başlanacaktır. 

Kacakcılık . , 
Ankara, 6 (A.A.) - Gc· 

çen bir hafta içinde Gümrük 
muhafaza teşkilatı 30 kaçakçı 
1202 kilo gümrük kaçağı, 184 
kile inhisar kaçağı, 2 tüf ek, 
1 tabanca, 12 mermi, 40 ke
sim hayvanı ile 23 kaçakçı 
hayvanı ele geçirilmiştir. 

TAKVİM 
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Sayfa 4 

Fuarda çalışan mektebliler 

Şehirden röportajlar: 

Mektebliler tatilde de 
durmadan çalışıyorlar 

Talihsizlik, depoda yanan mek
tebli yavrulara çıktı. Diğerleri ça· 

lışıyor, para kazanıyorlar. ------Hepiniz mekteplerin kapan
dığını ve mekteplilerin de 
istirahate kavuştuğunu zanne
dersiniz. 

Hayır. Hiç de öyle değil!. 
Bilmem iyice dikkat ettiniz 

mi?. Mağazalara, ticarethane
lere, şuraya, buraya bir göz 
atınız.. Oralarda birçok genç
lerin çalıştığını göreceksiniz. 
fşte bunların hemen hemen 
hepsi istirahat ettiklerini zan
nettiğiniz mekteplilerden başka 
kimseler değildir. Uzağa git
meğe ne hacet; son gaz infi
lakinde de çalışanlar arasında 
talebe yok muydu ve bunca
tızlar yanıp gitmedi mi?. 

Geçen gün bir işim için 
belediyeye uğramıştım. Reisin 
kapısının önü gençlerle dol
muş, kapanmıştı. ileriye birkaç 
adım atmanın imkanı yoktu .. 

Merak ettim .. Oradaki genç
lerden birine sordum: 

- Ne o; bir işiniz mi var? 
Yüzüme baktı ve hafif bir 

sesle cevap verdi: 
- Evet .. Fuarda çalışmak 

için müracaat ediyoruz .. 
- Hangi mektebe gidiyor· 

sun uz? 
- Liseye!. 
işte burada da mekteplilerle 

karşılaştım.. Hepsi birer iş 

peşinde .. Kimi memnun, kimi 
değil. 

O gence sordum: 
-Mektepten daha henüz kur

tuldunuz. Bütün senenin yor
ıunluğunu gidermeniz için is
tirahat etmeniz lazım değil mi? 

Bu sualim onun yüzünü gül
dürmüştü: 

- Dediğiniz çok doğru .. 
Fakat gelecek seneki masraf
ları ne yapalım? 

Biraz durdu ve gene anlat
masına devam etti: 

- işte bizi çalıştırmağa sev· 

keden şeyler hep bunlar. Hiç 
olmazsa sırtıma bir elbise ya
parım. [Yangın da yanan zaval
lılar da böyle düşünmüşlerdi.] 

Delikanlı bu sırada elile 
sırtındaki rengi uçmuş, yakası 
yağlanmış elbisesini göste
rerek: 

- Bunlarla mektep kaske· 
tini başıma geçirmeyi utanı
yorum. 

Dedi. 
Genç mektepliye hak ver

miştim. Ne kadar güzel, ne 
kadar yerinde düşünüyordu? 

Ve sonra kendi kendime: 
- Eğer ötekiler de bunun 

gibi düşünüyor, bunun gibı 
hareket ediyorlarsa ne mutlu 
onlara. 

Oradan ayrılırken genç mek
tepliye son olarak şunu sor
dum: 

- Elbise yaptıracak, mek· 
tep masrafınızı düşünecek kim· 
seniz yok mu? 

- Var.. Fakat bunları te· 
min etmek işi elimden geldik 
ten sonra nıçın onlara yük 
olayım. 

• • • 
Başka bir gün Kültürparka 

uğramıştım. Fuar için hummalı 
bir faaliyet göze çarpıyor. 

Burada çalışanların da ek
serisini genç mektepliler teşkil 
ediyor .. Kiminin elinde boya 
fırçası, kiminin elinde keser, 
testere hiç durmadan çalışıp 
duruyorlar. 

Ben fuarda birini ararken, 
karşıma belediyenin genç mü
hendislerinden Bay Hurşit çı
kıverdi. Beni görünce: 

- O dostum ·dedi- hangi 
rüzgar attı seni buraya?. 

Cevap vermeme meydan 
bırakmadan kolumdan çeke
rek: 

1 Ciizli Cihangir 
- 29- Nakleden: F.Şemseddin Benliotjlu 

mükemmel surette alabildiniz. 
Fakat bu düşünce Lidyanın 
düşüncesi değil, bir başkası
nındır. Lidya, meçhul ve gö
rünmez bir adamın düşünce· 
)erinin aletinize nakline bir 
vasıta olmuştur. 

Profesör, general Marsın 
yüzüne hayretle baktı. Bu 
düşünce çok yerinde idi. 

General sözüne devam 
etti: 

- Evet profesörum, bu 
hallere sebeb olan, başvekilin 
planlarını elde eden meçhul 
bir kimse mevcuddur. Bu 

dam kimdir? 

Emniyeti umumiye direk· 
törü: 

- General, bu adamın ne 
şekil bir mevcudiyet olduğu 
hakkında bir fikriniz var mı? 

Diye sordu. 
General: 
- Bilmiyorum, dedi, fakat 

bugün beşeriyete hakim, gizli, 
gayri malum ve harikulade 
bir kuvvet var. Bu kuvvet 
kimin elindedir? Bunu ben de 
bilmiyorum. 

Profesör Roz: 
- General, düşünceleriniz 

çok kuvvetli ve çok yerinde
dir. Nazariyelerinize hürmet 

ANADOLU 

- Gel, şu paraşüt kulesini 
gor .. 

Dedi. 
Biraz sonra güzel lzmiri, 

en yüksek bir yerinden sey
rediyordum.. insan aşağıdan 
kulenin yüksekliğini az görü· 
yor. Fakat Yukarıya çıkınca 
iş büsbütün değişiyor: 

- Dostum, dedim, bu kule 
hareketten filan müteessir ol
maz mı? 

Yüzüme baktı, güldü. Hiç 
birşey söylemedi, yalnız elile 
betonların aralarına sıkışmış 

demirleri gösterdi. 
ıı: 

"' * Fuar gazinosunun bir kö-
şesinde oturuyorduk ... 

Kulağıma kuvvetli bir uğul
tu çarpınca B. Hurşide sor· 
duın: 

Ne bu gürültü? .. 
Ne olacak Fuarı hazır· 

Jıyan gençler .. 
Bunlar da mı mektepli? 
Evet. 

- Ne iş yapıyorlar? 

- Ooooo, dedi.. Bunlar 
anlatmakla bitmez şeyler. 

Gel seni oraya götüreyim de 
bir gör .. 

Çok ~eçmeden ellerinde 
fırça, kalem, cetvel, keser, 
testere ile u~raşıp duran bir 
sürü genç arasındaydık .. 

Arkadaşıma soruyordum: 
- Desene mektepler bu

raya nakledilmiş? .. 
O gülerek cevap verdi: 
- Öyle gibi birşeyl. 

Bari kendilerine verilen 
işleri becerebiliyorlar mı? 

- Bu da laf mı a canım ... 
Baksan a yaptıkları işlere .. 

Hakikaten de öyle idi ... 
Hepsi sanki yaptıkları işlerin 

doğrudur. Şimdiye kadar gö
rülmemiş, duyulmamış ve hal
ledilmemiş bir hadise ve bir 
kudretle karşılaşmış bulunu
yoruz. Bu sebeble ben henüz 
bir fikir ve kanaat dermeyan 
edecek vı-ziy~tte değilim. 

Dedi. 
- Aleti ve yazıyı tekrar 

okumama müsaade eder mi· 
siniz? 

General Mars aldığı müsaa
de Üzerine alete yaklaştı ve 
filime bir müddet baktı, 
sonra: 

- Harfler şayanı dikkat 
ve gariptir. O kadar ki, elle 
yazılmış harflere hiç benze
miyorlar. Sanki mevcelerle 
titrek şekilde yazılmıştırlar. 

Dedi ve filimi profesöre 
uzattı. 

- Hele ıiz de bir bakınız. 

Kumaş çalmışlar 
Birincikordonda Çolakzade

Jer mağazasına giden Fatma 
ve Zehra adlarında iki kadın, 
altı metre kumaş çalmışlardır. 

Karpuz hırsızı 
Kemer istasyonunda duran 

bir vagondaki karpuzları çalan 
Sami oğlu Hüseyin yakalan
mıştır. 

Kevfe gelmiş 
Bozyakada bilasebeh hava

ya silah atan Osman oğlu 
Ali tutulmuş, tabancası da 
alınmıştır. 

Sarhoşlağun sonu 
Fazla sarhoş olan Ad('m 

oğlu Cemal ile Mustafa oğlu 
Ali, Birinci Aziziye mahalle
sinde Osman oğlu Mehmedin 
evine gitmişler ve kapıyı kıra

rak zorla içeri girmişlerdir. 
Zabıta, sarhoşları adliyey~ 
vermiştir. 

Yazıların umumi şekline göre 
şiddetli bir saclanın husule 
getirdiği izler olduğuna hük
metmek lazımdır. 

Yazılara daha fazla bir 
dikkatle bal<an profesör: 

- Evet, hakkınız var. 
Dedi. 

- Profesörüm, aldinizin 
muvaff akıyeti bence hatta 
tahminlerin üstündedir. Baş
kasının düşündüklerini de ka· 
yıd sizin için mümkün ola
caktır. 

- Evet, fakat sade işte 
eJde edilmiş bir netice .. 

- Tabii, bize bu "meçhul 
mevcud" yardım etmiştir. 

- Fakat bu sözlerinizle ne 
demek istiyorsunuz? 

Bu suali emniyeti umumiye 
müdürü ıordu. 

7 .Ağuatoı 937 

Oğlunu öldüren baba 

Bu baba, adeta. oğlunu 
kıskanıyormuş ...... ._. 

Son posta ile gelen Fransız 
gazeteleri, mühim bir cina
yetten bahsetmektedirler. Bun
lardan biri hadiseyi şu suretle 
tesbit ediyor: 

Evelki gün Montröiste, 
Marsel-Sembat sokağının kö
şesindeki gazinoda akşamın 
serinliğinden istifade için otu
ranlar, ansızın dör; el silah 
atıldığını duydular. 

Gazino müşterileri, ne ol· 
duğunu anlamak istiyorlarmış 
gibi biribirlerinin yüzlerine 
baktılar. Fakat biraz sonra 
bir insan ağzından çıkması 

güç bir homurdanma ve bir 
silah sesi daha duydular. 

Bir kadın mütemadiyen 
bağırıyordu. Cazinonun pat
ronu çıktı ve: 

- Herhalde Tonbur ailesi 
nezdinde bir facia var! 

Dedi. 
Patron bir komşusu tara· 

fından takib edildiği halde 
sokağın 4 numaralı ve oldukça 
harap ve ahşap bir evine 
girdi. Bir kadın, madam Tom
bur: 

- Oğlum, zavallı oğlum .. 
Onu öldürdü!. 

Diye bağırıyor ve saçını 

başını yoluyordu. 
Bedbaht validenin işaret 

ettiği yemek salonuna geçen 
iki adam, orada ikiye kıvrılmış 
ellerjle tuttuğu sol boğründen 
dereler gibi kan akan genç 
bir delikanlı gördüler. 

Gazino patronu gencin 
başını kaldırmak istedi, fakat. 
o çoktan öl-nüştü. 

Bu sırada mahallenin polis 
komiseri de facia yerine ye
tişti. 

Bu evde ne olmuştu? 
Bir şahid: 
- Delikanlıyı elli yaşların· 

da bulunan babası Leon Tom· 
bur, kıskançlık yüzünden öl
dürdü. 

Diye izahat verdi. 
Leon Tombur, üç çocuk 

babası, munis ve çalışkan 
bir adamdır. 1936 senesi 
teşrinieveline kadar bu ada· 
mm sicilline bunlardan başka 
ve bilhassa kötü bir kayıd 

konamazdı. Fakat bu tarihte 
işsiz kalmış ve çok meyus 
bir hale düşmüştür. Ailesi 
kendisini teselliye çalışmış· 
lardır. • 

Bu ailenin evli bir oğlu 
vardır. 24 yaşında olan ikinci 
oğulları Roger sobacıdır ve 
hayatını mükemmel surette 
kazanmakta ve babasına da 

- Aşikar!.. Bize mevcudi
yetini haber verdikten başka 
radyoya ne suretle tasarruf 
eıt ğiııi <le bildirmiş oldu. 

- İyi, fakat... Henüz birşey 
bilmiyoruz. 

- Bilakis... Esrarengiz bir 
mevcudiyetten haberdarız. Bu 
mrçbul mevcudun bizi takib 
ettiğini de biliyoruz. Çünkü 
yapmak ~stediğimiz şeylere 
mani olabiliyor! 

Salonda derin bir sükut 
oldu. Ardenya hükumetinin 
bu üç en yüksek şahsiyeti 
hayret ve dehşet içinde 
idiler. 

Nihayet emniyeti umumiye 
müdürü: 

- Vaziyeti başvekile bil· 
dirmeliyiz. 

Dedi. 
Profeıör: 

yardım etmektedir. 16 yaşın· 
da bulunan üçüncü oğulları 
da işlemeğe başlamış ve bu 
suretle aile hayatında bir 
güçlük zuhur etmemiştir. 

Fakat işsizlik, Tombur ba· 
banın ahlakına tesire başla· 
mıştır. Baba ufaktan içmeğe 
başlamış ve ahlakında deği· 
şiklikler görülmüş, artık zev· 
cesine ve oğlu Rogere karşı 
muamelesi haşin olmuştur. 

Roger babasına fazla haşin· 
leştiği zaman: 

- Baba, neye çıkışıyorsun. 
Sen benim babamsın, beni 
kendi başıma rahat btrakl 

Demiş, sarhoş baba da: 
- Sen para kazanıyorsun, 

genç ve güzel, güçlü, kuvvet-
lisin. Herkes seni seviyor. 
Fakat ben senin kuvvetli Jeol
larından korkmam. Ben ihtiyar 
parasız, işsiz, herkesin mu· 
habbetinden uzak kalmış bir 
adamım .. Bu doğru mudur? 

Cevabını vermiştir. 
Roger babasının bu halin

den, deliİik alametleri olduğu 
için korkmtya başlamıştır. 

Facia günü, Roger bahçede 
bir ağacı keserken ihtiyar 
babası sarhoş bir halde gel
miş ve: 

- Bu ağaç benimdir, des· 
tereyi ver, sen benim işlerime 
karışamazsın! 

Demiş, delikanlı da deste· 
reyi bırakıp yukarı çıkmıstır. 

Roger burada gördüğii iki 
içki şişesini kaldınrken gelen 
ihtiyar: 

- Vay, sen benim içki 
şişelerimi de alıyorsun! 

Diye bağırarak tabancasını 
çekmiş ve dört defa ateş et· 
miştir. 

Kurşunlardan ikisi delilcan· 
lının böbrek ve batJrsaklannı 
tahrip etmiş ve zavallıyı öl· 
dürmüştür . ----Del)lrmendal)ı cinayeti 

Değirmendağı mahallesinde 
manifaturacı B. Muammeri öl· 
dürmak ve belediye tahsildarı 
B. Rağıbı yaralamakla maz· 
nun balıkçı Yaşarın muhake· 
mesine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş· 
tir. Bu celsede iddia maka· 
rnını işgal eden müddeiumumi 
muavini B. Şevki Suner iddi· 
asını serdetmiş ve maznunun 
Türk ceza kanununun 448 inci 
maddesi mucibince on beş 
sene ağır hapse mahkum edil· 
mesini istcmiştr. Müdafaa 'için 
muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

- Tabii, dedi, fakat btniıP 
ikinci tecrübemi yapmaklığııP 
lazımdır. 

General Mars: 
- Hila fikrinizde ısrar 

ediyor musunuz? 

- Maalesef... Tecrübeleri· 
me devam mecburiyetinde 
bulunuyorum. 

- Pek ala.: Bayan bird 
sonra gelecektir, beldiyebi· 
lirsin izi 

- Şu halde, bayanın içe: 
ceği suya bir iki damla ilavesı 
ni kabul edeceksiniz, demek 
oluyor. 

- Tehlike yok 
K t 

•. 
- a ıyyen .. 

zararlı bile olsa 
yanımdadır. 

Çok ali .. 

mudur? 
Maamafib 
panzehiri 

- Sona Var-



......___ 7 AtultOI 937 

~ahat mektubları : 

~ize, emsalsiz bir tabiat 
güzelliğine maliktir. 

lfudud kasabamız Hopa da ayni 
iiizellikte ve Batuma çok yakın 

bir kücük şehirdir. 
• 

Trabzonun meşhur Agaso/ga camii 
29 Temmuz Fakat ayni adamın şehre gır-

~ık~izede ancak iki saat kal· dikten sonra da müthiş bir 
~ · Fakat hemen ilave ede- hayal sukutuna uğramaması 
~tn ki, iki dakika bile kal- gayri kabildir. 
~ ~]saydık Karadeniz sahil- Jşte sırf bunun içindir ki, 
)U rıı.n bende bıraktığı en bü- Rizeye çıkmak istemedim. Sa· t ıntiba gene Rize olacaktı. hilde, kasabanın içinde beni 
~ zun bir sahil boyunca ya· ne gibi manzaralar bekledi-
l~Çtan yamaca zarif evlerile ğini pek ala tahmin ediyor
~lun alabildiğine uzanıp gi- dum. Gözlerimi, ruhumu do· 
~rı şehri bir tarafa bırakınız, yuran bu yeşilliğin bende hı· 
~at tabiatın güzelliği, dün- raktığı intibaı silmekte ne 
~ ın herhalde pek nadir ye· mana vardı?. 
~de bu kadar bariz olma- ilk defa olarak Rizede dür· 
~~t. Tabiat güzelliğin~ bir bünümü kullanmadım. Bana 
~l diye gösterilen bütün hayatımda o kadar güzel şey· 
\ lçreyi dolaşınız, çok nefis ler göstermiş olan dürbünü· 
\ llz~ralar, çok emsalsiz yer· mün burada hıyanet etmesin· 
\·Rorürsünüz, fakat Rizedeki den korkuyorum. \'t güzelliğinin ufacık bir Vapur demir aldı, ben göz-
fl •. dahilinde bu derece te· lerim hala bu yeşilliklere dal· 
~ etmiş bir şeklini orada mış, onları sanki içime dol-
\ h.ulamazsınız. Tabiat sanki durmak istiyormuı gibi uzun 
\tıyatro dekoru vücude ge· uzun, dalgın dalgın bakıyo· 
'~k istiyormuş gibi her ya· rum... Rize artık ufuk üstüne 
~~' her sırtın, her tepenin geliyordu. Şimdi bu hıyanet 
~ •ne ondan biraz daha yük· tehlikesi zail olmuştu. Ancak 
\bir yamaç, bir sırt ve bir o zaman dürbünümü elime 
\ koymuş ve bunları böy- aldım ve ufuk üstünde kay
\ ~a gerilerde bulutlar için· bolmak üzere olan bu tabiat 
~ Ybolan en yüksek dağ- güzelliğine son bir defa daha 
\ kadar teselsül ettirmiş... doya doya baktım .... 
~ bütün bu yamaçları, Ne yazık, size Rizeye ait 
~ ı ve tepeleri ile şurada hiçbir manzara göi.deremiyo· 
\ bir çayır yeşilini geniş rum. Şehre çıkmadığım için 
\ 'hç yeıilliği ile çevire· tedarik etmek kabil olmadı .. 
\ıı~eride küme küme ağaç Rizeliler de bu güzel tabiatın 

·ıı~k!erini geniş bir çayır manzaralannı vapura kadar 
ıtı içinae dağıtarak öyle getirip satmayı düşünecek ka· 

.ır.•nzara vücude getirmiş dar kasabalarını sevmiyorlar .. 

- ----- --- --~---------------··-----· -·------ -- ·- - ·- ~ . 
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~ ~] Yeni yaptırılan gemilerimiz: 

~- Karadeniz hattı tipi 
Guzel kadınlar G il M • t• • d • 4 K d • • • d 

Laf ola, beri gele; guya A· em er,• erSID lplD en '• ara -:nız tipin• en 
merikada hiç çirkin kadın 7 tanedır ve Almanyada ınşa edılmektedır. 
yokmuş. Fizik kanunlarına da 
bakarsak, aynı zamanda, Ame
rika erkekleri için de aynı 
şeyi söylemek lazımdır. Doğ
rusu ya, ben buna inananlar-
dan değilim. Olsa olsa, spor' 
ve çalışma ile belkivücırtıe:'" 
rinde, bizimkiye nisbetle daha 
bariz bir düzgünlük, bir ahenk 
vardır. Çünkü düne kadar 
bizim analarımız, babalarımız 
yürümesini, koşmasını bilmez· 
lercJi. Kasabalarda ve köyler· 
d ! kalın kuşaklar arasında 
sıkılan beller, bütün elestiki· 
yetini kaybeder ve insanlar 

l adeta baston yutmuş veya 
yarı l.Jetonlaşmış gibi düşer, 
kalkarlardı. Kollar, bu kuşak· 
ların kalınlığı hasebilc, adeta 
yengeç bacağı şeklinde birer 
kavis çizer ve dirsekler fırlar, Gemilerimizi inşa edecek olan Almangada Neptanver/t tezgahları 
çıkarlardı. Mersin hattı için yaptırıl· daki büyük soğuk hava depo· ikinci ekonomik mevki, yemek 

Bacakların çoğu bozuktu, makta olan dört yeni gemi- sudur. Bu depoda 800 ila bin salonu, bunun üzerinde lüks 
ayakların çocuğu da içe ba- mizdc.n başka Karadeniz sa· kadar kesilmiş koyun naklolu- ve b irinci mevki yemek salonu 
sardı ve onlara buruk derdik, hillerimizin ve kısmen Pire nabilecek ve bu sayede müş· ve bu salonun üzerinde de 
Amerikalılarda, İngilizlerde ve lskenderiye hatlarının ih- kül ve meşAkkatli olan canlı büyük kış bahçesi ve dans 
görülmiyen şeyler, işte bun- · .. ı k K ha"van nakline kısmen lüzum salonu tertib edilerek bu sa-
lardır. Bacakta, kolda, omuz- tıyacına gore a ınaca ara- J 

deniz vapur tipleri hakkında kalmıyacaktır. Büyük ihtiyaç· 
larda, herşeyde tam hakkını D · 1 d k lar karşısında hayvan naliya· 
alıyorlar, işliyor, açılıyor, ta· emz mecmuasın a şu ma a· 

1 k t tını da temin etmek üzere bit i nkişafını buluyorlar. e çı mış ır: 
B ·ı Al L · d" · gladura güvertesi baştan başa Ana ve ninelerimizle, şim- u gemı er man oı ının 

diki kızların, baba ve dede- bu tip için en yüksek sınıfına bu işe tahsis olunmuşttr. Bu 
lerimizle şimdiki genç erkek· göre inşa olunacaklardır. güverteye isabet eden ambar· 
lerin vücutlerini bir mukayese Esas ölçüler: ların derin ambar kaportarı 
e?iniz; arada n~ kadar büyük Bütün uzunluk ı2ı,OO metre vasıtasile yolcu mahalleri ile 
hır fark vardır? K . 1 d 1 2 96 olan hava temasları tamamen 

A 
'k 1 1 b h . aıme er arasın a 1 , ,, k 1 . merı a ı ar u ususta bıze uzunluk esi ip sun 'i ve tabii tecdidi 

faık olmakla beraber, mesela Postalar üzerinden 16 00 ,, hava tesisatı tertip olunduğun· 
bizim kadın ve kızlarımızın genişlik ' dan yolcuların koku ve sada 
kendi havaları, daha üstündür: Ana güvertede 9120 ,, yüzünden rahatsız olmasına 

Gözler daha manalı, kaşlar yükseklik imkan kalmamıştır. Canlı hay-
daha keskin, çehre daha sem- Güverte ana yük· 2,30 ,, van tahmil ve tahliyesi doğ-
patik.. Onlarda ise bir yan seklikleri rudan doğruya borda kapak-
soğukluk vardır. Bir Türk kı- Yüklü çektiği su 6120 ,, ları vasıtasile temin olunmuştur. 
zının güz ... lliğinde şiir vardır. Yüklü maimahreç, 6,SOO ton Umumiyetle bütün yolcula· 
Onlarda ise basit bir mihani- takriben rın gemiye giriş ve çıkış vaz· 
kilik.. Dedveyt (yükleme 2,600 ,, iyet ve mevkileri serbest ve 

Yalnız bir nokta daha var: kabiliyeti) rahattır. Yük alıp verme key· 
Bir de burun ve ağız, her- fiyetine de bilhassa ehemmiyet 

Boş gemi sıkleti, 3,900 11 keste ayrı ayrı şekiller arzeder. takriben verilmiştir. 2 ve 3 numaralı 
Kadın ve kızlarımızın bu· ambarlarda tertip edilen bü-

Azami sürat 16,5 deniz mili 
run)arına, dudaklarına bakınız: yük borda lumbar kapakları 

Servis sürati 15,00 deniz mili ·1 1 Hiç biribirine benziyorlar vasıtası e güverte yo cusu ve-
nıı 7. Halbuki onlarda burunlar Esas itibarile Karadeniz ya icabı halinde hayvan, ara-
tornadan çıkmış gibi, yekne- hattı ihtiyacını karşılamak ba veya otomobil, vinç isti-
sak ve muntazamdır. üzere yaptırılan bu gemilerden maline lüzum kalmadan doğ· 

Amma, bütün bunlara rağ· 3 aded sipariş olunmuştur. rudan doğruya rıhtımdan am· 
men, ben bizimkileri severim.. Bu gemiler, ayni zamanda iz· bara alınabilir. 
"Leylayı Mecnunun gözile sey- mir ekspres ve Pire · lskende- Geminin dört ambar ağzı 
retmeli,. derler. Ne doğru riye seferlerini yapabilecek en vaıdır. Beher ambar ağzına 
söz?. mükemmel tertibat ve konfor ikişer bumba ve :kişer vinç 

lonların cümlesi hususi terti
batlı asansörler vasıtasile mut
fağa raptedilmişlerdir. Mutfa
ğın havası, pusla güvertesine 
kadar yükselen büyük ve sun'i 

cereyan tertibrıtını da haiz hu· 
lunan iki adet baca vasıtasile 
tahliye edilmekte ve bu sayede 
mutfak serin tutulduğu gibi 
asansör kanallarının üst niha
yetleri de bu bacalara iştirak 
ettirildiklerinden yemek salon· 
larına nahoş kokuların gelme· 
mesine kat'iyen imkan kalma· 
mıştır. Mutfağa hususi maki
neler vasıt_asile güverteden te· 
miz hava sevkolunmaktadır. 
Bütün bu tertibat vasıtasile 
geminin yemek servisi en kısa 
ve en muntazam ve temiz bir 
tarzda yapılabilecektir. 

Kamara koridorlarının, an
trelerin ve bilhassa salonların 
tertip tarzları ve eb'atlandırıl· 
ması büyük etüdlerin mahsu
lüdür; bu tarzdaki tertibin ne
ticesi olarak bütün bu tesisat 
ve tertibat, yolculara asgari 
on bin tonluk bir gemide bu
lunuluyormuş hissini vere· 
ce~tir. 

Geminin bütün kamaraları; 
bilhassa lüks ve birinci mevki 
kamaraları fevkaladedir. 

"-san saatler ve ~aatlerce Mamafih bulsaydım bile bu 
~lı halde doymak nedir manzaralar sizi de hayal suku· 
l}'or ve gözlerine her da- tuna uğratmaktan başka bir 
~ her saniye yeni bir gü· şeye yaramayacaktı. Hayatım-

Ayni zamanda, "bir peşin, ile denizcilik ve yük alma kumanda eder. Ayrıca yalnız 
bin veresiyeye müreccahtır.,, Ken· kabiliyetlerini de ihtiva etmek- iki numaralı ambara kumanda 

di kız ve kadınlarımız durur- tedir. eden bir de 30 tonluk ağır 

İkinci ve ikinci mevki eko
nomik kamara ve salon leş· 
kilatı geminin başlı başına 

bütün bir güvertesini işgal 

eden ve mutavassıt yolcunun 
ihtiyacına mükemmelen cevap 
verecek bir tarzda tertip edil
miştir. Bu kamaralar elde mev· 
cut en büyük gemilerimizin 
birinci kamara teşkilatmdar. 
daha ferah ve modern ola· 
caktır. 

t>t' Yeni bir manzara bu- da misline nadir tesadüf etti· 
~' ğim bu güzellikleri objektifin 
tU~~i~ bu tamamile ilahi manasız ve renksiz sadakati 
i 'tını gördükten sonra, ile nakletmeye imkan yoktur. 

~~ı:k ~lduğu halde sahile Onları ancak, o da belki bir 
Q~ ıstemedim. Hatta va· dereceye kadar, bir ressamın 
t Uz avdette Rizede on fırçası tesbit edebilirdi. Hey· 
~~ kadar kalacak oldu~u hat... Küçük bir levha parçası 
rltı buraya gene çıkmıya· üzerine tabiatın bu muhteşem 
ti~ Bu nefis manzaranın inkişafını bütün inceliklerile 
b de bıraktığı tesiri fena tesbit edebilecek ressamı ne· 
tıı~Yal sukutile izale etmek reden bulmalı? .. 
~i~Yorunı. * * * 
~ kat ettiniz mi bilmem?. Hopaya geldiğimiz vakit 

Şehirlerinin ekserisi ya gece yarısına yaklaşıyordu. Tür
'b tarzları, ya mimarileri kiye Cumhuriyetinin Karade
tc ~t ta en galibi olmak nizdeki bu hudut kasabası, 
d~ abi:tın kendilerine gös- Rize gibi, ayni yeşillikler için-
~~ Conıertlikten dolayı de... Rizeden bir farkı varsa 
ijtl: fevkalade güzel gö· biraz daha küçük olması 
•bııı r. Uzaktan gelirken Is· ve biraz da mühmel kalma
t b~ seyreden bir adam sıdır. Anlaşılan Hopalılar da 
~tı~az san'attan, güzellik- çalışmıya pek meyyal insan· 

'lı rsa bu emsalsiz man· lar değiller ki, kasabalarına 
fthre mutlaka işık olnr. kayık yanaştıracak bir iskele 

ken Amerikalı kadına kıymet Bu gemiler; gerek Karade- yük dikmesi mevcuttur. iki 
vermemeliyiz. Çimdik niz ve gerek Ege ve şarki Ak- numarali anı barın bum baları· 

Nafıa Komiseri geldi denizin incileri olacak kadar nın beheri (10) ton kaldıra· 
Nafıa Komiserliğine tayin güzel tertip ulunmuşlardır. bilecek kabiliyettedir. Gerek 

edilen B. Halid şehrimize Bu geminin dahili tertibatının vinçlerin ve gerek demir ırga
gelmiş ve yeni vazifesine baş- ferahlığı ve mükemmeliyeti ile dı ile halat ır~adlarının elek
lamıştır. Nafıa Komiseri dün harici görünüşünün estetik ba- trikle tahrik edilmesi düşü· 
belediye reisini ziyaret ederek kımdan "güzel,, olarak tesbit nülmektedir ki bu şeklin in· 
görüşmüştür. ve bunlarla beraber muvazene, intihabı; gerek ekonomi ve 

denizcilik ve yük alma kabi- gerek asri teçhizat bakımla-
yapmayı bile 
muşlar ... 

lüzumsuz bul· liyetlerin!n de en müsait bir rından en doğru bir hareket 

Biraz ilerde ufuk üstünde 
elektrikler içinde pırıl pırıl 
yanan bir şehir var: Sovyet 
topraklarının ilk şehri Batum. 
Hopa ile Batum arasındaki 
mesafe on yedi mil kadar 
birşey... Yani kuvvetlice bir 
motörle insan bir nihayet bir 
buçuk saat içinde rahat ra
hat gidebilecek... Hopaya çık
mayı lüzumsuz buldum. içinde 
bir tek yol bile görünmiyen 
bu kasabada ne yapacaktım. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

noktaya yükseltilebilmesi, de· olur. 
niz inşaatı bakımından en müş- Kamaraların tanziminde en 
kül bir meseledir. iftiharla son yenilikler ve memleketimi
diyebiliriz ki: bu tip gemileri- zin şeraiti tabiiyesi bilhassa 
mizde • büyüklüklerine naza· nazarı itibara alınmış ve bütün 
ran • bu hassaların cümlesin· kamaralar alabandalarda ve 
de haddi gayeye varılmıştır. doğrudan doiruya ziya ve 

Karadeniz hattı tipi gemi· hava alan bir tarzda tertip 
lerimiz esas itibarile yolcu ve edilmişlerdir. Bu gemilerin en 
mütenevvi tüccar eşyası ve mühim hususiyetlerinden biri 
dökme yük nakline en müsait de yemek salonlarının ve mut· 
bir tarzda tertip olunmuştur. fağın tanzim tarzındadır. Bü
Bu gemilerde görecekimiz mü· yük ve asri hertürlü tertibatı 
him yeniliklerden biri de üç ihtiva eden mutfağın üzerinde 
numaralı ımbann dip kıımın· ıırasile müıterek ikinci ve 

Sıhhi tesisat mükemmel ve 
boldur. Yangın ve tahlisiye 
tertibatı mükemmeldir. Seyir 
cihazları, bölme ve emniyet 
tertibatı en son terakkiyata 
göre tertip ve tanzim olun· 
muştur. 

En ziyade müşkülata maruz 
kalınan kademhanelerin tak· 
simi ve en sıhhi ve tamirleri 
kolay bir tarzda inşa olunma-
ları meselesi bu gemilerde 
bilhassa muvaffakıyetle tatbik 
olunmuştur. Mevki sınıflardaki 
esas kademhaneler bütün gü· 
vertelerde üstüste tertip edi· 

- Lüt/en çevirini# -



Sayfa 6 ANADOLU 

lzmir Komutanlığı ilanları 
----------------------------...-~---------------------İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

Çin-Japon harbi 
devom ediyor 

Bürhaniyede bir 

- Başı 1 inci $ahi/ede -
Younanda bulunen Japonlar 
bu şehirleri terketmişlerdir. 

Paris, 6 (Radyo) - Japon
lar, dün {Ankeo) limanına as
ker çıkarmışlardır. 

Vaziyet, umumiyet itibarile 
vahim görülüyor. 

Paris, 6 (Radyo) - Nankin 
şehrinin tahliyesine devam olu· 
nuyor. 

Almanya Japonyayı gücen· 
dirmemek için, Çindeki askeri 
heyeti geri çekmeğe karar 
vermiştir. 

Tokyodan alınan haberlere 
göre, Japon aekeri şurası, top· 
lanmış ve gece geç vakıta ka· 
dadar müzakerelere devam 
ederek mühim kararlar ver· 
miştir. ....................... 
lerek bunların cümlesinin pen
çereleri ana güverteden filika 
güvertesine kadar imtidad eden 
geniş bir hava kanalına iştirak 
ettirilmiştir. Bütün kademhane 
ve lavabo boruları keza bu 
kanal dahilinde toplanarak bu· 
radan sevkolunduğundan ge· 
rek tecdididi hava ve ziya ve 
gerek bakım, muayene ve ta
mir meseleleri çok iyi bir su· 
rette hallolunmuştur. 

yangın 

Balıkesi, (Hususi) - Bürha
niyenin Karaağaç köyünde Ko· 
ca Halil oğlu Aliye aid kahve
de garson Ömer oğlu Ahmed 
bir gün evel akşam üzeri pirne 
kömürü ile kahve ocağını dol
durmuş ve kahvenin kapısını 

kilitliyerek yatmak iizere gece 
yarısı kahveden dışarı çıkmıştır. 

Kömür yavaş yavaş ateş ala· 
rak ocağın yanıbaşında bulu-
nan on kadar an kovanı ateş 
almıştır. Bu suretle yangın kah
veye sirayet etmiş ve ateş bü
yüyerek kahve kamilen yanmış
tır. Yangın bu kahvenin yanın· 
da bulunan aynı köynen Ra-
tip oğlu lbrahime aid kahve 
ile bakkal dükkanına da sira-
yet etmiştir. 

Bu vaziyeti gören köy halkı, 
hemen yangın mahalline gele· 
rek, yangının daha fazla büyü
mesine meydan vermeden sön
dürmüşlerdir. 

Yanan kahvenin zararı 400 
lira kadardır. 

Diğer kahveyle bakkal dük· 
kanının bu yangından zarar
ları 100 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Yangına sebebiyet veren 
adam yakalanmış ve evrakile 
birlikte adliyeye teslim edil
miştir. 

Yangın bütün köy halkını 
heyecana düşürmüştür. 

Fransızca dersleri 
Dijon Üniversitesinde tahsil 

görmüş bir amatör tarafından 
hususi Fransızca dersleri ve· 

rilmektedir. ikmal talebeleri 

Bu gemilerin en mühim ye
nilik ve hususiyetlerinden biri 
de, ayni ve hatta daha büyük 
gemilerde bile pek nadir tesa
düf olunan baştan kıça güverte 
altı irtibatını temin eden paşaj 
ve su geçmez kapılardır. Ana 
güverte altına isabet eden bil- yetiştirir, ~ers ücretleri ucuzdur. 
cümle güverte yolcusuna mah- Karantma köprüsü No. 685 

sus navlun ambarları bu sayede • 
birbirlerine bağlanmış olduk
rından yolcunun baştan kıça 
g-eçebilmesi için üst güverte· 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
lere çıkmasına ve dolambaçlı 
yollardan geçmesine lüzum 
kalmamıştır. Bilhassa kış sefer· 
]erinde bu nokta mühim bir 
sıhhat ve fırtınalı havalarda 
da bir emniyet meselesi teşkil 
eder. 

Keza üst güverte dahi geniş 
alabanda pasajları vasıtasile 
baştan kıça kadar devamlı bir 
güverte haline getirilmiştir ki, 
geminin seyir ve idaresi bakı
mından çok kıymetli bir ter
tip tarzıdır. 

Geminin her sınıf yolcusuna, 
nizamatın talep ettiğinden çok 
daha fazla muhafazalı ve açık 
güverteler tertip edilmiş ve 
yazın yolcuların açık hava ve 
serinliğe olan ihtiyacı bilhassa 
nazarı itibara alınmıştır. 

Bu gemilerde 8 i çift yataklı 
lüks kamaralar, 7 si tek yataklı 
kamaralar ve 48 i çift yataklı 
kamaralar dahilinde olmak 
üzere 63 birinci mevki sabit 
yatak; 2 si tek yataklı, 4 ü iki 
yataklı ve 40 ı dört yataklı 
kamaralar dahilinde 46 ikinci 
mevki sabit yatak ve 12 si 
dört yataklı ve 18 i 6 şar ya
taklı kamaralar dahilinde 30 
ikinci ekonomik mevki yatak 
mevcuttur ki, mevcut umum 
kamaraların sabit yatak adedi 
bu suretle 139 a baliğ olur. 
Birinci kamaralar dahilinde 
birer de yedek yatak mevcut 
olduğu cihetle kalabalık sefer
lerde birinci mevki yatak 94 e 
kadar iblağ ve bu suretle ka
mara yolcusu adedi (170) e 
kadar çıkarılabilir. 

Makine tesisat.: 
Gemiler çift uskurlu dur. Ana 

makineler mütenavip hareketli 
ve üç inbisatlı olub bunlara 
birer (Bauer-Wach) ekzost tür-

b~~ ilive.. edilnnstiı. 

Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~lefon : 3479 ... 
Zayi 

Merzifon Ziraat Bankasın· 
dan aldığım A tertip 47504 
ve İzmir Ziraat Bankasından 
aldığım B tertip 51540 No. lu 
Ergani tahvilatlarını kaybetti
ğimi ilan ederim. 

Kuşadasında İnhisarlar sa
tış memuru Hüseyim Kurum ........... .. 

binlerle beraber beher makine 
grubunun iş' arı beygir kuvveti 
(5000) den ve azami devir 
adedi de dakikada 116 dan 
ibarettir. Yardımcı makinelerin 
sarfiyatı da dahil olmak üıere 
Ereğli ]ave kömürlerile sarfi-
yat, beher iş'ari beygir başına 
takriben (500) gramdan iba· 
rettir. Makinelerdeki sair hu· 
susat Mersinhattı tipi gemile-
rimizin aynidir. 

Kazan tesisatı: 
Gemilerin beherine, her biri 

takriben (1500) iş'ari beygir 
kuvveti istihsaline kafi buhar 
temın eden dört adet (Prud· 
hon • Capus ) Prüdon - kapü 
sistemi müttehit su ve alev 
borulu kazan vazedilecektir. 
Kazan ve kazan tazyikleri 
hakkındaki sair hususat keza 
Mersin hattı tiplerinin aynidir. 

Karadeniz hattı tipi gemile· 
rimizin birincisi 938 senesi 
vasatından sonra, ikincisi 938 
nihayetine doğru ve üçüncüsü 
de 939 senesi başlangıcında 
bu gemileri inşa edecek olan 
(Meptunwerft ) in bulunduğu 
(Rostock) şehrinde tesellüm 
olunaeaktır. 

~. N. H. A 
u baber vermm~----,: 

1 - fzmir askeri mekez hastanesi için açık eksiltme ile ve 
ayrı ayrı şartnameler ile (25300) Yirmi beş bin üçyüz 
kilo isterlize edilmiş süt ile (23000) Yirmi üç bin kilo 
yoğurt almacaktır. 

2 - Südün ihalesi 9 181 937 pazartesi günü saat 10,30 da 
yoğurdun ihalesi ayni gün saat 11 de lzmirde kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Südün muhammen bedeli (3795) Üç bin yediyüz dok
san beş lira elli kuruş muvakkat teminatı (285) lira 
14 kuruş ve yoğurdun muhammen bedeli 3220 Üç
bin ikiyüz yirmi lira muvakkat teminata 241 lira 50 
kuruştur. Şartnameleri her gün komisyonda görüle
bilir. 

4 

5 

İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la
zımdır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatlarında komisyona müracaatları. 

25 28 2 7 2551 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - 174688 yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz' lira 

dört kuruş keşif bedelli uçuş yolu inşaatına talip çık-

2 

3 
4-

5-

madığından kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 19·ağustns-937 perşembe günü saat 15 
dedir. 
İlk teminat akçası 9984 lira 40 kuruştur. 
Şartnamesi 874 kuruşa M. M. Vekaleti satınalme ko· 
misyonundan alınabilir. 
Eksiltmeye girecekler kanunu teminat ve 2490 sayılı 
kananun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamede yazılı vesikalarile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından behemal bir saat evvel M. 
M. V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 2635 1-7-12-17 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Ankara Garnizon müessesatı ihtiyacı için 1080 bin 

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

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

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

3 7 11 15 2634 

fzmir 
1 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
2 adet fireze makinesi kapalı zarfla eksıltmeye kon
muştur. 

2 

3 
4 
5 

Tahmin edilen hedeli 15000 on beş bin lira olup ilk 
teminat parası 1125 bin yüz yirmi beş liradır. 

ihalesi 8-Eyliil-937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ı hale 
gününden en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 23 7 22 7 2490 

İzmir 
1 

Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
Hava kıt~atının (1000) lira bedeli muhammcnli kara 
nakliyatı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 

3 

4 

5 

İhalesi 9 181 937 salı günü saat 1 1 de kışla<la satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muveı.kkat teminat 75 liradır . .Şartnamesi her gün ko

misyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları la
zımdır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuz· 
larile birlikte ihale saatinde komisyona müraçaatları. 

24 28 l 7 2527 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1- Manisada askeri hastahane ihtiyacı için açık eksiltme ile 

ile münakasaya konulan 12 ton koyun etine teklif edileu 
fiat bahalı görülmüştür. 

2- Münakasası arttırma ve eksiltme kanununun 43 cü mad· 
desi mucibince on gün uzatılmıştır. 

3- ihalesi 13 Ağustos 937 Cuma günü saat 17 de Manisada 
Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnamesi her gün Manisada Tümen satın alma komis
yonunda bedelsiz olarak görülebilir. 

5- Kilosunun muhammen fiatı 40 kuruş ve muvakkat temi
natı 360 liradır. 

6- istekliler Ticaret odasında mukayyet olduguna dair vesika 
gösterecekler ve leminatları ile birlikte belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları 2662 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. riyasetinden: 
1- Mst. Mv. Seferihisar mıntakasında bulunan kıtaat ihttyacı 

için kapalı zarfla münakasaya konulan 42000 kilo sığır 
etine teklif edılen fiat komutanlıkça pahalı görüldüğün

den 2490 sayılı kanunun 40 cı maddesi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla intac edilmek üzere ilk pazarlığı 11 / 
8fJ31 Çarşamba günü saat 17 de yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 10080 lira olup ilk teminat 756 

3-
4-

liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Tir.aret odası ve 2490 sa
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları 

ve teminat makbuzları ile ihale saatında kışladn satın 

2719 

7 Aguıtoı 9n 

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

münakasada olan 128 ton un hakkında yapılan ilan· 
lardan lstanbul Levazım amirliğinden it5n telgrafı gel
mediğinden ve tekemmül etmiyen muar. --leden ötürü 
ihale yapılmıyarak yeniden münakasaya konulmuştur. 
Ve ihalesi 24 /8/ 937 salı günü saat 17 de kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 Muhammen bedeli ( 16000) On altı bin lira olup ilk 

teminatı 1200 liradır. 
4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuı 
veya banka mektubu ve teklif mektuplarile ihale sa· 
atından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

7 12 17 22 2741__.... 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı için kapalı 

zarfla eksiltmede olan ( 110200) Yüz on bin ikiyüı 
kilo sığır eti hakkında yapılan ilanlardan İstanbul Le· 
vazını amirliği satın alma komisyonundan ilan telgrafı 
gelmediğinden ve tekemmül etmiyen muameledefl 
örürü ihale yapılmıyarak yeniden kapalı zarfla mün3~ .. u 
kasaya konulmuştur. Ve ihalesi 24 /8/ 937 salı gu 11 

saat 16 da kışlada satın alma ko.misyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 30305 ) Otuz bin uçyuz beş lir• 
olup muvakkat teminatı 2273 liradır. 

3 Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınabilir. Ve arı· 
edilen komisyonda görebilirler. t 

4 İiteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şar .. 
·• cu olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 un 

maddı..:lerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat ına~
buz ve teklif mektuplarını ihale saatından en az b•' 
saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

7 12 17 22 ~ 
İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: ft 
l Beher çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 9360 çi 

fotin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 İlk teminat parası 3159 liradır. d' 
3 İhalesi 23 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 te ı~· 
4 Şartnamesi 210 kuruş mukabilinde M. M. V. sat ... :: 

komisyonundan alınır. Muhabere ile şartname go 
derilemez. oJe 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ~ ıe 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlik~e ıh'o/e 
gününde en geç bir saat evveline kadar temınat 

15
• 

teklif mektuplarını M. M. Vekaleti satın alma ko~39 
yonuna vermeleri. 7 12 17 22 ,}:)? .. 

Buruava Tümen satın alnı komisyonundan: 0()0 ~ilO 
1 Ödemişteki taburun senelik ihtiyacı için 75 ır11oşt11'· 

2 

3 

4 
5 

odun açık eksiltme suretilc münakasaya konut 10 d• 
Açık eksiltmesi 23 181 937 pazartesi günü saa r 

yapılacaktır. kkıtt te01 

Umum tahmin tutarı 1125 lira olup nıuva 

natı 85 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebili\· 9s~erİ 
isteklilerin muayyen vaktinde Burnavada ·ı 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 2125 

-
_______ 1 __ 1_1 __ 1_5 __ 19 _ __.~ 1cse" 

.. de se 1cıl' 
Dullar diyarll 

Şüphe yoktur ki, bu diyar 
Hindistandır! Çünkü Hindis· 
distanda 30-40-50 hatta 60 
yaşında koskoca adamlar, 8· 11 
yaşlarında mini mini kızlarları 

k_arı diye alırlar; bu izdivaç-

)arın neticesi yuz dol 
nisbetinde kadınlarırı . 

ı-Jıtl 
ması olur. d'r kİı tl• 

f b beptcn 1 ı;ırı 1 şte u se 21 '/~' d~ 
distanda en yaşlısı ·ı'fofl 

b. 1111 
olmak fö~erc ır 

kadın vardır! 
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iY unanlı prenses, nihayet~ Dokanın 
zabitlerinden birisile ahbab oldu. 

caret memur-
luğundan: 

[Halit ve Mehmet Umutlu 
lzmir şubesi] ticaret unvanile 
lzmirde Osmaniye caddesinde 
32 numarada üzüm ve zahire 
ticaretini yapan işbu şirket 
şubesinin ticaret unvanı ve 

irini, K;yarada fevkalade ve olarak anarlar da ben onun latmış . O genç, önünde dur- şirket mukavelenamesi ticaret 
fena bir haber bulunduğunu için merak etmiştim. . duğu eve sadece istirahat et- kanunu hükümlerine göre si· 
sanarak şaşırdı: - Hayır, hayır, o bir Türk· mek için girmek istiyormuş. cilin 2053 numarasına kayt ve 

- Ne vardı, ne oldu?. tür, bu mahakkak .. Maamafih Bizim arkadaş da o evle ala- tescil edildiği ilan olunur. 
Kiyara da şaşırdı: ben size bir saat sonra tekrar kadarmış, fakat içeride kimse J: Mukavele. 
- Belki sizde bir haber geleceğim . Fakat ara sıra ben· yokmuş .. Mağlub olan çekil-

" d d" d "" ·· ·· ·· d · ıt·f t · · · mek şartı"le do'"vu··şmu··şler ve İzmir Sicilli Ticaret Memurluğu •ar ır, ıye uşunmuştum . en ı ı a mızı esırgemezsınız 

d resmi mührü ve 
1 · · · b' f ld deg" il mi Prensesim? arkadaşımız çekilmiş, o a 
rını genış ır ne es a ı ve F. Tenik imzası 

kalbini tuttu: - Zaten siz benim her za· oraya girmiş.. B b 
man itimat ettiğim en yakın irini kalbinin darbelerindeki ugün indokuz yüz otuz 

- Hay Kiyaracığım, hay, yedi yılı Ag"ustos ayının üçüncü 
b d f b h b ld bir dostumsunuz.. intizamsızlıktan şaşırır gibi en e ena ir a er a ığını Salı günüdür. ... ş h ld ·k· · - Fakat yalnız dost kalır· oldu.. Müthiş bir heyecan -nmıştlm.. u a e ı ımı· Türkiye Cumurluğu yasala· 
Zin de biribirinden farkı yok, sak ilelebet yüreğim yanacak- içinde bulunuyordu. Bu, mu· rına dayanan ve örneği tas· 
dernek. tır. Şimdilik Allaha ısmarladık. hakkak, Doğandı. dikli aşağıdaki mühür ve im· 

irini, birdenbire durdu ve Filhakika zabit bir saat - Pe ~i, bu mendil kimin? zasmı kullanan lzmir ikinci 
ellerini biribirine çarptı, der- sonra, hem de kendisini gös· Ve mendili aldı. Bu, çok Noteri Mehmet Emin Erener, 
ll · d d termemek için arka kapıdan zarif, ancak asilzadelerin kul· B h ı·ı h d k" d · d lll genye ön ü: a çe ı er anın a ı aırem e 

dolaşarak tekrar gelmişti. Ce- landıkları şekilde bir mendildi. ve işimin başında iken saat 
- Ben gidiyorum Kiyara, b" d b d d"J · Kenarındakı· harflere baktı ve b d l d ridiyorum. Sen beni bekle.. ın e ir e men ı getır· on ir e yanıma ge en, a ı 

mişti. hafifçe titredi: ve sanı lzmirde Mimar Kema· 
- Fakat böyle alelacele, - işte -demişti· bir de ka- - Prenses Dorata; lettin caddesinde 40 numaralı 

nereye gidiyorsunuz? k b h f z b" dm mendili .. Fa at u ar· Diye mmldandı. a ıt: mağazada oturan Tüccardan 
- Bir yere... Birisini ara- )erden ben bir şey anhyama· - Bilmiyorum ·dedi- ben Mişel Arditi ve İzmirdc Kılcı 

~ağa.. Bakalım, belki bir şey· dım. Arkadaşımızın çarpıştığı bunu arkadaşın çekmecesinde Mescit mahallesi iğneci soka· 
~t çıkarabiliriz. Ve derhal genç, gayet yakışıklı, mükem- buldum. Herhalde sevdiği ka- ğmda 50 numaralı evde oturan 
.rladı. Guya Dekanın daire· mel silah kullanan biri imiş.'" dının ismini gösteriyor. Hayri Ateşoğlu adlı şahitlerle 

line gider gibi yaptı. Dokanm Kılıcını, denizin sularına fır- - Sonu Var - belli olan izmirde Osmaniye 
buausi uşakları onu hürmetle h l k caddesinde 32 numaralı ma· 
'clarn)adılar. Birisi yaklaştı: Aydın Sıh at eksi tme o- ğazada muvakkaten mukimler 

- Doka hazretleri çok meş· misyonundan: olup Manisanın Deveciyan 
~ldürler. Maamafih isterseniz mahallesinde 89 ve 91 numa· 
"'ber vereyim.. 1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke kazasının Yenikö- ralı ikametgahlarında temelli 
. - Hayır, rahatsız etmek yündeki 5 tek ve S çift, Akköyde 25 tek ve 24 çift, Yenihi· oturan Osman oğlu Halit 
'itemem. Yalnız ziyaretlerine sarda 14 tek ve 15 çift ev inşaatıdır. Keşif bedeli (48932) Umutlu ve kardeşi Osman 
t 1 lira 66 kuruştur. oğlu Mehmet Umutlu baştan 
yt diğimi bilahare söylersiniz. 2 - Fenni evrak ve şartname şunlardır: aşağı tarafımdan yazılmak üzere 
e aüratle yürüdü, gondoluna A - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi , fenni şartname anlatacaklan gibi bir şirket 

ila~ı, sarayına döndü. Be1 Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umum şartna· mukavelesi yapmaklığımı iste-
lkıka sonra saraydan bir hiz- mesi, keşif evrakı. lstiyenler bu evrakı Sıhhat ve 1. Muavenet diklerini yasanın aradığı gibi 

:etçi kız çıktı . Bir çeyrek sa· müdürlüğünden görebilirler. kendilerini ve şahitlerini ergin 
L... sonra da tıknaz, sarışın, 3 - Eksiltme 9 /8/ 937 pazartesi tarihinde eksiltme komis· ve olgun gördüm. isteklerinin 
~ızı yüzlü, etrafına dikkatle yonu odasında saat on beşte kapalı zarf usulile yapılacaktır. ne olduğtınu sordum. Mütte-
~~ ınan bir zabit süratle sa· Eksiltmeye girebilmek için (3669,95) lira muvakkat teminat fikan benim ve şahitlerin ya· 

vermesi ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olması lazımdır, d ld d d l k .. _• girdi ve çok değil, yaram T d nın a söz a ılar ve e i er i: ,.... A - Bu gibi inşaat yaptığına dair ehliyet ve icaret o ası 
~ t sonra uzaklaştı. Hatta vesikaları. Mukavele şartlarını şöyle 
l~". merdivenlere kadar bizzat 4 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı sattan bir tespit ettiler: 
~~ teşyi etti. O kaybolunca saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. 1. - Yukarıda adresleri ve 
""'1 ellerini oğuşturdu. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede temelli olarak bildirdikleri 

...... B b d 1 d" k J yazılı saate kadar gelmiş ve mühür mumu ile iyice kapatılmış Manisanın Deveciyan mahalle· 
u u a ayı ne ıye ·u • k "k l k b ) d l sı·nde 89 ve 91 numaralı ı'ka-olması Jazımdır. Postada olaca gccı mc er a u e i mez. 

lıt.":'1 'Y. ayım. Bütün saray za· ~ 20 27 3 7 2402 metgahlarır.da mukimler Os· 
~ rı, şehir muhafız ve ku· man oğlu Halit ve Osman oğlu 
L;adanları ile tanışır, sevişir, Milli Emlak Müdürlüğünden: Mehmet Umutlu Kollektif ne· 
~ k? N Lira K. t· ırn, ne malumat getirece o. 

8 7 5 
vinden bir Şirket teşkil eyle· 

albakika irini, dereden te· 900 Tamaşalık Burç sokak 52 taj numaralı 17 /SO diklerini ve bu şirkete başka 
metre M. arsa. Nakit ile. 

tn bahsetmiş, biraz hafif 901 Memduhiye Hacı Mumcu So. 5/1 No. lu ar· 12 OO bir şirketin dahil bulunmadı-
rep, biraz da hadiselere g" ını beyan ederler. 

sanın 3/4 hissesi. Nakit ile. 
lbaceralara bir kadın jesti 902 Selatin oğlu Burç So. 23 taj No.lu 61125 30 63 2. - Bu Şirketiıı merkezi 

S.yfa T 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinın aşağıda gös

terildiği veçhilc i nşaası için kapalı zarf usulü ile yapılacak 
münakasa ilnnıdır: 

1 -- inşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki lceıif 
bedelleri dun görüldüğünden nafıa formüllerinin köprü 
ve şoselerde tatbik olunan tahlil fiyat esaslarına göre 
yükseltilerek bu kerre yeniden muhammen kıymet tesbit 
edilmiş ve bu evlerin tiplerile hangi kazaların banıi 
mevkilerinde yapılacağı aşağıda gösterilerek 8/8/937 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle yeniden 
münakasaya konulmuş ve 23/8/937 pazartesi günü 
saat üçte lzmir iskan müdürlüğünde müteşekk;( komis· 
yonca ihalesi mukarrer bulunmuştur. 
A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek 
köy tipi kargir kaza merkezinde 14 şehir tipi kirgir 
B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek 
köy tipi kargir 
C - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi karg;r, 
kazanın Çandarlı nahiyesinde 158 tek 31 çift kir r 
köy tipi 
Ç - Foça kazasının Bağarası mevkiinde 17 tek, 1 O 
çift köy tipi kargir 
D - K emalpaşa kazasının Yukarı kızılca ve Parsa 
köylerinde 22 tek köy tipi kargir 
E - Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek 
ve 48 çift köy tipi kargir 
F - Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek 
köy tipi kargirdir. 
G - Çeşme kazasınm muhtelif köylerinde 103 tek 
köy tipi kargir 

2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç 
olmak üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 
57,5 kuruştur. Çift evlerin 625 lira 48 1/4 kuruştur. 
Şehir tipi evlerin 41 O lira 46 kuruştur. 

3 Münakasaya iştirak etmek istiyenler toptan teklif 
yapabileceği gibi onar, yirmişer evin inşasına pera· 
kende suretile de iştirak edebilirler. 

4 - Her müteahhid tip itibarile kaç evin teahhüdüne 
iştirak ederse bu evlerin beherine konuları muham· 
men kıymetinin °o 7 ,5 nisbetinde teminat vermedikçe 
münakasaya iştirak edemez. 

5 - inşa edilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dai
resince inşaat mahallerinde aynen müteahhide teslim 
edileceğine göre yukanda beher ·ev için keşifleri 
mucibince konulan muhammen kıymetler kereste bedeli 
tenzil edilmek suretile konulmuştur. Kerestesi veri
lecek olan bu binaların malzemesi, işçiliği hesap 
edilerek anahtar teslimi suretile ihale edilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler fenni ve umumi 
şartname planları görmek üzere İzmirde iskan müdür
lüğüne kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. 

7 Münakasaya iştirak edecek olanlar teklif mektupla: 
rına mes'ul olan şeriki mimar veya fen memuru ile 
müştereken imza edecektir. 2935 7-10·14-17 

Devlet Demiryollarından: 
1 - T.C. D. D. 8 inci işletme Alsancak ve H.Pınar depo· 

)arına gelecek 32,000 ton kömürün vagonlardan yere 
tahliye ve istif ve lokomatiflere verilmesi 23/8/937 
pazartesi günü saat 16 da İzmir Alsancakta 8 inci 
işletme binasında kapalı zarf usulile eksiltmeye ko-
nulmuştur. 
Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton 
başına on üç ve lokomotiflere verilmesi için ton 
başına on beş kuruştur. 
İsteklilerin 672 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyan· 
namclerile Nafıa müdiırlüğünden alınacak ehliyet vesi· 
kalarile teklif mektuplarını ayni günde saat 15 şe 
kadar k•)misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şart.na
meler Alsancakta 8 inci işletme müdürlüğünde parasız 
alınır. 2736 7 13 ~lldan, akşamki gürültüler, metre murabbaı arsa. Nakit ile. ticareti Manisada Borsa ittisa-

w;.~-· Ul k~rsan hakkında ağız 903 Tamaşalık Kireçlikaya So. 7 No.lu ev. Nakit ile 80 00 linde 7o numaralı mağaza olup ayrılmak hak ve salahiyetini sim olunacaktır. 
'~ış ve o da: 904 Memduhiye Leblebici So. 8 No. lu evin 3/4 150 00 merkezi muamelatı Manisada· haiz olup bu hakkını istimal 12. - Her sene Kanunu· 
il.~ Vallahi Prensesim -de· hissesi. Nakit ile. dır. Bu Şirketin lzmirde Os· ettiği takdirde derhal ve kat'i evvel gayesinde pilinço tan· 
~· ~u .herifi yakalayamadık. 905 Memduh iye Derviş Hüseyin sokak 29 taj No.lu 40 80 maniye caddesinde 32 numa- bir pilanço yapılarak Şirket zim olunarak o sene zarfında 
~ oıbı bı"r şey.. arsa 102 M.M. Nakit ile. ' rah mağazada bir şubesi mev- f h f. l k 1 1... 1 .... ~ es ve tas ıye o unaca tır. yapı an muame atın &ar ve 

' lrını· de.· 906 Memduhiye Ramazan So. 15 taj No. lu 66 13 20 cuttur. 
3 B k · 10. - Şeriklerden hiç biri zararı tayin olunacaktır. 

' AH h Ali h b M.M. arsa. Nakit ile. · - u şir etın unvanı dokuzuncu madde mucibı·nce " d ' k 
,. . a a. • ceva ını 929 Karşıyaka Osmanzade mevkiinde 172 laj No.lu 700 00 " HALiT VE MEHMET Akitler başka bir ıyece • 
~~·~~- nereye gidebilir bu depo 2 inci tertip tasfiye vesikasile. UMUTLU " dur. meşrut olan şekilde feshi ih· leri olmadığını beyan ve ikrar 

rı . Hiç bir yerde, hiç bir 930 Karşıyaka Osmanzade mevkiinde 96 ada 7. 8. 144 80 4. _ ~eriklerden her biri bar etmezse muamelatı şirket etmeleri üzerine bu şirket 
".;: • rne h ı b" şahsa tesa 

9 10 1 . · f "' hitamı müddete kadar devam mukaveles"ı resen tanzim olu· 
"qf ç u ır · . parsel sayılı arsa. kincı tertıp tas iye Unvana Şirketi istimal etmek 

... etmemiş mi acaba? vesikasile. 
1 

edecek ve şu kadar ki şerik· narak hazır olanlar yanında 
"' li sureti e münferiden ımzaya lerden biri kezalik hitamı M l .. ayır, ancak, bizim ar- 932 Güzelyalı 3 kuyular mevkiinde 72 taj No. lu '10 00 mezundur. açıkca okundu. ea ve mun· 

1... ~ ltrd b' · h · b" 2 · · t t" t f ' ·k · ı müddetten bir ay evvel resmi derecatının arzularına tamamen 
~ an ırı, şe rm ır ev. ıncı er ıp as ıye vesı ası e. 5. _ Bu Şirket kuru üzüm, 
~-~'1da_ çapkınlığa gitmiş. Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün ıniiddetle açık zahire ve saire ticaretile işli· bir ihbarda bulunup hitamı uygun olduğunu ikrar ve ka-
L. "a b · V tt k nuln1uştu müteakip şirketin fes hu tas fi· bul ettikten sonra altını hepi· 
"dı''-t· ırısi ile çarpışmış. e· ar ırmaya 0 r. gal edecektir. 
"- ıt ı ı l'h ı ı · 26 8 937 t ' h" d b ·· ·· t 15 l d" yesini talep etmezse şirket miz imza ettik ve mühürledik. 
''it, o madığını temin cdi· a e erı · · arı ın e perşem e gunu saa e ır. 6. - Şirketin sermayesi beş 

ı· ı..h..Yakışıklı kahraman bir Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları . 7 17 2734 bin "5000" liradan ibaret olup ddaha üç s~ne mlüddket için Genel sayı: 7679 
(, ... ,§ F cvam ctmış sayı aca tır. Özel sayı : 7 /195 
"'il. •kat meçhul korsan Askeri fabrikalar umum mü- iki bin beş yüz "2500,, lira· 11. - Gerek müddetin hi· İşbu Şirket mukavelesi su· 
~skij'<:eğini hiç sanmıyoruz. sını Halit Umutlu ve iki bin tamı ve gerekse şürekadan retinin dairede saklı 7679 

~ . buna cesaret etmek, du··rıu·•gw u··nden.· 2661 "' beş yüz "2500" lirasını da birinin vukubulacak talebile \ı·ıtf · umumi numaralı aslına uygun 
,~ •nı açığa vermek de- Mehmet Umutlu nakden vaz Şirketin feshi ha1inde evveli olduğu tasdik kılındı. Bin do· 
ı.... ~ r. Maamafih, isterseniz Bir adet buhar lokomotifi etmişlerdir. emirde yapılacak kat'i pilanço kuz yüz otuz yedi yılı Ağus· 
"'~Uata kendisinden daha Tahmin edilen bedeli 20,000 lira olan bir adet buhar Joko· 7. - Şirketin kar ve zararı üzerine kar ve zarar tayin ve tos ayının üçüncü Salı günü. 

ı.ı ız.bat alabilirim. Ancak, motifi Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma kom is· yarı yarıya taksim olunacaktır. tespit olunacak ve düyunat ve 3 Ağustos 19.'.> 7 
\._~lenin aramızda kala· yonunca 27/9/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 8. - Bu Şirket üç Ağus· matlubat bu suretle tamamen İzmir ikinci Noterı 
\i . ferefinizle temin ede· zarf ile ihale edilecektir. tos dokuz yüz otuz yedi tari· tahakkuk ettikten sonra borç· M. Emin Erener 

'-•z. ~ Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin hinden itibaren üç sene müd- lar tediye ve itfa ve alacak· resmi mühür ve 
~ .iiaterih olun dostum, muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektuplarını dctlc muteberdir. )ardan kabili tahsil olanlar E. Erener imıaıı 
~ıı bana hiç bir şey, mezkür giinde saat 14 c kadar komisyona vermeleri ve ken· 9. - Şeriklerden her biri tahsil edildikten sonra mev· 30 kuruş Damga pulu 

haber getirmiyebılir· dilcrinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki bir ay evvel yapacağı resmi cudatı Şirket aynen ve ahut 60 lr.u 
____ ı...J~--...:.LJL-.--JL.a-.....:..----.............. _... ____ ..a.,..,_.ı... ..... ı.ımıııııaı.t1111...L. .... ....w ..... ıı.ıı1.;..:.....;. .... .a. .. ;.a.:.:.;-..:;i;lmiılalliıiiiiilitlıiil:illllli::lll 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
ır A rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. vapur centası .................. -.. ......... -.. .............. ı ........................................................... ~ 

RO'(AL NERLANDAıs v. N. -1111111111111111111111111111ı.. Doktor .. ı11111111111111111n1111111111w Kınık Belediyesi elektrik te-
KuMPANYAsı W F H VAN • k k ·ı •ıA 

"TRAJANUS,, vapuru 31 • • • - - A. Kemal Tonay = sısatı açı e Si tme 1 anı 
Temmuzda limanımıza gelıp Der ZEE & CO. Bakteriyolog fle bulaşıcı, salgın:hasfalıkları = Kınık Belediye Riyasetinden: 
yükünü tahliyeden sonra ROT DEUTSCHE LEVANTE = B • • • S f M h = 1 y l k . B k b ... ) K k n•· 
TERDAM, AMSTERDAM ve - ırıncı ını uta assısı - apı aca ış : ergama azasına ag ı mı 

LlNIE ( V · ) biyesi Belediye elektrik tesisatı. 
HAMBURG limanları için yük G. M. B. H. HAMBURG =- erem ve saıre :: l = Basmahane istasyonu karoısındaki Dibek sokak baoında 30 eayılı - 2 Kınık İzmirden 135 ve Soma istasyonundan 25 ki o· 
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 

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

AMERICAN EXPORT LI
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

:= ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akoam saat 6 ya = metre mesafede ve lzmir Soma şosası Üzerindedir. 

~lfllllllllf llllllllf llllllllllWttİttllttİIİlİltttİİİİllıttİlll ;;İe/on: 4151 11111111~ 3 
- Münakasası müddet~ü:~~;,37 tarihinden ıtibaren 45 

!'9 ' 4 - Münakasanm şekli: Kapalı zarf usulile ve bu işlere 
1 T.. k Hava Kurumu mütedair kanun ve talimatnameıer ur . hüküm ve kaidelerine tevfikandır·. 

10 Ağustosta limanımızda bek
lenmekte olup ROTTERDAM 
HAMBURG ve ISKANDI-
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"EXT A VIA,. vapuru 7 ağus· 
tosa doğru bekleniyor. NEY· • 
YORK ve BALTIMOR liman· 
ları için yük alacaktır. 

B 
• k • 5 - Tesisatın şekli Nafıa Vekaletinin kuyut ihtiraziyesı 

U•• yu• pıyangosu nazarı dikkate alınmak suretile Ve· 
kaletçe musaddak proje plan, şart· 

4 üncü keşide 11 Ağustos 1937 dedir namelere göredir. · 
- 6 - Planların tedariki : Eksiltme şartnamesi: Şartnamei fe~,ı 
Büyük ikramiye 50,000 liradır ve mukavele suretile buna ait ~· 

SERVfCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASI 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi ricll olunur. 

Telefon: 4142/422112663 
.............................. 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LlNES 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 
LlVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

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

PiRE AKTARMALI . 
SEYRi-SEFERLER 

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

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

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

SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN. BüCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, 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, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörii 24 

temmuzda bekleniyor. iSKEN· 
DERiYE DUNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

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

lemez. 

(Müsabaka 
imtihanı) 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya 
yüksek ticaret ve iktısad okulundan veyahud . hukuk fa~ülte· 
sinden veya bunların yabancı memleketlerdekı benzerlerınden 
diplomaları olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 I Ağustos/937 de Ankara ve 
lstanbul Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, 
yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip EylUl zarfında sözlü 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da 
haiz olmak şartile müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzed· 
lerine 130 ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettiş· 
lik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü· 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük ser
vislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik 
stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olur· 
!arsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 

5 - imtihan proğramı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankarada 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine ver-
mek veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu 
müracaat mektubunun en geç 1 Ol Ağustos/937 tarihinde ele 
detmiı olpıaıı ıarttır. 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 2453 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· tün evrak bedeli mukabilindde ı· 
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. nık Belediye riyasetinden alınabi~J 

7 - Münakasanrn son günü ve yeri: Kapalı zarflar 20/9/9 ,, 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar K ı" 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan pazartesi günü saat 16 da ını.·) 
Belediye dairesinde müteşek"1 

bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan Belediye encümeni huzurunda ·~~ 
j .. çekinmeyiniz. __. Jacaktır. Zarflar en nihayet o g:ıe 
• .,. saat 15 şe kadar mutlak sure 

- iç hastalıkları mütehassısı - verilmiş bulunmalıdır. 

Dr. c:elaA I Yarkın B - Teminatımuvakkate: 1soo liradır. 7-10-13-17 2~ 
Gümrük Muhafaza genel ko-

İzmir Memleket hastane!'İ dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar
şısında 65 No. h muayenehanesinde hastalarını kabule baş
lamıştır. Telefon, 3956 

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

Tabiatın şifa kaynakları 

Karako~ ılıcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın

mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası tec
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor
donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine müracaat 
etsin. Telefon : 2361 D. 15 

Askeri Lise orta mekteplere 
Ücretle öğretmen aranıyor 

1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa askeri 
lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede askeri 
san' at Is: edebiyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan askeri 
orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, fransızca, muziki 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu. 
Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, riya· 
ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. 

2 - isteklilerin lise ve orta mekt~p öğretmen ehliyetini 
haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu olmak 
üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba-
kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 
ibarettir. 

3 - lstanbul, Bursa san'at liselerine birinci maddede yazılı 
dersler için 108:126 orta ve gedikli orta mekteplere 
ait dersler için 98: 108: liraya kadar ücret verile· 
cektir. 

4 - istekli olanlar dileçelerine aşağıda sıra ile yazılmış 
evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti 
askeri liseler müfettişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası. 
6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat edip 

. durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar iste
necektir. 

1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık 
raporu. 

2 Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi (Örneği 
müfettişlikten verilecektir. 

6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 937 
gününe kadar müracaat etmelidirler. 

7 Dileği yerine getiril111iyenler bir hak iddia edemezler. 
7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2270 

lzmir 
ğünden: 

Vakıflar Müdürlii-

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

mutanlığı satın alma komis
yonundan: 

1 - 3730 tane portatif çadırın kapalı zarfla verilen ~ 
pahalı görüldüğünden 17 .g.q37 salı günü saat 16 da peı" 
lığı yapılacak. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. . 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş ınukl 

bilinde verilir. ,)• 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne ıJ1 0 

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte ır 
giin saat 16 da Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki k0~5 tanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 8-1-7-12 4547/~ 

Türkspor kurumu lzmir bölge' 
si başkanlığından: . ~· 

Karşıyakad.i yaptırılacak olan futbol sahası ihale edı~.e',) S 
tir. Talip olanların keşifname, şartname ve planları gordl S, 
üzere bölge başkanlığına müracaatları ilan olunur. 

lzmir P. T. T. müdürlüğünae~ ıı, 
1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde Ol ye ~ 

iyete girmiştir. Bundan nonra yapılacak telsiz tesisat~ 
·alınacak radyo cihazları için derhal ruhsatname .•~ J 
lazımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi mucibı~ ıeıt 
Agustos 937 de mevcut telsiz teıisatı ve radyo sah1P S
Ağustos 937 içinde ruhsatname almağa mecburdur· ~ 
rahsatnameler P. T. T, merkezlerinden alınacak tS 11~ 
ruşluk dAmga poluna tabi matbu beyannameler 111 ı~' ille 
bilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. '{ı 
25 kuruşluk damga poluna tabidir. . h'1 

XI - Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekillerı dıl' ~ .. 
et ince kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşre ol-' .. 
cektir. Bu tarifeye göre nüfusu on binden faıl~rl t4 
yerlerde ikamatgablardan eskisi gibi senede on lış ıif' 
ı üfusu on binden aşağı olan yerlerde senede be il. b 
alınır. lkametgablardan gayri yerlerden alınacak iiCf.1 Q 
için ayrıca gazetelerle neşredilecek tarifeye veya p. 
merkezine müracaat etmek icap eder. . eti~e 

Ali- 937 mali senes,ne ait ücrertlerin Eyh'.il 937 n!haY ge~ 
kadar P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi Jaı/~ı,,. t 
Eylul sonuna kadar verilmiycn ücretler % 20 8 e ~ ~ 
tehsil ve Teşrinievvel nihayetine kadar vermi~enlepıı ~ 
ihbarname ile on beş gülük bir müddet verilır. ,-.e 
beş gün içinde de borçlarını vermiyenlerin ru~.f tlıJ~ıı' 
)eri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessu ot~ 

2 - Telsiz kanunu meriyete girdiği .. tarihten evvel (et 9 
edilmiş olup ta 937 mali senesine cari olan üc~et 
senesi için alınacak ücretten mahsup edilecektır· ·J~ 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat. ~e:e ııv. 
caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verıcı. ~ 
alıcı telsiz tesisatı vucuda getırenler hakkında b•'tefir 
den üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur "e İ 
zapt ve müsadere edilir. b"'.J 

Ruhsat alması caiz olan kjmseler tarafından ru t'f 
maksızın verici veya hem verici ve hem alıcı ., 4' 
vücuda geririlirse bir aydan altı aya kadar haP~U~ 
100 litadan 1000 liraya kadar ağır para cezası r,İ"I 
lunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat ve~lir' 
vücude getirenler veya kullananlar hakkında .J 
250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. b~.,· 
Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut 111~ 

örfi idare mıntakalarile her nevi askeri memnu ~dl J 
)arda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler . h~k~• fı~ 
seneden on seneye kadar ağır hap İs VC ıkınCI re ~ J 
yazılı fiili İşleyenler hakkında bir seneden üç sen~er il' 
ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işleyen 

1
Jir· 

kında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ver (Z 
6 7 8 ıo 11 12 13 14 15 16 


