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B. Stalin 
Ecnebilerin derhal Rusyayı 

terketmelerini emretti 

Almanya ile anlasmal{ • 
• 

uzereyız 
•• 

Çin-Japon harbi alevlendi 
Ha tayda 

Şehir gazinosunda Partinin ziyafeti 

Çinliler, 18 yaşından elli 
yaşına kadar olanlar silah 
-- -~altına çağırılıyorlar 

u 

___ ..... , ... , __ _ 
Yeni rejimin tat. 
bikine başlandı 

lstanbul, 7 (Hususi) -
Hatagda geni rejim tat-
bikatına başlanmıştır. Bu 
münajebetle Hataga mah
sus iandarma teşkilatı 
yapılmakta ve diğer idari 
teşkilat ta, yakında baş-

Adliye Vekilimiz bugün 
Bergamaya gidiyor 

Tire, Bayındır ve Torbalıda · tet
kikler ve~ hasbıhaller yaptı, çok 

~iyi intibalar :raldığını. lsöyledi 

J ~ B b k b •• ,. ı 1 •111 • • b. h J f lamak üzere bulunmak-!9!_on ~ aş a anı, ulun.Japon mı ıetını ır eae (_adır . 

..... ____ etrafında toplanmıya davet ediyor Sıhhat Vekilimi/ 
şanslarını tam surette istimal 
atmeden harbe kar:şr vermi· dün akşam şeh-

, yeceği muhakkak addolunmak- rimiz.e geldi. 
f Sonu 4 ncü sahifede -
1 --~~~~~-

\ Rusya 
I B.. .. b ·ı . h ı utan acne ı erı u-
1 dut haricine çı-

t 
karıyor 

Poma, 7 ( Radyo ) - Mo~ko· 
vadan alınan bir hahere göre, Bay 

Sıhhat ve f ı;ıimai 1\1 uavcnct 
Vt kili B. Hefik Sa) dam, clün nk· 
şaın Ankaradan şdırimjze gelmiş 

,.e Ba!!mane ista~yonıında uıerasioı· 

le karşılanmıştır. 

Sıhhat \'ekiliıııi:r., vilıi) etimiz 
Jahilinıle iskôıı edilmiş ve edilecek 
göçmenlerin tıılı!Ji va:ı.jyeılerile 

bunlara verilecek arazi ve ziraat 
aletleri etrafında tetkikatta buluna· 

Stalinin bir emri mucibince ecnc· cak ve bilhamı , Kühürparkta iDşa 
biler Sovyet topraklarını terkede· olunacak sıhhat müzesinin yerini 
celr.lerdir. teshil edecektir. 

Adliye Vekilimiz dün Şehir gazinosunda Manisa valisi 
Bag Lütfi Kırdar ve dostları ile bir arada 

Adliye Vekilimiz, hugüo vali 
B. f'azlı Güleç ·ile Bergama ya gi· 
Jerek oradaki wulıtelif asarıatika) ı r 

Çin askerleri siperde BERLIN MÜZAKERELER/ 
~ Şınghay, 7 (Radyo) - Ja· ilerlemektedir. J:ıponlar da Al • ı 1 k 

Şehrimizde bulunan Adliye Ve
kilimiz B. Saracoglu dün öğleden 

" evel vilayet m11kamına gelerek 
vali B. Fazlı Güleci ,.e Adliye 
binasında müddeiumumi B. Asım 

müzc}i gczt.'cek ve Çandarlı nahi· 
yeeinde imar edilmekte olan büyük 
plajın açılma merasiminde bulu· 

lsnlar, Tiyençine yeniden Pekin· Suyang uzerıne ilerle· manya 1 e an aşma 
•OOo kişilik bir kuvvet çı· mektedirler. • • •·=. 

Tuncayı ziyaret etmiştir. Akşam da 
eercf lerine parti tarafındaD Şehir 

gaı.İDosunda bir ziyafet verilmiştir. 
generaller, oehrimizde buludan 

nacaktır. Çundarlı pliijı hugiin İz. 
mirden de gidecek olan birçok 
' " u . Şlılfru °':)arac.gıu, yatm uuıu: 

vapurHe letanbula hareket ede· 
çektir. 

':""1181t~tr .a--. :=IJ. ••r• _.,..ı .... .,...,.I -· --
S 'l'iyençindeki Japon kuvveti faretlerini Nan kinde ikamet ~· ... -~------ saylavlar ve bütün adliye erkanı 

ile matbuat mümeSt1illeri hazır bu· 
S,O()o neferden mürekkeptir. eden ecnebilere Çin hükumet Tanzim olunan ticaret ve kliring mu-

1.tl'okyo, 7 (Radyo) - Japon merkezini tahliye etmeleri hak· kavelesi bu hafta içinde prafe edilecek 
- Sonu 3 ncü sahi/ede 

lunmuolardır. 

~Itri · N B H' t kında talimat verdiklerine dair L" cıye azırı ay ıro a İstanbul, 7 (Huıusi) _ tlbaad VekaletiniD, Kurtoğlu B. Fa~ki~ 
"')'anatta bulunak: çıkan haberler kat'iyetle tek· ri ·aııetinde olnıak ilzere Berline gönderdiği heyetle Alman rıcalı 

TRAKYA MANEVRALARI 

Motörlü kıtaatamız, ls
tanbuldan\ geçtiler 

. "29 uncu Çin kolordusunun zibedilmektedir. a:asında cereyan eden ticaret ve kliring müzakereleri aoDa ermek 

~~ll eyaletlerinden çekilme· Şanghay, 7 (A.A.) - Nan· üzeredir. 
Iİlli • ç· r kindeki milli müdafaa komi· iki weml~ket arasında cari olan iyi ve dostane münasebatın 
L • ıstiyoruz. Vaziyet, ın ı· ruı" bveri içinde d~vam eden bu görü~melerde tarafeyn murahhasları 
"tın l kl il k tesinin kat'i kararını pek ya· \· uttu an yo a ço va- arasıncJıı tam bir fikir mutabakati hasıl olduğundan, tanzim olunan 
'"1d' b 1 b b k kında verilmesi mümkün ol· ~ ır; ununa era er, or- mukavelenin, bu hafta zarfında prafe edilmesi mukarrerdir. K A b k d A k dan 
~ne; bir harbe girişmeden masına rağmen Çin ile Japon· \.. J Genel urmay s aş anı a n ara 

-:!c:~~!~~ın halli imkanları ~~çi:·:~:~:.n~o!~~:~~;eı~~ Kuyruklu yıldız lzmirden ı~tanbuıg. 1eldi, Trakyaya._gidiyor 
D · devam etmekte bulunduğu sa· ~ ~ 

~ ş:~~~;: 1 (Radyo) - Çin nılmaktadır. Her halde Çinin gÖrÜlmiye başladı ~::it_: ~~~au:~rmay ~:~ 
11\tv tl H k d ğ her tu"rlu" sülhçu hal suretleri ~eri an eope o ru - • - • ba,kanı General 

Ademi miidahale komitesinde En ziyade parlaklığı 9, 10 ağus- ~~~=;şti:.ebrimize 
b G d• · •• 1 · den tos gecelerinde vukubulacak General Asım. 
Q, ran ının soz erın - yarın 'l'rakyaya 

Finsler kuyruklu yıldızı l ağus· İ .E. [ k hk •k giderek manevra 

mu .. na kaşa çıktı lO&lanberi. ufuklarımızda görillmek· ını i a ta ı atı hazırlıklarını tef· 
tedir. Bilha11ea son iki gece, Ya· ti~ edecektir. 

t k manlar dağı istikametinden daha devamda İs ta D bul, 7 
'-Orcl Plimut, /ngililiz planından baş a bariz şekilde görünen bu kuyruklu; (Hususi) ·- Ma· 

Lirfey kabul etmediğini ~ildir~iştir ~::;:;::ak~ı!:000•000 kilometre ya· Dün bazıları :~::::ra 10~~~rr~~ 

B. Grandi -
ı ı" ,Londra, 7 (Radyo) - İtıpaoya 
~ı;.~ne ademi müdahale komitesi, 

de telı.rar toplanacaktır. 
Otaak, toplantıda, halyımo 

J,onılra sefırı B. Grandı, beyanatta Haley kuyruklu plclızı mili· yüzleşti ri/di k1taatımız, bugün 
bulunan Rus murabbası B. Mapis· dın 210 ıncı seneeindenberi 28 Bayraklı cinrında Saidkuyusu buradan geçerek 
ki)e cevab vererek. demiştir 1'i: " " .. _ ü S A d 1 1'ra'·)·aya vı'ttı·ı ·r. Manevralarda topçularımız 

deıa :ırzımıza gorunmuşt r. on mevkiiude bulunan ve na o u .. " .. -------
- Biz, bir Rus planını drğil, [A ~ 1 A k ~ 

görünüşü 1910 da olmuetur. 29 Türk limited şirketine oid depoda Erzurum, 7 '' '' - s erı •ı • 
İngiliz pl~nını milzakere için bu· uncu defa olarak l9Uô do gi)rii· hk k üdd . manevralara davetli bulunan lran 'apon gemı erı 
raya gdmış bulunuyoruz. çıkan yangm ta i atına m eı· k l J j 

t k · "l'k d d d d'l · t' askeri heyetini ka11ılayaca o an ld Husya, ngiliz plamnı kabul nece tır. umumı ı çe ün e evam e ı mış ır. 

d k " ü ü B d ı d' ı h'dl auLaylarımız bu sabah hareket et· ayrı ı edivorşo, Frankoya mulıariblik hak· Haleyin 1910 a i görun e , un on eve ın enen ea ı er, 
kı "verilmesi keyf i)etini de kabul bir alimin yanlı~ tahmini yüzün· yangının zuhuru sebebi hakkında mişlerdir. Karşılayıcı heyetimiz ya· • •1 . d 
etmelidir. den yeryüzündeki insanlar arasın· muhtelif şekilde ifadeler vermiş· rın lran sınınnda olacaklardır. /ta/yan gemı erı e 

HuQyaııın, Valaosiya hükôme· da büyük bir korku husule getir· lerdir. Bazıları, tenekeci B. Hasa· yarın geliyor .. 
d b ı kta lev H l l·ı b' )a<ıtırmıştır. Müddeiumumi mua· tine yardım a u unma l am mişti; o zaman a ey yı uızının nın tenekeltri lehimlerken ır • İstanbul , 7 ( Hususi ) _ u~ 

..ı ·ı ı b vini B. Sabri Ataman, dün bazı ... 
ettiği kanaati, bizııe zaı 0 ma· arzı parçalıyacağı söylenmiş ve u· teneke beDzinin ateş aldığını ve gündenberi limanımızıln bulunmak· 

d ld 1 •ahidleri yüzleştirmiş ve neticede 
mı{tır. na inananlar ara!ın a çı ıran ar yaııgınm bundan çıktığmı eöyle· " ta olan japon mekteb gemıleri 

8 - 1 ml·ı· naka"a"ı mucib d 1 ,_ yangımn teDeke lebimlenirken çık· b ü ld 1 u eoz er, " ı a o mu~tu. mi.,ler, di&er bir eahid, yanmı..ta ug D ayrı ı ar. 
... o tı&ı hakkrnda ifadeler birle~miştir· 1 1 k b l · · 

oldu. Finsler kuyruklu yıldızı arz olan bir gaz ocağınm parlamuı " ta yan me te gem enuın 
Portekiz murabbası, B. Gran• üzerinde hiçbir en<li~e uyandırma· yüzünden alevlerin etrafa yayıldı· balyan haalaneainde bulunan ya• önümüzdeki pazartesi günü gelme• 

d
. · ü 1 • · k · l · tir ld ralı gümrük muhafaza memuru B. teri bek.lenhor. 
ının s z erını ta vıye e mı" • mıştır. 9-10 ağustosta bu yı ız en ınnı, başka bir şabid de gemici ' 

L d Pı . ü k "alann e· Zühdünün de dün ifadesi ahnmıe· it [ J lzele or ımut, m na a... fazla görünecektir. lambalından çıkan bir kıvılcımın a .1a a ze 
önüne ıreçmiş olmak için: - d" . . 1 tır. B. Zühdünün sıhhi vaziyeti j 1 o yangına sebebiyet ver ığıoı aöy e· k - Roma, i [Itadyo] - ta ~·anı_n 

Hu içtima, logiliz p' iiıunın ka· 8. Celci/ Bayar mitlerdir. Müddeiumumilik, bu zaman zaman iyilefmekte ve o· Kalabirya havalisintle müdbış bır 
bulü •eya ademi Jı..abulii için ak· ifadeler arasındaki tenakuzu tüleomekte imi§. Maamafik iyileş· zelzele olmuş, Heciyo ve Potcnca 
dedilmiştir. Mukabil bir plan ka· İpar kotrasile Çeşmn plajı~a ortadan kaldırmak ve ifadeleri mesi ihtimali daha fazladır. kasabalarmı saramıetır. llalk, korku 

b 1 t . 11 Yulon~ Rus"anın gelen ve iki gün iatirahat eden k· Müddeı"omumı·ıı·k, depodakı' ve tela·· ı·"·ıııde e\lcrindeo kaçarak u e mıyoruı , . , ı birlt•tirerek. yan,,.ının nııeıl çıktı· ... " 
Lat'• ceuabıDı alabilmek i•·io cel· tıaad Vekilimiz B. Celil Bayar, ... " 'h 1 h kk ovalara iltica etmiotir. 
• ı • .. Ç k 'i tt t b·ı etmek yangın ıöndürme cı az an a ın· 

dün Fethiyeye doAru kotra ile ee· ğını at ıure e eı ı Haearay kavdedilmemiıtu. 
eeyi talik ediyorum. için muvacehe yıpılmaeıııı karar· da da tetkikler yapbrmaktadır. ı 

Demittir. meden ıynlmıt•ır. 



Sayfa 2 

!JiKt-Q 
Bir gezinti intibaları 

llizde ı;okak terbiye i ,.e ba~kalarının iffetine, haysiyetine ~ii~met 
itiyadı <lu teessüs etmemiş "'Örünüyor. Yalnız ba)ıoa sokakta yuruyen 
güzel ve "Cnç bir kadın, birı:ı yı~ın arsız, sırnaşık ve pis bakış, bir yığın 

- · " " d' I ·ı "h d"l 1°R Jcmckıir }!' 11-er Lu kaduı ken· mıılN•avız ve kustalı ı ı c ı ata e ı ın • • , ,, 
dini hilen hir kaılm iee, gittiği veya döndü~ü yerde bir yangından arta 

kalmış gibi şa~kın. kıpkırmızı, korku rn heyc .. anla ürpermi~ bir man• 

zara arzediyor. • 
Dunu, evelki gün şehirde gczdirdiAiın misafir bir akraba kızda 

denedim. Hem yalnız dn değildi, yanında ben vardım . . . 
E,·vcla, otobilstc, boş yer varken onun yanına sokulmak ı_stı~en 

genı; bir zilppc il"' karşılaştık. Bizim lakaydimizi görüne~, daha ılende 
otobü e binen baı1kn bir kadının yanına gitti. 

İndik otohü~tcn; çarşıyı tuttu. Bir köşe başında, gene bir züppe 
çıkıı. Bu züppe durdu, hafif bir jest yaptı ve yaoı başımda ~traf'.na 
hiç bakmadan, adeta kendini putlaştırarak yürüyen gen kızıı, gozlerıne 
bir mana vermeğe çalışarak baktı. 

Yirmi adını ileride, bir ma~azıının vitrini önünde durmuştuk. An· 
eız.ın onun ıiloeıini yaoımııda gördüm. Vitrine değil, biıim akraba Juıa 
bakıyordu. Kendisini tepeden tırnağa, hiıldcıl~ ~-e sert bakışlarla süzdü· 
ğümil görilnce, sırtına taı inmiş bir mablılk gihı kaçlı.. . 

Yürüdük .. Beş, on metre ileride bir kalabalık arasından geçıyorduk. 
Terbiycsiı.liğı oazikleşıirmek istiyen iki kelime duydum: 

- Kız değil, nefis bir san'at eseri .. 
Bunu aöyliyeo, ~ık kıyafc>tli, kimbilir, belki de münevver veya yan 

münevver biri idi. Az eonra diğer bir har fen daz, k~oe ba~ından ho· 

murdandı: 

- Amman, ne yaman .•.. Bu be!. . . . . 
Aaabiyeıim, omuzlanmdan sivrilen sızılarla benı sanıyordu .. ~mocı 

kibar barfendazla ikincisi arasında bence, terbiye bakımından, hıç fark 

yoktu. Onlar, aynı kuma~ıo birer parça"ı idiler. . 
Manifaturacılar çarşısına daldık. Satıcılar, üstümüze atılıyorlardı. Bır 

"buyurun bayanlar,, yağmuru yükseldi. Sağımız.da, eolumuzda, kar~ı~ızda 
bir yığın genç, rcve.t'anslar yaparak, mağazaları göstererek hızı ça• 

ğırıyorlardı. 
Durmadık. Geçen bir arabaya atladık ve: 
- Çek -dedik· en tenha sokaklardan Göztepcye c;ek ... 
Arabada ikimiz Je sıtma tutmuş gibi, titriyorduk .. 

UIJ lCl»IK. l"'\lllt:I Jfl.dUd .1 ııu· 

maralı" en moda bir alem 
olmuştur. ilk deta olarak 
mahud haydııd Dilin gere "l 
numaralı halk düşmanı., adı 

verilmiştir. Şimdi artık bu 
umumi bir moda olmuştur. 

Mesela bir numaralı hayırper· 
ver, bir numaralı hokkabaz ve· 
saire .. Maamafih şimdi de "1 
numaralı gezici., çıkmıştır. Bu 
zat, maruf cazbandçı Andre 
Kosteluçtur. Cazbandın tok· 
mağını elinden atmış ve 1936 
senesinde 675 saatte 200,000 
lcilometre uçmuştur. 

Verinde bir hüküm 
Birleşik Amerikada Vakc· 

fieldde bir hakim çok•müşkül 
bir meseleyi kolayca hallet
miştir. Sabana koştuğu hay· 
vana çok eza vermekle suçlu 
bir adamı muhakeme etmiş 
ve şu kararı vermiştir: 

"Hayvanına gayri insani 
fazla eza verdiği yapılan tet· 
kikattan anlaşılan suçlu iki 
gün iki gece aynı hayvanın 
ahırında yatacak ve hayvan 
da bu müddet zarfında me· 
rada serbestçe dolaşacaktır." 

Ne ala karar! 
Tuhaf bir netice 

Londrada meşhur bir ope· 
ratör vardır; adı doktor Hals· 
ted olan bu oparatör bilhas· 
sa dima~ üzerine yaptığı ame· 
liyatlarile meşhurdur. 

Son olarak dimağından has
ta bir adamın beyninde ame· 
liyat yapmış ve beyninin mü· 
him bir kısmını almıştır. Pro· 
fesöre göre bu adam, böyle, 
noksan beyinle ömrünün so· 
nuna kadar budala gibi yaşı· 
yacaktır. Fakat netice hiç de 
böyle olmamışıır. Beyninin bir 
kısmı çıkarılan adam çok zeki 
bir in5an olmuştur. 

Amerika işlerinden bir işi 
Amerikada zabıta, bir çete 

Saime S8di 

y.:. 1.auı Lu ' lcu aı ılıuca/ı • ... -ct.u 

hastaları çetesi,, adı verilmiş· 
tir. Çete erkanının mühim 
bir kısmı da doktorlardan mü· 
rekkep imiş. Çetenin çalışma 
esası sigorta dolandırıcılığıdır. 

Doktorlar ve beş on açık 
gözden mürekkep bir çete, 
kalb hastalığına müsaid kim· 
seleri sigorta ettirmekte ve 
bundan sonra bol "dijitalin" 
vermekte, sigortalıyı yüksek 
merdivenler çıkartıp indirmek· 
te imişler. Kalb hastalığına 
istidadı olan sigortalı hastala· 
nır, bir sanatoryoma yatar ve 
bilahare raporile çıkınca si
gorta bedelini alır, daha doğ· 
rusu çete ile paylaşırmış! 

Bu hile bir tesadüfle mey
dana çıkmıştır ve şimdi Ame· 
rika hükümeti sigorta şirket· 
ferinin ve hastalıklara karşı 
sigorta usulünü menedecek.ir. 

Ayak altındaki altın 
Avustralyada Maiden ka 

sabasında bir amele her gün 
bir dereden geçerek işine gi· 
dermiş. Bu derenin üzerinde 
köprülük vazifesini gören tah· 
ta, büyük bir taşa istinad et· 
tirilmiş ve adamcağız seneler· 
denberi bu taşa basarak tab
layı çiğniyerek dereyi geçer· 
miş. Biı aralık taşın kırılan 
bir köşesi amelenin nazarı dik· 
katini celbctmiş ve tetkik edin· 
cc, taşın mühim miktarda al· 
tını havi olduğunu görmüş ve 
bu sayede zengin olmuştur. 

Kemer istasyonunda 
Bir tren kazası oldu .. 
Sökeden lzmire gelen tren 

Kemer istasyonunda durmadan 
yolculatdan tuhafiyeci Rifat 
oğlu Hasan, yere düşmüş ve 
başile vücudünün muhtelif yer· 
leriı den yaralanmıştır. Yaralı, 
Memleket hastanesine kaldırıl· 
mışhr. 

~ . --· 

ANADOLU 
8 A~ustoa 937 

ihracatçılar 

Göcmenler , 

Bir grup dün vali
ye müracaat etti 

.. 
Uzüm işleri -

Piyasa açllma tarihi 
yarın belli olacak -·--

___ ... __ .. __ _ 
Ecnebi firmalar1n mura· 

caatlerine cevap 
verecekler 

Memleketimizle ticari mü· 
.=nasebata girişmek üzere ihra· 
?catçılarımıza müracaat edert 
eFnebi firmal~rın bu mürac~1: atlerine ekserıya cevab verı 
mediği görülmüştür. Dün fkt1

: 

sat Vekaletinden şehrimizdekı 
Foça kazasının Çelebi çift· 

liğinde iskan edilmiş olan Ro· 
manya göçmenlerinden 18 ki
şilik bir kafile, dün lzmire 
gelerek vilayet makamında 
vali B. Fazlı Güleci ziyaret 
etmişler ve kendilerine verilen 
arazının işe yaramadığından 
başka bir yere nakillerini is· 
mişlerdir. 

Orta Avrupaya, yaş üzüm ihra
catı devam etmektedir 

alakadarlara gelen bir mele· 
tupta ecnebi firmaların ihrac 
mallarımıza karşı göstermek:; 
oldukları alakaya bir de_ı 
olan bu gibi müracaatlerırı 
her ne şekilde olursa olsurı 

Halbuki vilayet, bir yerde 
iskan edilen göçmenleri, sıh
hi ve mühim sebeb mevcud 
olmadıkça başka bir yere 
nakletmeği prensib olarak ka· 
bul etmiştir. Vali B. Fazlı 
Güleç, göçmenlere verilen ara· 
zinin sebebsiz değiştirilemiye· 
ceğini ve bu araziyi almak 
istedikleri taı<dirde bu arazi
nin yanında kendilerine ev 
inşa ettirileceğini ve inşaata 
da derhal başlanacağını bil

dirmiştir. 
Cöçmenler, aralarında gö

rüşüp bir karar vermek Üzere 
müsaade alarak vilayet maka· 
mından ayrılmışlardır. 

Kavurmalık ve 
kıymalık 

Mezbaha dışında hayvan 
kesllmiyecek 

Hayvanların sağlık zabıtası 
hakkındaki kanunun 46 ıncı 
maddesi ile hayvan sağlık za
bıtası nizamnamesinin 459 ncu 
sinde kurba'n · bayraaiında kur· 
hanlık olarak kesilecek hay· 
vanlardan maftda bilcümle 
zebhiyatın mezbahalarda ya
pılması ve kesilecek hayvan· 
ların kesilmeden eve! sıhhat
lerinin ve kesimden sonra da 
etlerinin muayenelerinin yapıl
ması İcab etmekte olmasına 

rağmen mezbahalar çalışma· 

ları hakkında alman yıllık ra· 
porlarda birçok yerlerde hal
kın kış ihtiyacı için taamülen 
hazırlamakta oldukları kıyma· 
lık, kavurmalık ve sucukluk 
etleri tedarik etmek meksadile 
tahsis ettikleri hayvanları mez· 
bahalar haricinde evlerinde 
kestikleri anlaşılmıştır. Ziraat 
Vekalt:tinden Vilayete gelen 
bir tamimde bu suretle hare· 
ketin kanun ve nizamname hü· 
kümlerine muhalif olduğu gibi 
etlerin muayenesiz kalmış ol
masından bazı hastalıkların 
insanlara da bulaşması gibi 
vahim akıbetler zuhuru çok 

kere varid olması ihtimal dahi· 
linde bulunduğu, bundan başka 
belediyelerin en mühim vari· 
datını teşkil eden zebhiyat 
resminin de tahsil edilmemesi 
gibi varidat kaçakçılığına mey· 
dan verilmiş olacağı bildiril· 
miş her cihetten mahzurlu ve 
gayri kanuni olan bu hallere 
meydan verilmemesi cmredil· 
miştir. 

At yarışları 
izmir Yarış Heyeti Pazartesi 

günü toplanacak, 12 Eylülde 
yapılacak İzmir At yarışlarının 
programını tesbit edecektir. 
Bu meyanda yarış sahasının 
tanzimi meselesi de görüşüle
cektir. Sonbahar at yarışları üç' 
hafta sürecektir. 1 Eylülde 
Bucada açılacak olan ehli 
hayvan sergisi hazırlıkları 
için de görüşülecektir. 

~~---------~-~ Üzüm kurumu tarafından 150 ton yaş uzum sevk ve 
yaş üzüm sevkiyatına devam ihraç olunacaktır. 
ediliyor. Üzüm kurumu, bugün * * * 
Selanik yolu ile orta Avrupa· Yarın borsada Ticaret odası 
ya 40 ton yaş üzüm sevk ve ve borsa idare heyetleri ile 

ihraç edecektir. Üzümler, bu- lzmirdeki ihracatçılar vali B. 
Fazlı Gülecin riyasetinde bir 

gün bir Yunan vapurunun so· toplantı yapacaklardır. Bu 
ğuk hava deposuna yerleşti· toplantıda üzüm rekoltesinin 
rilecek ve Selaniğe gönderi· bu seneki vaziyeti üzerinde 
lecektir. Üzümler, Sclanik li· görüşülecek ve kuru uzum 
manında soğuk hava depolu piyasasının açılma tarihi tesbit 
vağonlara yüklenerek orta Av- edilecektir. 
rupa şehirlerine sevkolunacak incir piyasasının 19 Ağus· 
ve satılacaktır. tosta açılmasına karar veril-

Ônümüzdeki hafta perşem· mişti. Üzüm piyasasının da 
be günü de gene soğuk hava ayni tarihte veya üç, dört gün 
depolu bir vapurla Londraya evel açılması muhtemeldir. 

Kısık köyü 
Cinayeti .. --···--··----

Torbalıda bir 
arı hücumu ----···-

cevabsız bırakılmasının, d~· 
piyasalarda ihracatçılarımız ha . 
kında iyi bir tesir bırakrn:a 
dığı ve bu hususta mı~ta t 
ihracat tacirlerininin dık~:. 
bakımının çekilmesi, vuku 
lacak tekliflere müsbet ver~ 
menfi cevab vermeleri lazııfl 
geldiği bildirilmiştir. 

Hayvan hastalıl' 
Köylerde hayvan satış• 

yasaklar 
1 

rı 
Bazı sürekçileri~ hayv~01~ 

köylerden tedarık ettllc ıJll 
ve köylerde sattıkları, bUl1 dt 
neticesi olarak bazı yerle(ııe 
salgın hastalıkların siraY:~. 
sebebiyet verdikleri go 
müştür. . ,.. ,µ 

Maznunla şahit ku- Bir kadın ağır hasta, 

Ziraat Vekaletinden vıl~~rı 
gelen bir 'a:nimde hay~· 
sağlık zabıtası nizamnatnde~ 
nin muaddel 41 inci mad ıll 
mucibince sürek hayvaolaf1l1 ve caklaşmışlar. 

Cumaovası nahiyesinin K1· 
sık köyü civarında değirmenci 
Abdullahı öldürmekle maznun 
Halil lbrahimin muhakeme
sine dün şehrimiz Ağırceza 

mahkemesinde devam edil
miştir." Bu celsede müdafaa 
~nı.1:,.ı_;, "lfAtil,. O':udivan B. Ce· 
ma cıın enmış ve cıemıştır kı: 

- Ağırcezııda şahit sıfa
tile dinlenen idris adında biri, 
Adliye koridorunda maznun 
Halil lbrahimin 'boynuna sarı
larak onu öpmek istedi, ben 
mani oldum. Halil lbrahim; 
ldrisin ağası oluyormuş. 

Şahidin bu ifadesi üzerine 
maktul veresesi vekili söz al
mış: 

- idris, mahkemede yalan 
yere şahidlik etmiş, maznun 
Halil lbrahimin, cinayette ala
kası bulunmadığını söylemek 
istemiştir. Sebebi de dostluk· 
larıdır. Katil, Halil lbrahimdir 

Demiştir. Maznun Halil lb
rahim: 

- Beni dövmüşlerdi. Halta 
şimdi bclkemiğimde daimi 
sancılar hissediyorum. Beni 
bir doktora muayene ettirin. 
Evelce buna dair verilen ra
porda hiçbir şeyim olmadığı 
yazılı ise de doğru değildir. 
Beni bir kere daha muayene 
ettirin. 

Demiştir. Mahkemece, maz
nunun bir kere daha ınua· 
yene ettirilmesine karar veril
miş ve muhakeme, başka bir 
giine bırakılmıştır. 

Belediye büdcesinde 
sıhhat iıleri 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden vilayete gelen 
bir mektupta lzmir belediyesi 
1938 yılı büdcesinde ebe 
maaşları 17 ,5 lira üzerinden 
kabul ~dilmek şartile bele· 
diyenin 1937 senesi büdcca 
sinin sıhhat ve hayır işlerine 
aid kısmının tetkik ve tasvib 
edildiği bildirilmiştir. 
Kemalpaşa belediyesinin 

1937 yılı büdcesinin sıhhat 
ve hayır işlerine aid kısım 
da tasdik edilmiştir. 

bir hayvan ölü, beş 
amele de şiş! 

Torbalı, - 6 İlçemizin 
Arslanlar köyü yanında bu· 
lunup kurutma a01eliyesi ya
pılan - Akkel mıntakasında ça· 
lışan işçiler bugün arıların 
hücumuna uğramışlardır: 

V -- -1 n,.,ı.,,..,.t. UPY~P.ki Saz• 

)arı biçen beş amele ve bun· 
lara yemek getiren bir kadın 
ile civarlarında bulunan iki 
at, nereden geldiği belli ol· 
mıyan bir yığın arının hücu· 
muna uğramış, ne yapacakla· 
rını şaşırarak köye doğru kaç-
mağa başlamışlardır. 

Vak'a mahallinde bağlı olan 
hayvanlardan biri ölmüş, 
kadın da ağır suretle hasta
lanmış ve hükumet doktoru 
tarafından tedavi altına alın-
mıştır. 

Diğerleri yüzleri ve vücut
Ierı şiş bir halde yatmakta ve 
tedavi cdilmektededirler. 

Doktorların 

mezuniyetleri 
Askerlik kanunu hükümle-

rine göre her yıl 1 Temmuzda 
başlamak üzere son yoklama· 
)arın yapılması için kurulan 
muayene heyetine alınmakta 
olan hükumet veya belediye 
doktorlarının, muayenenin de· 
vam ettiği Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında mezun bı· 
rakılmamalan hakkında Dahi· 
liye Vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiştir. Muayenenin 
aksamaması için bahsedilen 
doktorların izin zamanları Tem· 
muz, Ağustos v~ Eylul aylarına 
tesadüf ettirilıniyecektir. 

iskan memurları 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaletinden Vilayete gelen 
bir emirde Çeşme kazası is
kan katibi B. Mazlum Gök
selin 75 lira olan ücretinin 80 
liraya çıkarıldığı ve kaydine 
göre unvanının iskan memur· 
luğun:t çevrildiği hakkına sici· 
line işaret verildiği, Menemen 
iskan katibi B. Bahaeddin 
Demir hakkında da aynı şe· 
kilde muamele yapıldığı bildi· 
rilmiştir. 

alım ve setımının pazar ..ib 
d l .. tşS" 

panayırlar a yapı acagı ·f bl' 
olunduğu, buna mubah kk1rı· 
reket eden sürekçiler ha 151 

da kanuni takibat yapılıtlşrıı 
ve köylerde sürek ha~rıı'' 
alım ve satımının yaptı~ı 
masının temini istenmiştıf·. 

Yılayet badce1~1~ 
Vekiller Heyetince ıa9 

ve iade edil~İ .. dctsı 
Vilayetin 937 senesı b\ ,< 

Vekiller Heyetince tasdı biİd· 
iade edilmiştir. Vfüiyel ~-· 
cesi, umumi meclisin h~~r 
dığı şekilde tasdik oh111 bıf 
için bu sene vilayetimizdet#. 
çok mühim işler başarıl9 01~ 
tır ve büdcenin, erken ta

5
bilt 

edilip gelmiş olması se~.;lcf 
geçen seneki gibi birçok 

1
' 

zamanında yapılacaktır. 

Sıhhi tedkikler~·' 
VekAlet namına tedl< 

. yaptlrıhyor ~r 
Üniversite Hıfzıssıhh' pt· 

süsü Ordinaryös profes0: ir 
Julis Firş, Garbi Anadf ~i 
laylerinde Sıhhat ve ç ~~ 
Muavenet Vekaletinin e~, 
sıhhi tedkikler yapın~ 
Refakatinde Dr. B. M lefl r/I 
olduğu halde lzmire ge at' 
şehrin sıhhi ve içtimai~ 
seselerini, hastahane, ~ 
ser ve imalathanelerini iJ!J i( 
profesör, imalathaneler~ 
çilerin muhtelif ba~lll ~ 
vaziyetlerini de tcdkık .~ 
tir. Bugün Manisayı I~ 
orada da tedkilcler yap• 

B. Bekir varn•;~ 
Dikili kazasından ~ 

tayin edilen hükümet da "t' 
B. Bekir Yaman, foÇ8 
vazifesine başlamıştır. 

DoğUJll~ 
Balıkesir saylavı Ba~ ~ 

Muhiddin Çarıklının bır ~ 
nu doğduğunu "Uğur,. tıı~ 
Ye edildi,.ini ve sevinçle · il 

6 ·111 
aldık. Yavrunun dede'lbtİ~ 
babası Uşak şeker f• ·dil 

·ı ,,,,. 
··d·· ·· B M cı'd 1 e mu uru ay a 

sını kutlular, yavruııuıt 
ömürlü olmaıına d' 

f 

d 

li 

\J 

1 
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Şehir gazinosunda Partinin ziyafeti !AJ 

-~ 'cfi~ Adl"ye Vekilimiz bugün 
J - d ıb ·· ·· - h J ~ilimizde - Bergamaya gidiyor 
,~panya aı UtUD Cep e er• yabancı kelimeler Tire, Bayındır ve Torbalıda t~t---d h - - d d Gerek (ismihas), gerekse kikler Ve hasbıhaller yaptı, cok e arp e am e ıstılah olarak hergünkü ko-

v · ıyor ~~:~~7~z~:0:~i Y::;~:;;m·~:ı~ iyi intibalar aldığını söylecİi. 
'Meçhul ta_yya!__eler, ~as;;/dikle_r_~ p_~~ta vapurları

etmiye başladılar. Stancİer cephe-!la ---
taarruz 

sinde 12 milis tayyaresi düşürüldü 
I ~~belüttarık, 7 · (Radyo) - ~ 
ııgılız Bretibsi Korporal pet· 

tol vapuruna yapılan hava ta
•rruzundan başka, iki tayyare 
tarafından dün de halyan 
Moncuya vapuruna bir taarruz 
Yapılmıştır. 

Vapur hasarata uğramıştır. 
k Vapurun kaptanı B. Fran
o Molari, Elcezireye çıkarıl

ltıış ve hastahanede ölmüştür. 
Aynı yerde meçhul tayya

teler Fransız Gebel Amur va
l>Utuna da taarruz etmişlerdir. 
l lngilterenin lngiliz konsa· 
Osu, petrolla yüklü bir va
Pura karşı vukubulan bu ta· 
atruzu protesto etmiştir. 

Salamanka, 7 (Radyo) -
~agon cephesinde asiler Madridden'. bir görünüş 
/oç dağını da işgal etmişler- Nafıa Vekilimiz Siyonistler kongresi t Milisler harb ederek ric'at 
e ltıektedirler. dönüyor Yahudiler, taksim işine 

1
. Satander cephesinde 12 Mi- Ankara, 7 (A.A.) - lsveç yanaşmıyorlar 
'5 avcı tayyaresi düşürülmüştür. ve Alman hükumetlerinin da- Zurih, 7 (Ra<lyo) - Siyo-

h · · k b 1 ·ı ·k 1 k nistlerin konresi dün bir he· . 'vıadrid, 7 (Radyo) _ Res· vetını a u ı e ı i meme et· 
...... b. k.k h · k yet seçmiştir. Bu heyet lngil-·-ıı tebli~: te ır tet ı seya atıne çı • 
J ~ l N f V k·ı· B Al tere ile müzakereye memur 

ıı arama cephesinde, Mara- mış o an a ıa e ı ı . i 
Ç · k b h edilmiştir. Siyonistler, İngiltere h?Za kısmında asilerin büyük P.tın aya u seya atlerini :ı- _____ 1 , _ •--· " 

L ıt taarruzu, 3 saatlik bir taydah bır şekılde ık mal et· vermezden evel anlaşmak arzu-
'1&tbden sonra defedilmiştir. miş, bu arada iki devlet reis-

ı. leri tarafından kabul edil- sundadırlar. 
t ıvıarsilya, 7 (Radyo}- Mari Araplar, Filistinin taksimine 
Cteı Laborni Fransız vapuru miştir. kat'iyen razı olmıyacaklardır; 

Pat Haber aldığımıza göre Na-
l> ates yüklü olduğu halde fıa Vekilimiz salı sabahı eks- fakat Yahudiler, kendilerine 

1 alarnos civarında tahtelbahir- r daha fazla toprak ve hukuk 
e · presle Munihten stanbula gel-
tırı taarruzuna ve hasara verilmek şartile bu taksimi 

1111. miş bulunacaktır. 
1.starnıştır. Vapur Marsilya kabul edeceklerdir. 
1ıtıanına getirilmiştir. İngiltere Dahiliye Romanyada 

I>aris, 7 (Radyo) - Bütün Nazırı Bir tayyare kazası .• 
kePhelerde, general franko Üç Alman gazete nıuha- Bükreş, 4 (Radyo} - Dün 
U\lvetlerile cumhuriyetçiler birini hudut haricine bir posta tayyaresi kazaya 
~lsında kanlı muharebeler çıkardı uğramıştır. Bu tayyarenin Rus 
evarn ediyor. Londra, 7 (Radyo) - in- veya Çekoslovakya tayyaresi 

A. ~alamanka, 7 (Radyo) - giltere Dahiliye Nazırı Sir olduğu sanılmaktadır. 
81 

tayyareciler ılk defa ola- Samoel Hoarın emrile üç Al- Tayyaredekiler hep ölmüş-
~ak Kohenka şehrini bombar· man gazete muhabirinin ika- lerdir. 
'~an etmişlerdir. Kohenka met vesikaları istirdad edil- Karısını boğarak 

~ılislerin tecemmü merkezle- miş ve kendileri hudud bari· 
tırıde b. · ·d· o''lduHren l.brahı·m n ırısı ır. cine çıkarılmıştır. Bu mesele 

1• Diğer bir habere göre, mi- Berlinde fena bir tesir uyan· yakalandı 
~Blerden iki alay Karbonyera dırmıştır. İstanbul, 7 (Hususi} - Mı· 
•~larında teslim olmuştur. .Başvekilimiz sırlı İbrahim adında bir şahıs, 

bahiliye Vekilimiz Taşdelen membaını kıskançlıktan dolayı karısını 
Ankaraya gidiyor ziyaret ettiler boğarak öldürmüştür. 

1
. fstanbul, 7 (Hususi)-Dahi- İstanbul, 7 {Hususi)- Baş- Katil yakalanmıştır. 
1
Yc Vekili B. Şükrli Kaya, vekılimiz General ismet lnönü, İtolyada 

Yarın Ankaraya gidecektir. b.ugün Taş~el.en su membaını Maden kömürü istihsaHUı 
.. , zıyaret etmıştır. Roma, 7 {Radyo) _ Tcm-

A.NADOLU Zabitan terfi listesi muz ayı içinde ltalyan maden 
--· lstanbul, 7 (Hususi) - 30 kömürli ocaklarından 100,000 

~lük siyasal gazete Ağustos Zafer bayramına ye· ton kömür ihraç edilmiştir. 
ahip \'e hn~aıganı tişmek üzere zabitan terfi Bunlar, dahili ihtiyaçlar için 

lı Haydar Rüşdü ÔKTEM listesi hazırlanıyor. kullanılmıştır. 
~ ltıtınıi ııe~riyat ve )RZI i~leri ,, _______________________ , 

t 
«ldnru: Hamdi Nüzhet Çauçar 

d -atebaneei: 

tınir İkinci Beyler !oka[:ı 
't 8alk Partivi binaaı içinde 

l' elgraf: lzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

't ABONE ŞERAiTİ 
1Uı~ 1200, altı aylığı 700, üç 

\' ylığı 500 kuru§tur. 
•haııcı memleketler için ııenelik 

abone ilcreti 27 liradır 
. lleı yerde 5 kuruetur 
~ntı -@:eçmi~ nilııhalar 25 kuru§tr.r. 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZEJ\iı;oELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
adan 9 kişilik Vlyananın en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

}anıyoruz. Karşılıkları bulun
duğu halde, bu yabancı ke
limeleri kullanmakta ayak 
direyenleri kasdetmiyorum. f s
terlerse, gider, başlarını taşa 
da çarpabilirler. Ancak, bu 
yabancı kelimelerin yazılış ve 
okunuşları, bilhassa lisan bil
miyen veya muhtelif lisanlara 
vakıf olmıyanları büyük bir 
zorluk içinde bırakıyor. 

Mesela, bir kahvehane için
de, bir gazetenin herhangi 
bir sahifesi üzerinde geçen 
Almanca, fngilizce ve Fransız
ca üç kelimeyi, üç ismi yirmi 
türlü okuyanlar bulunmaktadır. 
Çünkü o kelime veya ıstılah, 
bizzat mensub olduğu dildeki 
şeklinde yazılmaktadır. 

Münevver sınıfın bile bunda 
bucaladığı görülmektedir. Beri 
tarafta ise halk, bir okuma 
anarşisi içinde yuvarlanmak
tadır. 

Kendi kulaklarımla işittim: 
Türkçede Puankare şeklin

de okunması lazımgelen ma
ruf diplomatın adını, gene 
kendi dilimize tercüme ede· 
rek Poincarc okuyorlardı. 
Halbuki Fransızcada başlı 
başına (ce·cim) harfi bile 
yoktur. (J, D) harflerinin yan
yana kullanılması ile bulu-
nur. 

. ~·... . ,.., . ,. -
nin adı bizde, Pari Soir okun· 
mak lazımgelirken, isim ve 
kelimenin kendi şekli, tama· 
men, Türkçe okunuyor, mü
nasebetsiz, giilünç, manasız 

birşey çıkageliyor. 
Hele İngilizce ve Almanca 

isim ve kelimeleri. 
İngilizcede bilhassa sesli 

harflerin okunuşu, Fransızca· 

dakinden tam men başkadır. 
Bu lisanımızda aynen yazılıp 
Türkçe okundukları için bazen 
bir kelime, Fransızcadakinden 
daha müthiş ve daha berbad 
bir şekle girmektedir. 

Esasta, yabancı ısım ve 
ıstılahları aynen kullanmak 
zaruretinr biz de kaniiz. Fa
kat bilhassa gazete, ilmi hir 
eser değil, tamamen halka 
aid ve umuma hitap eden 
bir eser olduğu için, ona aid 
sütunlarda, hiç olmazsa bu 
gibi yabancı kelimelerin, Türk· 
çe okunuş tarzlarını da bil
dirmek lazımdır. Bu suretle 
halk yalan yanlış, çeşidli çe· 
şidli okumaktan kurtulacağı 
gibi, kelimeyi yavaş yavaş asıl 
biinyesi ve şekli ile öğrenip 
tanımıya b.:- şlıyacaktır. Hele 
bir kısmının manası da izah 
edilince biisbütlin f Ay dalan&· 
cAktır. 

-- Başı 1 inci sahi/ede - : rinden çok memnun oldukla-
Adliye Vekilimiz B. Şükrü rını ve hu sene ekilen pamu-

Saracoğlunun Tire, Bayındır ğun, kuraklık sebr:bile bazı 
ve Torbalıdaki temasları ve mıntakalarda yüzde 1 O nisbe-
tedikleri e trafında ora muha- tinde zayiat vermişse de eski-
birlerimiz şu malumatı ver· den fidanların verdiği yirmi 
mektedirler. koza yerine her fidan üzerinde 

Bozdağda Gölcük yaylasın· 40-50 koza bulunduğunu ve 
da istirahat eden Vekilimiz, bu noksanı da telafi ettikten 
Tire halkının, Ortaokulun te- başka daha ziyade istihsalat 
melatma merasiminde hazır mümkün olacağını, tütün mah-
bulunmaları hakkındaki dave· sulünün hem daha fazla, hem· 
tini kabul ile Tireye geçmiş de daha nefis olduğunu, Ar-
ve merasimde Vali B. Fazlı panın o kadar fazla değilse de 
Güleç ve Müdd~iumumi B. Buğday mahsulünün pek mü-
Asım Tuncay da hazır bulun· kemmel bulunduğunu, hükii-
muşlardır. metin topraksız köylüyü top· 

Adliye Vekilimiz Tirede raklandırma hususundaki mut-
askeri törenle ve halk tara· lak prensibinden hnlkın bah-
fından tezahüratla karşılanmış, tiyar olduğunu söylemişlerdir. 

temeli atılan Ortamektebin arsa· Vekil, halkın tezahuratı ara· 
sına gitmiştir. Orada nutuklar 
söylenmiş ve temel atıldıktan 
sonra belediye gazinosuna gi
dilmiştir. Adliye Vekilimiz bu 
arada Tiı-elilerle samimi has· 
bısallerde bulunmuştur. Bele· 
diye tarafından şereflerine bir 
ziyafet verilmiş ve ziyafetten 
sonra pamukçu yaylasına çı· 

kılmıştır. Yaylanın bütün gü· 
zellikleri görülmüş ve ertesi 
gün Tirede halk müınessillerile 
uzun görüşmeden sonra Ba· 
yındıra hareket edilmiştir. 

Öğle yemeği, Bayındırda yen· 
• -- ./ .J o 

kil, orada halkla görüşmüştür. 
Vekil, beyanatı esnasında üç 
dört senedenberi teamül ha
lini alan Menderes ziyaretleri 
esnasında halkın inkılab yo
lunda mütemadi hamle ve di
leklerini işitmekle memnun ol
duğunu, her yerde anhyan ve 
düşüı1en bir gençlik kütlesinin 
teşekkül ettiğini görmekle se
vidiğini bildirmiş ve Bayındıra 
isale edilecek içme suyu için 
fenni keşif projeleri ikmal edil
diği takdirde bu işin başarıl
masına behemehal muvaffak 
olunacağını söylemiştir. Bura
dan Torbalıya hareket eden 
Vekilimiz, Torbalıda Cellad 
gülünün kurutma tesisatı hak
kında kanal Başmühendisi ta· 
rafından kurutma projesi üze· 
rinden verilen izahatı dinle
miştir. 

Şimdıki mecra üzerinde ya-
pılacak tadilat ve regülatör 
tertibatile suyun 40 bin metre 
mikab miktarı eski mecradan 
ve fazla gelecek su yeni kanal 
vasıtasile sevkedilmek suretile 
bilumum f eyezanlara mani olu
nacak ve 22 ay sonra ameli
yat tamamen bitecek ve yedi 

bin hektar batakhk kurutulacak, 
altı bin hektar miKtarında da· 
imi su altında kalan arazi de 

sında İzmire hareket etmiştir. 

Sicilya manevraları 
12 Ağustosta başhyor. Ve

nedik manevraları bitti.. 
Roma, 7 (Radyo) - Sicil

yadaki büyük manevralar 12 
Ağustosta başlıyacaktır. Gari· 
haldi milisleri de bu manev
ralara iştirak edeceklerdir. 

Venedik, 7 (Radyo) - Har· 
biye müsteşarı general Paryani • 
manevraların hitamı münısc· 

betile Alman, Avusturya, Ma
car ve İsv~çre askeri heyetle-

General Paryani bu gece 
Romaya harekt etmiştir. 

Roma, 7 (Radyo) - Ko
neğliyanodan bildiriliyor: 

Venedik manevraları nihayet 
bulmuştur. Son olarak bir ge
çid resmi yapılmıştır. Mareşal 
Dö Bono da bu resmigeçitte 
hazır bulunmuştur. 

Hariciye Vekilimiz 
Ankaradan lstanbula 

geldi 
İstanbul, 7 ( Hususi)- Ha· 

riciye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüştü Aras, bugün Ankara
dan buraya gelmiştır. 

Mezuniyet 
Urla Kaymakamı B. Kemal 

Berkin mezuniyeti iki buçuk 
ay daha uzatılmıştır. 

Ödemiş Kaymakamı Haşim 
Seçkine bir ay izin verilmiştir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

Tcmmu:ı: 26 Ccmnz cn·cl 30 -
1 
9 
3 
7 

Ağustos 

8 
Pazar 

1 
9 
3 
7 

Bilmem, yanlış mı düşiinü- kabili istifade bir hale gclc-
Evkal Ezan \'aRat .Evkat 1;zan Vaat 
Günef 9,ıs 4,54 ;r;anı J 2 19,28 
ö~le t ,51 12,20 yatsı 1,5 ı 21 ,:n 
ikindi 8,•!8 16,l 7 ims.ık 7,llJ 2,48 

yorum? cektir. 
O. R. G, Halk, Vekilimize vaziyetle- mı ................... .. 

İ Z M/ R 
lz~:~in Ku·· ııu·· r Lisesi ~!;r·~::.d"~ 
değerli ders verirler 

YATILI GÜNOÜZLU .. KIZ ERKEK 
Kültür Bakanlığınca resnıi liselere muadeleti kabul edilmiştir. 

l Orta ve lise ııınıf lanna ycui talebe kuy<lınıı bıt~lannıı~tır. 
:! - 2.U ağustosa kadar kaydını )'enilcnıi) en eski talcbeniu yerine ) eni talebe alı uır. 
3 - Yatılı talebe ilcreti üç takeittc 200 liradır. Memur ve ınütekaid ı,;ocuklarınJan yıiı<lo lll brdeı 

çocukların birinl'İ&in<lcn tam diğerlcriudcn yüzde 15 tenzilat yapılır. 

ADOLP MATBAASI. DA 
BASJT..MJŞTJR 

4 - Çocuklıırım ağlaw bir fürk terbiyesi \ 'C olgun bir nıalıiınııt ile ycti~tirıucı.. ieıiyrnlcı İn her t;On 
wat 9 tluıı 1 !! ) c kutlar llc}lcr ııoka~ıııdaki (Kült ur füc i) oc müracaatları. 

- · ................................................ İılıiii ..... İİİİiilİİiıİIİiliiiiliiiiiiliiiiııliiiiiiiiiıllıı ................................ .. 
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Aydında son günlerde hav_alar birdenbire değişiverdi Cinde,_ 18 yaşından em Stratosfer 

Pamuk rekoltesi düştü yaşına kadar voıa,nlar, si- t~~~~~!~~ Hidromo· 
- • -- ıah altına Ç!'Qlrl ıyor ar :~~;:!~jik ile Ser~:!oav~~~;~; 

vilayeti Halkevleri faaliyeti - Başı 1 inci sahifede - çe, Arapça ve Farsça lisanla- Stratosfer komitesi, Moskova 

Y ''k k z· t tadır. rile Hind lisanlarına tercüme civ•uında bir ay müddet, bu· 

Aydın 

U Se ıraa Şanghay, 7 (Radyo) - Bü- edilecektir. susi bir heyet marifetile, Stra· 
tafe- tün Çinde, 18 yaşından 50 Tokyo, 7 (A.A.) - Dornei tosfor üzerinde çalışmış ve Enstitüsü 

besi, tetkiklerine 
devamdadır. 

Doçent Dr. Esad, te kik
leri etrafında gazetemize 
beyanatla bulundu. 

yaşına kadar olanların, ha- Ajansına Şanghaydan bildiril- Stratosferin 15 ila 35 bin 
zırlanmalaı 1 ernrolunmuştur. diğine göre Yangoe vadisinin metrelik kısmında çok ente· 

20 yaşından 25 yaşına ka- menba kısnmda oturan Japo· resan neticeler almıştır. 
dar olanlar da derhal silaha lar Tungoc katliamı kurbanla- Heyet, Stratosfere 30 son· 
çağrılmıştır. rının akıbetine uğramak endi- daj balonu göndermişti. Bu 
Çin hükumeti; Türkçe, Farsça şesile Hankeni terketmişler- balonlara konmuş bulunan 

ve Arapç<. olmak iizere üç dir. Hankeoden alınan bir otomatik makinelerin kaydet· 
dille beyannameler neşretmek tetgralta vaziyetin burada va- tiği işaretler, bilahare muk~: 
suretile Müslüman alemine him olduğu, 10,000 Çinli as- yese edilerek bir çok kat 1 

hitab edecek, Japonyanın Çi· kerin Japon imtiyaz mıntaka- neticelere varılmıştır. 
ne olan tecavüzünden bah· sım muhasara ettiği ve Japon Gündüzleri, mühim irtifa· 

Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi Aydında 

Halkevinde bir konser veril
miş 500 kı şi ve Şöke Halk
evinde de bir konser verile
rek 137 kişi dinlemişlerdir. sederek müzaharet istiyecektir. eşyasına karşı boykotaj yapıl- !ara, otomatik surette durnan 

Şanghay, 7 ( Radyo ) - dığı bildirilmektedir. veren raketler, geceleri de Aydın, (Husus\) - Ege böl· 45851 yurddaş kitab, gazete 
gesinde tetkik gezisine çıkan ve dergi okumuşlardır. 

; , Bu zaman zarfında Aydın 
Halkevinde 7 konferans ven-

Yüksek Ziraat Enstitüsü tale-
belerinden 20 kişilik bir kafile 
başlarında Doçentleri Dr. Esad 
Bozkaya olduğu halde evelki 
gün Aydına geldiler. Talebe
ler, ilk günü Forbes kumpan
yasına giderek miyankökü üze· 
rinde tetkikat yaptılar. Akşam 
Parti tarafından şereflerine 
verilen yemekte bulunarak dün 
İncir bahçelerinde, Ziraat Mü
cadele müdürü tarafından, in· 
cirin istihsali etrafında verilen 
izahatı dinlediler ve ekspresle 
Nazilliye gittiler. Orada pa
muk• ıslah istasyonunda tet
kikat yapacaklardır. Doçent 
Dr. Esad Bozkaya; hareketin
den önce gazetemize şu beya· 
natta ·bulundu: 

- Yüksek Ziraat enstitüsü 
her yıl yurd içinde talebele· 
rine geziler yapıtrır, bu gezi· 
lerden maksat talebenin mah-
........ ""' •• J"'""••··-~ o-·-----·ı ·----
lemesi, müstahsille temas et· 
mesi ve mahallin zirai husu· 
siyetleri üzerinde etüd yap· 
masıdır. 

Dün Aydında Miyankökü, 
bugün de incir üzerinde ince
leme yaptık. Şimdi pamuk is· 
tasyonunda inceleme yapmak 
üzere Nazilliye gidiyoruz. Bize 
karşı büyük misafirperverlik 
gösteren Aydın İlbay ve parti 
heyetine, belediye reisine te
şekkürlerimizi bildirmenizi di
lerim. 

Havalar 
Günlerdir devam eden ya

kıcı ve kavurucu sıcakları iki 
üç gündür esen imbat rüzgar
ları biraz hafifletmiştir. Bu 
rüzgarın incirler üzerinde bü
yük faydası varsa da, sıcaklar 
pamukların çoğunu kavurmuş 
ve rekolteyi düşürmüştür. Ay
dının tanınmış pamukçuların-!• 
dan bir zat bana: 

- Bu yıl pamuk yatakları, 
yağmursuzluktan layıkile ha
zırlanamadı. Sıcaklar da su
lanmıyan pamuklara çok zarar 
verdi. Bu itibarla ekiş iki 
misli olmasına rağmen rokolte 
ancak geçen yılki miktarı tu
tabilecek belki de daha az 
olacaktır .. dedi. 
Aydın vilayetinde 

Halkevi faaliyeti 
İlimizde mevcut Aydm, Na

zilli ve Söke Halkevlerinin her 

Pamuk tarlaları 
937 Yılı ilk altı ayında Ay- lerek 171 O yurddaş, Nazilli 

dın Halkevinde 13 gösteri Halkevinde 11 konferans ve-
verilmiş 5750, Nazilli Halk- rilerek 2500 yurddaş gelmiştir 
evinde 6 gösteri verilmiş 3445 Bunlardan başka Aydın 
ve Söke Ha\kevinde 3 gösteri Ha\kevinde altı defa müşte· 
verilmiş 750 kişi seyretmiştir. rek temsil, konser ve konfe· 

Bu müddet içinde, Aydın rans tertlb edilmiş bunlara da 
Halkevinde 4 müzik konseri 3673 kişi seyretmiş ve dinle-
verilrniş 1626 kişi, Nazilli miştir. 

Deyli Ekspres 
Gazetesinin 5 afjustos ta
_:L..u ~sa"d°e«-'reAeaUar" mil-

Berlin, 7 (Radyo) - Deyli 
Ekspresin 5 Austos tarihli 
nüshası Alrnanyada müsadere 
edilmiştir. .. 

Bu müsaderenin sebebi, 
Madridde yere inmeğe mecbur 
kalan bir Alman tayyaresinin 
fotoğrafının bu gazetede neş· 
redilmesidir. 

Kalkütada 
10 bin ballkçı grev ilan etti 

Kalküta, 7 (Radyo) - On 
bin balıkçı grev ilan etmiş, 
bu yüzden Kalkütada balık 
buhranı başlamıştır. 

Pariste 
Sahte eshan sUrmeğe 
cahsanlar vakalandı 
rarıs, ı l Kacfyo } - rarıs 

zabıtası, sahte esham sürme· 
ğe çalışan üç kişiyi tevkif et
etmiştir. Bunların son günler· 
de bir milyon sahte esham 
sijrdükleri anlaşılmıştır. 

Tutulanlar, masum olduk
larını ve ellerindeki eshamm 
sahteliğinden haberdar olma· 
dıklarını iddia etmişlerdir. 

Liyonda 
Bir tren otobüse çarph 

Liyon, 7 (Radyo)- Bir sii· 
rat katarı yol güzergahında 
bir otobüse çarpmıştır. On 
kişi ağır yaralıdır. 

• 

Ankeo valisi, şehrin harp sa· Asabi gazetesinin muhabiri gene otomalik surette aleV 
hası olması ihtimalini nazara Sirnbun gazetesine gönderdiği veren meşaleler gönderilmiştir. 
alarak bütün ecnebilere teb- bir telgrafta dört Ağustosta Heyet, geceleri, bulutların 
liğatta bulunmuş ve yirmi Çin makamlarının Japonlarla irtifalarını ölçmek ve bulut· 
dört saat zarfında şehri terk temasta bulundukları için iki lann üstündeki hava cereyan: 
etmelerini tavsiye eylemiştir. yüz kişiyi casusluk sucuyle larının istikametini ve süratiot 

Tokyo, 7 (Radyo) - Ja· tevkif ettiklerini bildirmekte- tesbit etmek iç!n yeni usuller 
ponya Başbakanı Prens Ko- dir. bulmuştur. 
noya, bugün fevkalade bir Muharrir Japon imtiyaz Yeni neşr-iy,,_a_t_:-~ 
toplantı yapan parlamentoda mıntakaı;ındaki Çin mahalle- • 
vaziyeti umumiye hakkmda sinin hududunu tayin eden /nanç 
uzun beyanatta bulunmuş ve ağaçların kesilerek bunların D . ı H lk . . ret· enız a evının neŞ 

bütün Japon milletini, bir he- yerine sahra toplan ve mit- mekte olduğu inanç mecmua· 
def etrafında toplanmağa da- ralyözler konmuş olduğunu sının 4 üncü sayısı daha zerı· 
vet etmiştir. ilave eylemektedir. gin münderecat)a çıkmıştır. sı.ı 

Tokyo, 7 (Radyo) - Hol- Buradaki Çin zabiti imtiyaz nüshada muhtelif imzalar göıe 
landada seyahat etmekte olan mıntakasınm bir saat zarfında k d• çarpma ta ve ayni zaman ·\· 
Japonya imparatorunun kar· alınabileceğini beyan etmek· güzel mevzulara temas edı 
deşi prene (Si-Si-Yu) ile refi- tedir. mektedir. 
kasının vaziyet dolayısile der- Şanghay, 7 (A.A.) - Roy-
hal Japonyaya dönmeleri için Ajansının muhabiri bildiriyor: 
imparatordan emir aldıkları Yaz tatiline rağmen Çin 
söyleniyor. parlamentosunun fevkalade 

Tokyo, 6 (A.A.) - Domei olarak dün içtirnaa davet edil-
Ajansının Berlinden bildirdi- mesi büyük bir alaka uyan· 
bin,,. Q'nrP Hooei ve Chahar dırmıştır. 
siyasi meclislerinin yerine bu lıazete mumessıller ı nı ka· 
iki eyaletin bütün belediyele- bul eden Meclis umumi katibi 
rinin iştirak edecekleri meclis Riang Hauotsao bu içtima 
yakında içtimaa davet edile· devresinin mebusların şimdiki 
cektir. İlk içtimalarında meclis vaziyeti hakkında müdavelei 
azası Japon kıtaların cenubi efkarda bulunmalarına vesile 
Hopei ve Chahara girmelerine teşkil edeceğini beyan et-
itiraz ettiklerini bildiren bir miştir. 
karar sureti kabul edecekler, Dünkü toplantı esnasında 
iki eyaleti barbın fecayiine bazı mütalealar serdedilmiştir. 
karşı müdafaa etrneğe ve cı· Fakat hiçbir karar ittihaz edil. 
var eyaletlerle dostane müna· memiştir. 
sebat tesis etrneğe karar ve· Nankio, 7 (A.A.) - 18 den 
receklerdir. 45 yaşına kadar işe yarıyan 

Nankin, 7 (Radyo) - Çin bütüa askerlerin orduya gö-
hükumeti, mevcud bütün buğ- nüllü yazılması için hükumet 
day ve otlarla diğer gıda mad- vasi mikyasta propağanda yap-
delerinin stoklarını kısmen mü· maktadır. Hükumet makamatı 
sadere etmiştir. · tarafından bu hususta neşredi-

Japon konsolosları, Japon- len beyannamelerde askerliğin 
yaya avdet etmeğe başlamış- kıymetinden, 40 milyon kişilik 
lardır. bir orduyla Çinin herhangi 

Dün on Japon tayyaresi, bir düşmanı geri püskürtmeğe 
(Yunanko) yu bombardıman muvaffak olacağından ve va-
etmişlerdir. zifeden kaçanların şiddetle 

Tokyo, 7 ( A.A.) - Çin tecziye edileceğinden bahse-
harbi için konulan tahsisat ile dilmektedir. 
buhususta ihtiyar edilen mas- Askeri mükellefiyet hakkın-
raflara ve mükellefiyetlerin daki son kanun mucibince 
taksimi meselelerinde müşa- hükumet 20 den 25 yaşına 
hede edilen fikir mübayenet· ~adar bütün işe yarıyan er-
leri Konovi kabinesini müşkül kekleri silah altına davet et-
bir mevkie koymuştur. Çiinkü mektedir. 
bu mübayenetler ordu ile ik- Şanghay, 7 (A.A.) - Dai-
tısadi mahfiller arasındaki ih- renden hareket etmiş olan Ja-
tilafm büyümesine sebep ol· pon sefiri Kavagoe bugün 
muştur. Şanghaya gelerek Çin - Japon 

Kültür 
hi' Uzun zamandanberi ınu . 

timizi fikri bayatmda ayrı ~ır 
mevcudiyet gösteren KültürıJ~ 
65 inci sayısı. terbiyevi, içli' 
mai yazılar ve güzel tercü[lle· 
le::r le:: Jolu olarak çıkın ıştır· 
Fiati 10 kuruştur. 

Yeni adam 
Yeni adam, 188 inci sayı· 

smda daha mütekamil, dah.• 
mütenevvi ve daha öılü bıf 

k· ı ' k.. ·· k k d · iç ve şe l e · ozu ene te ır. • 
dış haberler, tetkikler, ilıJJ' 
ve felsefi yazılar da boldur. 

Tavsiye ederiz. 

Devlet ormanları . 
İzmir ve Manisa vilayetleri 

dahilindeki Devlet ormanls: 
•-er1 

rını muhafaza edecek as"' 1: . .... 
kuvvetler, bir yüzbaşı ve 1 

t v .d . d h ·rniıe egmen ı aresın e şe rı 

gelmişlerdir. Yeni kanun t11ıl' 
cibince ormanların muhaf•· 

v· zasmı, bundan sonra askeri kı.ı 
vetler temin edecekler~ 

İzmir ·sicilli ticaret 
memurluğundan: 

·c1ret 
[ A. Remzi Ozman] t~ bt' 

unvanile lzmirde birincı 
lediye caddesinde 15 nuıtl:~ 
rada ticaret yapan A. Reıtl 

1 

O . b p~•" zmanın ış u ticaret u . e 
ticaret knnunu bükürnlerıf11 
göre sicilin 2054 nurnar•~;~ıı 
kayt ve tescil edildiği 

1
4j 

olunur. y 

üçünün de kitapsaraylan, ev
lerle birlikte 932, 933 ve 935 
yıllarında açılmıştır. Halkevle· 
rimizin kitapsaraylarında mev· 
cud kitap sayısı: 

Şanghay, 7 (A.A.) _ Nan- buhranının izalesi için yapıla· llrliilllii-i.l!il kinden öğrenildiğine göre, cak müzakerelere başhyacaktır. 
i Çinde oturan Müslümanlar ez- Bütün mahfeller Japon tek-

neği Japon istilasına karşı liflerinin neden ibaret oldu· 

İzmir Sicilli ticar'1 

memurluğundan: 
11' 

[Hikmet Güvan] ticaret tldİ' 
·ı 1 · d b. · · bele vanı e zmır e ırıncı 01 

Aydın 2474, Nazil!i 1489, 
Söke 500, yekun 4463 cilddir. 

937 Yılının ilk altı ayında: 
Aydın Halkevinde 8b14, 

Nazilli Halkevinde 33962, Sö· 
ke Halkevinde 3275, cem'an 

durmak için bir komite teşkil ğunu bir an evel anlamak 
etmişlerdir. Komite bütün için sefirin gelmesini bekle-
dünya Müslümanlarına hitaben mektedirler. 
bir beyanname neşrederek Ja- Tren çarpışması 
ponlara karşı zecri tedbirler Paris, 7 (Radyo) - Bugün, 
alınmasını istemeğe karar ver· (Belgard) den gelen ekspresle 

1 miştir. Bu beyanname muhte- (Naryon) treni çarpışmışlardır. 
ı lif lisanlara ve bilhassa Türk· On üç kişi yaralanmıştır. 

ye caddesinde 15 nurnar9 
11• 

dahili ve Avrupa komis)'~ii· 
culuğunu yapan Hikmet ti· 
vanın işbu ticaret unvanı .. , 
caret kanunu hükümlerine g:, 
re sicilin 2055 num~rs~iııı 
kayt ve tescil edildiğı 74ı 
olunur. 2 
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"Şeyh,, Rober Taylor 
San'at hayallrla nasıl girdi? 

Yukarıda sağda Rober Taylar ve }an Harlov, altta Barbara Stanvik ve solda 

- -Evet, babası gibi bir dok-
tor olacaktı; kendisini tahsile, 
tetkik ve tctebbüe o kadar 
vermişti, hatta, tatilde bile 
boş durmak istemezdi! Neler 
Yapmazdı, neleri Garajda ça
lışmış, otomobil boyamış, ma
halli bankalardan birisinde be
şinci veznedarlık bile yapmıştı! 

Bir gün babası kendisine 
bir otomobil hediye etmiş ve: 

- Senden bir şey rica ede
rim; saatte 50 kilometreden 
fazla yol yapma!. Demişti. 

Vakıa, kemali samimiyet ile 
babasına istediği teminatı ver
ınişti; fakat yola çıktığı vakit 
bütün otomobillerin kendisini 
geçmesine tahammül edeme
ıniş, maamafih bir inad veya 
heves namına ilk verdiği 
sözden nükül etmek isteme
ınişti. Ve bu, iradesi üzerine 
bizatihi yaptığı telkin dersle
rinin en çetini olmuştu. 

Nebraskada Kolleje girdiği 
vakit Profesör Grayı bulmuş 
Ve bu zat kendisini müzik ile 
heveslendirmeğe çalışmıştır. 
Prof~sör, kendisinin büyük bir 
.ıtıüzik artisti olmasını istiyordu. 

Rober bu teşvikler üzerine, 
iki arkadaşile birlikte teşriki 
ınesai etmiş ve bu suretle 
" Harmany Boys - Ahenkli 
gençler " doğmuştur. 

• • * 
Bir gün Robere bir rol 

verdiler, işte bu hadise, genç 
R.oberin ruh ve dimağında 
•rzular fırtınası yarattı. Bu 
arzusunu profesör Graya giz
lice açtı; profesör: 

"- Senin bilhassa müzik 
İçin istidadın var. Sahnede 
tecrübe ile beyhude yere va
kit kaybedeceksin, delimisin 
sen, vazgeç bu davadan!,, 
Demiştir. 

Fakat Robc.r bu nasihati 
dinlememiştir. Ailesi kendisini 
8trbest bırakmıştır. Yalmz 
Labası doktor olmasını tercih 
ediyor, annesi de aktör ola
eatı için kendisi ile alay edi
Yordul Fakat çok az sonra bu 
baba ve bu anne Roberi giz
liden gizliye teşvike başla-
1llıştır. 

Mektepte arkadaşları kendi
sine "Şeyh,, adını vermişlerdi. 
A.ktör olacağı için alay eden
ler çoktu; Rober kendisine bu 
&ülünç adı verenlerden bir ka
tına dayak bile atmıştı. 

Kollejin ihtiyar psigoloji 
Profesörü kendisini yanma ça· 

E leanor Povel ile bir arada 
ğırmış ve cesaret tavsiye et· 
miştir. 

Rober: 
- Kafi derecede cesarete 

malikim, ve hepsinin dostluğu· 
nu elde edeceğim. Demiştir. 

- Yani onlarla boğazlaşa-
rak, dövüşerek mi? 

- Doğru .. Bu da var. Fa
kat size şeyh derlerse, ne ya
parsınız? 

- Fena bir isim mi bu? 
Şeyhler, badiyderin son ro
mantik şövalyeleridirlerl 

Kadınlar 

- Daha iyi ya.. Ben bir 
romantik insan olabilir miyim? 
Ben ki, hep gülmek isterim. 

Bu muhavereden sonra Ro
ber mekteb temsillerinin bi
rinde rol almış, oldukça be
ğenilmiş, bu cesaretle ikinci 
temsilde de ç ·dışmış ve bu 
suretle muvaffakıyet yolunu 
bulmuştur. 

Ve ne gariptir ki, Rober 
Taylörün en büyük muvaffa
kıyeti, bir şeyh aşk ve hırsile 
yarattığı buselerden doğmuştur. 

NASIL GİYİNMELİDİRLER?. 

Solda: Gernaen Ose1Jin bir akşam kıyafeti, ortada Karo/ 
Lombard bir sabahlık tuvaletle, sağda Mari Glori bir 
sokak kıyafeti ile yanında bir günürı spor kıyafeti 

ve fötrü ile görülmektedir 
Bazı kadınlar, bu güzel 

mevsimlerde ne suretle giyin
mek lazım olduğu hususunda 
tereddüd gösterirler; bazıla

rının fikrince yaz mevsiminde 
bir şık kadın, herşeydcn evel 
biraz eksantrik olmalıdır. Bir 
kısım karnaval mevsimi beka
yası şapka giywekle şık gö
ründüklerini ızannedenler va·r
drr. Hele, Havai adaları kız
lan gibi kıvırcık saçların, yaz 
mevsiminde çok müessir bir 
cazibe teşkil ettiğine inanlar 
çoktur. 

Halbuki eksantrik görün· 
meğe hacet yoktur; yaz :ınev
siminde mümkün mertebe sade 
tuvalet lazımdır. Mari Glori 

gibi sade giyinmek, çok bü
yük bir muvaffakıyet temin 
etmek demektir. 

• * • 
Mari Glorinin plaj kıyafeti 

de çok sadedir; hafif bir de
koltelik, güzel bir kumaş ve 

ahenktar etvar ve evzal 
Plajdan yaya ve oto ile ya· 

pılacak bir tenezzühde hafif 
fötr şapkanın yeri büyüktür. 

Bir şık kadının elbise dola
bında hazır ve güzel bir rop 
her zaman için hazır olmalı
dır. 

D' oain Perri gibi kendisine 
en ziyade yaraşmış şık fakat 
çok basit bir rob ile erkek· 
lerin nazırı dikkatini celb de 

Emil Zolanın 
hayatı 

Harikulade bir 
fil imdir 

Holivudda, şüphe yoktur ki 
"Emil Zolanın hayatın filimi 
hakkındaki Fransız tenkidJeri 
dikkat ve hayretle karşılana-• 
caktır. Bu filim vakıa çok 
müşkül, çok san'atkarane ve 
muazzamdır. Fakat Holivudl 
böyle düşünmüyor. 

Esasa gelince "Emil Zola
nın hayatı" sinema tarihinde 
fevkalade yer tutmaktadır. 

Bu büyük natüralis roman
cının hayatı, beyaz sahneye 
mükemmelen arzedilmişlir. 

Zolanın hayatı, böyle bir 
vakıaya layık denecek dere-
cede nazarı dikkati calibtir. 
Romanlarındaki fevkaladelik, 
görüşlerindeki derinlik, topla
yışlarında ve cemaat halinde 
yaşadışlarındaki harikuladelik 
VI:! nihayet bütün Fransız ef
karı umumiyesine Dreyfus da-
vasında meydan okuyuşu, ede-

biyat ve fikir hayatında unu
tulmaz şeylerdir. 

Fllım mevzuunun en zıyade 
Dreyfus davasına taalluk et
mesine rağmen Fransa ve 
Fransızlık aleyhine bir filim 
addolunamaz. 

• 
* * Filim çok büyük masraflar 

ve çok güç şartlar altında vü
cud bulmuştur. Meşhur alim 
Pastörü filim sahnelerinde ye
niden yaratan maruf artist 
Pol Mun Zolayı da yaratmağa 
muvaffak olmuştur. _,_..,....... _____ _ 

z;rai tetkikler 
Ödemiş, Bayındır, Tire ve 

Torbalı havalisinde zirai tet
kikler yapan vilayet ziraat 
müdürü Bay Nadir Uysal, 
dün şehrimize dönmüştür. ls
tihsalat vaziyeti memnuniyete 
değer vazivettedir. 

Torbahda bir sUnnet 
Torbalı, 6 - Ertuğrul ma· 

hailesi semt ocağı kaza merke· 
zi ve köylerinde bulunan fakir 

aile çocuklarını sünnet ettirmeğe 
karar vermiş ve hazırlıklarını 
tamamlamıştır. 60 Kadar fakir 
çocuk sünnet edilecek ve o gün 
akşam da gene hasılatı bu fa
kir çocukların giydirilmelerine 
sarfedilmek üzere bir müsa
mere verilecektir. Bu müsa
mereye lzmir Dolaplıkuyu Halk 
partisi müzik takımının iştirak 
ettirilmesi için de teşebbüsler 
yapılmaktadır. 

mümkündür. 
• ... 

Monden bir kaplıca şehri
nin dinelerinde de Perri siste
mi basit ve kısa robların kıy
meti vardır. Fakat gazinolara 
gitmek için her halde balo 
elbisesi giyilmelidir. 

Mamafih, "Seherden aferi· 
de,, muslinlerin mevkii çok 
yüksektir. 

Sayfa 5 

Suriye meselesi: 

Fransız gazetelerinin 
yaptıkları neşriyat 

Bir gazete ''Suriyeyi kaybetmek 
mi istiyoruz?,, diye soruyor 

Antakgadan 
Suriye ve Hatay meselesi, 

bazı Fransız gazetelerinde ulu 
orta denebilecek şekilde ve 
muhtelif zaviyelerden hala mü· 
talca ve tetkik edilmektedir. 
Bu meyanda Republik gaze· 
tesi "Suriyeyi kaybetmek mi 
istiyoruz" başlığı altında Jean
Pierre Gerard imzası ile neş· 
rettiği bir makalede şöyle 
demektedir: 

.,Suriye hakkındaki haki· 
katler bizden gizlenmektedir. 
Orada vaziy'!t bize söylenmek 
istenildiğinden çok daha fe
nadır. Suriyeden almış oldu
ğumuz hususi; fakat kat'i ve 
emin malumat dikit-ate değer 

üç haberi ihtiva etmektedir: 
1 - Türkiye, lskenderun 

sancağı ahalisine, kendi Türk
çe ismi ile "Hatay n tesmiye 
eylemekte olduğu bu havali
den gelecek olan yolculardan 
ve eşyadan pasaport ve güm
rük resmi istemediğini bildir
miştir. Bundan başka Türk 
milleti Hataylı mülk sahiple
rine kredi açacaktır. Bu ted
birler hukuki cihetten hiçbir 
aykırılık arzetmemektedirler. 
itiraz etmeye hakkımız ola
maz. Fakat Ankara hükume
tinin Sancağı temsil etmeğe 
hazırlandığı da meydandadır. 
Bu suretle geçen ilkkanunda 
yapılan Fransız - Türk anlaş
ması ile Sancağın bizim Su
riye arazimizin hududları da
hilinde kalmasının temin edil
miş bulunduğunu söyliyenler 
bizi aldatmış bulunuyorlar . 

2- Türkiyenin Cumhuriyet 
bayaramı münasebetile bütün 
vilayetlerden Ankaraya heyet
ler gelmektedir. lstanbulda 
çıkan refikimiz ve adaşımız 
Republıque gazetesi 12 Tem
muz tarihli sayısında şöyle 
diyor: 

,.Bu münasebetle zimamdar
larımıza Hataylıların sevgi ve 
sayğılarını bildirmek üzere 
Hataydan da bir heyet gele· 
cektir. 11 

3- Aynı 13 Temmuz tari
hinde Suriyenin Cezire mınta
kasında karışıklıklar zuhur etti. 
Askeri kıt'alar işe müdahale 
etmek mecburiyetinde kaldı
lar ve hakiki bir çarpışma 
oldu. Tahmin edildiğine göre 
- bu rakamları kaydı ihtiyatla 
veriyoruz - 6 ölü ve 20 kadar 
yaralıya sebebiyet vermiş olan 
bu hadisede kat'i ve çok va
him olan cihet bu isyanın 
sebebi ve esasıdır. Cezire 
ahalisi tarafımızdan ihdas edil
miş olan Suriye devletinin 
hakimiyetini kabul etmemek
tedir. 

bir görünüş 
Bu havali Suriyeden ayrıl

mak ve ıtamile müstakil bir 
idare kurmak istiyor. işte bu-
rada büyük yanlışlık1arını sa
yıp dökmekten biran geri dur-

mamış olduğumuz 11 Eylul 
1936 anlaşmasının neticeleri. 

Bu karma karışık memle
kette Üniter bir Suriye devleti 
kurmak tatbik edilmesine İm· 
karı olmıyan manasız bir ha
yal peşinde koşmuktır. 

Suriyeyi en az tanıyanlar 
bile 11 Eylul muahedesinde 
ihtiyatsız bir surette haber 
verilmiş olduğu veçhile Fransa 
tarafından . oradan ayrılmak 
üzere bulunduğu meydana çı-

kar çıkmaz orada bulunan 
muhtelif halk kütlelerinin ayrı 
ayrı istiklal taleplerinde bulu· 
nor.,l,J,.., .. , nnla-•t'J .... J •• 

Fransızlara itimad ediliyor
du, Şam hükumetine ise hiç
bir suretle itimad edilmemek
tedir. Yeni bir arbitraja ve 
Fransanın birinci safta rol oy
namasına avdet etmek lüzumu 
çok sarihtir. Esasen Fransız 
parlamentosunun ve anayasa
sının haklarını çiğnemek sure
tile - çünkü muahede henüz 
tasdik edilmemiştir- teşekkül 
etmesine müsamaha olunmuş 
bulunan bu Suriye "hükume
ti,, nin sekiz aydanberi yap
makta olduğu idare hiç te iyi 
neticeler vermiş değildir. 

Mesela son günlerde Şam 
zimamdarları "Filistin" in tak
simi meselesinde müdahalede 
bulunmayı iyi bir iş telakki 
ettiler, bu ise diğer bir dev
letin dahili işlerine hayret 
edilecek bir surette müdaha
leyi ve Fransanın en kuvvetli 
ve emin müttefiki olan lngil
tereye karşı hiç te dostça ol
mıyan bir vaziyeti ortaya koy
makta idi. Hakikatlere daha 
uygun bir vaziyete dönmenin 
ve Suriyede Fransız otorite
sinin yeniden ihya edilmesinin 
tam zamanıdır. 

Şark memleketlerinde kuv
vet ve prestij olmadan hiçbir 
şey yapılamaz. Bunun en mü
kemmel delili de Suriye ve 

Tunusta karışıklıklar zuhur 
etmesine rağmen F asta böyle 
hadiselerin cereyan etmele
ridir. Çünkü Fasta bir "Resi· 
dent general" mevcuddur. 

Halk cephesinden olan bu 
Resident general liberal inki
lapların hakiki bir surette tat
bik edilebilmelerinin ancak ni
zam ve devlet otoritesi saye
sinde mümkün olabileceğini 

ispat etmiş bulunmaktadır." 
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lzmir Komutanlığı ilanları f lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 İwm Mst. Mv. m::rkez kıtaatı hayvanatı ıçın kapalı 

zarf u ulü ile 360 bin kilo kuru ot alınacaktır. lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 1 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyatı için 1 

441 ton Un kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

2 - Şartnamesi 276 kuruş mukabilinde Manisada Tümen 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

3 - Münakasası 16-Ağustos·937 pazartesi günü saat 17 de 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 Kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 50 santim 
olup tutarı 55125 liradır. 

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

vesika göstermeleri lazımdır. 
7 Muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektupları mÜ· 

nakasanın yapılacağı saatten eıı az bir saat evvol ko· 
misyona vermiş olacaktır. 28 3 8 12 2576 

lzmir Müstahkem mevki satm alma komisyonundan: 
1 Çanakkale Mst. Mv. birlikleri i~in kapalı zarf ile 

71000 Yetmiş bir bin kilo sığır etı satın alınacaktır. 
2 Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 21300 lira bi· 

çilmiştir. 

3 ihalesi 17 181 937 salı günü saat 16 da Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 1598 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona 
müracaat etmeleri. 24 29 3 8 2494 

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

konulmuştur. 
2 Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 
3 Eksiltmesi 16-Ağustos.937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - ilk teminatı 4339 lira 85 kuruştur. 
5 - Şartname keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. v~kaleti 

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

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

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Müstahkem mevki Foça mıntakasındaki kıtaat ihtiyacı 

için kapalı zarf usulile (48000) Kırk sekiz bin kilo 
sığır eti alınacaktır. 

2 ihalesi 9 Ağustos 937 pazartesi günü saat 17 de iz. 
mirde kışlada satın alma komisyonunda yap~lacaktır. 

3 Muhammen bedeli 9600 lira muvakkat temınatı 720 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şarttır. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

terinde yazılı vesikaları muvakkat teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 24 28 3 g 2530 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 6 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

muştur. 

2 Tahmin edilen bedeli yirmi beş bin lira olup ilk te· 
minat parası 1875 liradır. 

3 ihalesi 9 Eylul 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde M. Mv. V. satın 

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

3 Muhammen tutarı (15300) Onbeş bin üçyiiz lira olup 
muvakkat teminatı (1147) lira 50 kuruştur. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıdh bulunmaları şarttır. 
6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

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

---:--~.......:~::.:...:.:..;,;_ ______ ....:.. __ ~--------------------------------
lz mir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiatı 450 kuruş olan 25000 

Yirmi beş bin çift kundura ile bir çiftine tahmin edi
len fiatı dokuz yüz 900 kuruş olan on bin 10000 çift 
çizme ve bir çiftine tahmin edilen fiatı 200 kuruş olan 
10000 On bin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 635 ve çizmenin şartname
sini 450 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyen-
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 Kunduraların ilk teminatı (6875), çizmenin (5750) ve 
yemeninin (1500) liradır. 

4 Kunduranın ihalesi 25 181 937 çarşamba günü saat 
11 de, çizmenin ihalesi 25 181 937 çarşamba günü 
saat 15 te ve yemenini ihalesi 26 /81 937 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından enaz 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 8 10 15 22 2720 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. Sahil kıtaat hayvanatı için kapalı 

zarfla eksiltmeye konulan 171000 kilo kuru ota teklif 
edilen fiat komutanlıkca bahalı görüldüğünden 2490 
sayılı kanunun 40. cı maddesi mucibince bir ay zar· 
fında pazarlıkla alınmak üzere ilk ihalesi 12 181 937 
perşembe günü saat 17 de kışlada satın alma komis
yor.una yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 7695 lira, muvakkat teminatı 578 
liradır. 

3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odası ve 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi· 
kalan ve teminat makbuzu veya mcktuplarile birlikte 
ihale saatında komisyona müracaatları. 2721 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Manisada Tümen kıtaatının senelik ihtiyacı için (24) 

ton sadeyağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 Şartnamesi bedelsiz olarak Marıisada Tümen satın 

komisyonunda her gün görülebilir. 
3 Münakasası 27 Ağustos 927 cuma günü saat on ye

dide Manisada Tümen satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 Kilosunun muhammen bedeli (97) kuruş, yekun tutarı 
(23280) lira ve muvakkat teminatı (1746) liradır. 

5 isteklilerin Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir· 
likte teklif mektuplarını münakasanın yapılacağ_ı belli 
saatten en az bir saat evvel komisyona vermış ola· 

alma komisyonundan alabilirler. 
eaklardır. 8 13 18 24 2757 

----·· ----.._..:..;..~;..._ ____________________________ ~---------
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 5 Muhabere ile şartname gönderilemez. 

6 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka~u~un ? ve 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle bırlıkte ıhalc 
gününden en az bir saat evveline kadar teı:ninat ve 
teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komısyonuna 
vermeleri. 24 8 24 7 2487 

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

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

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

şubesinden alınacaktır. 
4 ihalesi 12·8-937 kerşembe günü saat 11 dedir. İlk 

teminatı 31370 otuz bir bin üç yüz yetmiş lira 31 
kuruştur. 

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

2511 23 28 3 8 

lzmır Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Tümen Manisa mcrkezind,.. bulunan hayvanların ihli· 

yacı için (262900) lkiyüz altmış iki bin dokuz yüz 
kilo saman kapalı zarf usulilc miinakasaya kanul· 
muştur. 

2 Şartnamesi her gün parasız Manisada Tiimen satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 Münakasası 9 Ağustos 937 cumn giinii saat 11 de 
Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 Kilosunun muhammen fiatı iki kuruş elli santim olup 
tutarı 6572 lira 50 kuruştur. 

5 Muvakkat teminatı 493 liradır. 
6 İstekliler Ticaret odasında mukayycd olduklarına dair 

vesika göstereceklerdir. 
7 Muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektupları 

münakasanın yapılacağı saatten en az bir saat evvel 

1 - İzmir Mst. Mv. ihtiyac:ı için 6 /8/ 937 de ihalesi ya· 
pılacak olan 77400 kilo ayaktan sığır etine istekli 
çıkmadığından bir ay zarfında intaç edilmek üzere 
2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesine göre pazar
lığa konulmuştur. İlk pazarlığı 12 181 937 perşembe 
günü saat 16,30 da kışlada satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde alınır ve arzu 
edenler ise satın alma komisyonunda görebilir. 

3 Etin tutarı (30305) lira olup muvakkat teminatı 2273 
liradır. 

4 İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarile belli 
gün ve saatta. kışlada satın alma komisyonuna mu· 
racaatları. 27 56 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
idaresi Levazım amirliğine bağlı müesscsat için yüz bin 

kilo yoğurdun pazarlığı 1 O /8/ 937 salı günii saat 14,30 da 
Tophanede satın alma ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli on 
yedi bin liradır. ilk teminatı bin ikiyüz yetmiş beş liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilsrin kanuni vesika· 
laril7 beraber belli saatta komisyona gelmeleri. 2738 

As. Fb. lzmir Si. Tam. sa. al. 
ko başkanlığından; 

İzmir Silah tamirhanesi ihtiyacı için açık eksiltme ile ~atın 
alınacağı evvelce ilan edilen (1530) lira tahmin bedelli (120) 
ton Lavamarin kömürü için 5 181 937 perşembt: günü saat 
on üçte yapılan açık eksiltmeye talip çıkmadığından belli mü· 
nakasa on gün uzatılarak 16 181 937 pazartesi günü saat on 
üçte Halkapınarda İzmir silah tamirhanesi müdürlüğündeki 
komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin (114) lira (75) kuruşluk teminatlarını lzmir Mal
sandığına yatırarak alacaklım makbuzlarile birlikte belli edilen 

Pazarlık suretile 
yol ·nşaatı; 
Manisa valiliğinden: 
1 - Muradiy~· Menemen yolunun 2 + 262,90-4 + 664,50 

inci kilometreleri arasında 9099 lira 18 kuruş 
keşifli şosa inşaatı eksiltmesine talip çıkmadığın· 
dan bu inşaat 29 Ağustos 937 tarihine kadar bir 
ay içinde pazalık sureti le verilecektir. 

2 - Pazarlığa girmek istiyenlerin muayyen olan mezkur 
müddet ve mesai zamanları içinde Manisa vilayeti 
Daimi encümenine geleceklerdir. 

3 Keşif vesair evrak parasız olarak Manisa nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 Bu inşaat kimin üzerine ihale olunursa müteahhid 
ihale bedelinin yüzde on beşi nisbetinde kat-i 
teminat verecektir. 

5 - Pazarlığa girmek istiyenlerin bu yıla aid Ticaret 
odası vesikalarını beraberlerinde S?"etirmelcri ilan 
olunur. 2656 8 15 22 28 

-. . . ' ,. - ~ . . _. . . 

---;-- t. . . . ... • :;. ~~" .. ,.,,. ' 

Pazarlık suretile 
yol inşaatı: 

Manisa valiliğinden: 
1 - Muradiye • Menemen yolunun O+ 000-4 + 664,50 

inci kilometreleri arasında 10912 lira 63 kuruş 
keşifli şose inşaatı eksiltmesine iştirak eden olma· 
dığından bu inşaat 29 Ağustos q37 tarihine kadar 
olan bir ay müddet içinde pazarlık suretile 
isteklisine verilecektir. 

2 Pazarlığa girmek istiyenlerin muayyen olan müddet 
ve mesai zamanları içinde Manisa daimi cnciime· 
nine glmelcri lazımdır. 

3 - Mezkur inşaata aid keşif vesair evrak parasız 
olarak Manisa nafıa müdürlüğünden karasız olarak 
alınabilir. 

4 - Bu inşaat kimin üzerine ihale olunursa müteahhit 
ihale bedeline hör e yüzde on beş kat'i teminat 
verecektir. 

5 - Pazarlığa girmek :stiyenlerin Nafıa Vekaletinden 
alınan ehliyet vesikası ile bu yıla aid Ticaret 
odası vesikalarını beraberlerinde getirmeleri ilan 
olunur. 2657 8 ·15 22 28 

Pazarlık suretile verilecek 
yol inşaatı! 
Manisa valiliğinden: 
1 - Borlu Demirci yolunun 17 + 108-27 + 448 inci 

kilometreleri arasında hepsi 18682 lira 87 kurus 
keşifli 22 adet betonarme menfez inşaatı ile aynı 
yolun 26 + 850-29+ 911 inci kilometreleri arasında 
3061 metre uzunluğunda şose inşaatı eksiltmesint 
giren olmadığından mezkur inşaat 29 Ağustos 937 
tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla isteklisine 
verilecektır. 

2 - Bu işi pazarlık suretile almak istiyenler bu bir ay 
müddet ve mesai zamanları içinde Manisa vilayeti 
Daimi encümenine geleceklerdir. 

3 Bu işe aid keşif ve sair evrak Manisa Nafıa müdür· 
lüğünden parasız olarak alınabilir. 

4 İş kimin üzerine ihale olunursa müteahhidden ihale 
bedçlinin yüzde on beşi nisbetinde kat'i teminat 
alınacaktır. 

5 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin Nafıa Vekile· 
tindt..n alınmış ehliyet vesikalarile bu yıla aid Ti
caret odası vesikaları yanlarında olduğu halde 
müracaatları ilan olunur. 2658 8 15 22 28 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hu
susiye müdürlüğünden; 2150 

Kaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi edilerek 
muhtelif ticarethanelerde mevcut olan ve tonu 450 kuruş mu· 
hammen bedelli bulunan 17,300 kilo ham ve gayri mamul 
üstübeç madeni satılmak üzere 10 gün müddetle temdiden 
açık artırmaya çıkarılmıştır. 

İsteklilerin ihale giinü olan 1618/937 pazartesi günü saat 
10 dan 12 ye kadnr depozito makbuzlarile Daimi Encümene 
ve şartları öğrenmek istiyenlerin de hergün Hususi hesaplar 
dairesine Varidat kalemine müracaatları ilan olunur. 8-10-11-12 

Antalya vilayetinden: 
1 Antalya iskelesinde kain ve günde otuz ton buğday 

öğüten vilayet un fabrikasının üç yıllık icarı yıllığı 
7500 liradan 1.9.937 Çarşamba günü saat on ikiye 
kadar kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının °o 7,5 teminat olan 1687 buçuk 
liralık Banka makbuzu veya mektubu ile birlikte ve 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarif daire-
sinde o gün saat on bire kadar vilayet makamına 
"erilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. 

3 Talipler Encümen kaleminden izahat alabılirlcr. 
8 12 17 21 2752 - -

Akhisar belediyesinden: 
Elektrik fabrikası idare şefliği münhaldir. Aylık 75 liradır. 

Makine ve elektrik işinden anlar ehliyetli isteklilerin kanuni 
komiı ona vermi l .2&.J....a.iin.....ı~..&a.ıili.bL...lı:.o.ııı.WLOJJUL...m.ii~:.AALlAı"*-~~~~......!2.::z&ı1-~~l....... ..... ;J....ı.....;i.1.-.ıı.....ı....ı"'"---·=--~··----'"-~---ll"'---...ıu..-:L..:..L.___..""-__ ........ ......._..._ 



Sayfa 6 

lzmirBelediyesinden 
l - Temizlik işleri hayvan

Jarının bir senelik ihtiyacı 

için alınacak yüz elli bin kilo 
samanın açık eksiltme ile iha· 
lesi beher kilosu yetmiş pa
radan iki bin altı yüz yirmi 
beş lira bedeli muhammenle 
baş katiplikteki şartname veç· 
hile 13-8-937 Cuma gününe 
temdid edilmiştir. iştirak için 
yüz doksan yedi lıralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saat on al
tıda encümene gelinir. 

2 - Karşıyaka tramvay 
hayvanlarının bir senelık ihti· 
yacı için alınacak yirmi beş 
bin kılo samanın açık eksilt
me ile ihalesi baş k5tipliktt"ki 
şartname v · çhılt> 13 8 937 
Cum;ı gününt" tc:ındıd edılmiş

tir. Bedeli muhamıneni beher 
kilosu yetmiş paradan dört 
yüz otuz yedi buçuk liradır. 

iştirak için otuz üç liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen günde ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

3 - Karşıyaka temizlik iş

leri hayvanlarının bir senelik 
ihtiyacı için alınacak on beş 
bin kilo samanın baş katip
likteki şartname veçhile açık 
eksiltme ile ihaLsi 13-8-937 

ANADOLU 

Gümrük Muha .aza genel komutanlığı Is
tanbul satın alma komisyonundan; 

Eşyanın cinsi Mikdan Tasınlanan tutarı ilk teminat Eksiltmenin 

Yazhk elbise 4031 takım 
Erat kaputu 2147 tane 
Erat bineği 377 ,, 
eğeri. 

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

Tarihi 
13/8/937 

il 

Günü 
Cuma 

il 

14/8/937 Cumar· 
tesi. 

Saatı 
11 de 
15 de 
11 de 

1 - Gümrük Muhafaza eratı için yukarıda 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

yazıh eşyanın gösterilen gün ve saatlarda ka-

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. 
3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplarını kanuni vesikalarile bir

likte teklif mektuplarını günlerinde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada eski 
Gümrük binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 24 29 4 8 4404/2504 

J zmir harici askeri satın alma ilanları 
Çannkkale Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Alınacak odunlar Kilo Muhammen F. Teminat. ihale T. Saati 

Kuruş Lira K. 
Gelibolu birlikleri için 378.000 1 283 50 19/8/937 11 
Kilitbahır , 11 711,000 1 534 00 19/8/937 11 Perşembe 
Ç. kale ve Erenköy ,, 1,518.000 1 1138 50 19/8/937 16 
Ezine ve Geyikli ,, ,. 1,321,000 1 991 00 19 8/937 ·16 

Yukarıda cins ve mikdarları ve şekilleri yazılı kuru odunlar kapalı zarfla satın alınacağın
dan isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel Çanakkale Müstahkem mevki satın alma 
komisyonuna lazımgelen vesaikle birlikte gelmeleri. 29 3 8 13 2578 

..... ~ ........ ııallKiQIOlııımi~Dml 

Cuma gününe temdid edil- Cinsi Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 
Kuruş Lira miştir. Bedeli muhammeni be

her kilosu yetmiş paradan iki 
yüz altmış iki buçuk liradır. 
İştirak için yirmi liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen günde ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

1 2754 

Saman 60000 2 90 
Kuru ot . 66000 4,5 223 

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

2- Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay 

3 
satın alma komisyonunda her gün göriilcbilir. 
Münakasası 13/ Ağus./937 cuma güni.i saat 15 de Me
nemendeki alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Müasbaka imtihanı tehir 
edim iştir 

4 
5 

6 

Eksiltme açık eksiltme iledir. 
Muhammen fiat ve muvakkat teminat mikdarları yu
karıda yazılıdır. 
istekli olanlar belli gün ve saatta muvakkat teminat 
ve ticaret odasında yazılı olduklarına dair vesikalarile Türkiye cumhuriyeti Ziraat 

bankasından: 
İstanbul Yüksek lktisad ve Ticaret mektebi mezunlarının 

kamplarının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vuku-
bulan muracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının 
başlangıcı 8 Eylule tehir edilmiştir.) 

1- Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
ıuuvaUakıycL UCIC\:C::ılııc ~Oıc ıu ...... ıuuu (1~) .lvn cu; olın"molc 

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

2-Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya yüksek 
iktisad ve ticaret okulundan ve yahut Hukuk fakültesinden 

birlikte Menemende alay satın alma komisyonuna mü-
racaatları ilan olunr. 30 4 8 12 2614 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 ....:... Beher ki
losuna tahmin edilen bedeli 61 kuruş olan 40000 kilo Zey· 
tinyağı 10 Ağustos 937 tarihine rastlıyan salı günü saat 11,5 ta 
kapalı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1830 liradır. Şartnamesi koınis
vondan her ~ün parasız olarak alınabilir. 

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

25 31 4 9 4444-2540 

8 l..ğuatoı 9n 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
834 Turan Menemen C. 81 eski 249 taj 

M. arsa nakit ile 

2682 
Lira K. 

No. lu 1320 528 00 

835 Turan Menemen C. 34 eski 196 taj ., 618,50 200 00 
M. arsa 2 ci tertip V. 

837 Turan şimendifer C. 28 eski 29 tai 11 3161,60 650 00 
M. arsa 2. ci tertip T. V. 

838 Turan şimendifer C. 29 A. taj No.lu 5136 Met· 1100 00 
re arsa 2. ci tertip T. V. 

868 Buca Ziya paşa S. No. 11 Ôzdemir S. den 14 300 00 
No. alan mağaza Nakitle. 

880 Kahramanlar mektep arkası 6 kapu 2 taj No. )u 46 25 
92,50 M. arsa 2. ci tertip tasfiye vesikası ile. • 

882 istiklal gündüz çıkmazı 29 eski 23 taj No. lu 23 25 
31 M, arsa. Nakitle. 

884 Burnava bilgi S. 2 taj No. lu 39,60 M. arsa nakden 25 00 
887 Kahramanlar sepetçi sokak 62, eski 30 taj No. lu 60 00 

150 M. arsa 2. ci tertip tasfiye vesikası ile. 
888 Kahramanlar sepetçi S. 44 taj No. lu 354 -17 142 00 

M. arsa 2. ci tertip T. V. 
889 Kahramanlar Şeref S. 30,32 taj No. lu 103 M. 36 00 

arsa 2. ci tertip tasfiye V. · 
60 00 890 Tepecik incirli S. 1 taj No.lu 104,50 M. arsa 

2. ci tertip tasfiye V. 
892 Şehitler demir mehmetçik 9/1 taj 135,80 M. arsa 8 l 50 

2. ci tertip tasfiye V. 
895 Göztepe şahin S. 27 taj 86,25 metre arsa 2. ci 45 00 

tertip tasfiye V. 
907 Bayraklı Haliliye S. 17 taj 494 M. arsa 2. ci 123 50 

tertip tasfiye V. 
908 Seyd:köy Atıf B. M. 36 No.lu sokak 1055,35 

arsa 2. ci tertip tasfiye V. 
909 Bayraklı mizan S. 3 taj No. lu ev. 

211 oo 
150 oo 
105 60 910 Scydiköy çay Ma. köprü 35 No. lu S. 528 M. 

arsa 2. ci tertip tasfiye V. 
911 Karataş arsa S. 24 taj ve arka taraftan 30/l tajlı 300 00 

kapusu olan 164,75 metre zeminli ev. Nakit ile 
912 Tepecik ha"Jlam sokak Kızılçullu Buca C. 21 taj 135 90 

113,25 M. arsa ikinci tertip tasfiye vesikasile. 
924 Karataş tramvay C. 241 eski 247 taj No. lu ev 1600 00 

Nakit ile. 
925 Karataş tramvay C. 249 taj No. lı yağhane fab- 1400 00 

rikası binası. Nakit ile. 
928 .Birinci gaziler sinekli C. 122 No. lu 160,85 40 20 

M. arsa. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle ar· 

tırmaya konulmuştur. ihalesi 19-8-937 perşembe günü saat 
15 tedir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 8-14 
------~------------------~--------~--------___..., 

Tire ticaret odasından: 
Tirede cumhuriyet mahallesinde lbnimelek sokağında 9/'3 

numarada (Dürüst iş Milaslı Yakup Kemal Beri) nin unvan• 
ticarisi sicilli ticaretin 178 

Tirede ismet paşa caddesinde 73 numarada (Umum emtia 
tüccarı Hamdi Baydar) ın unvanı ticarisi sicilli ticaretin 179 

veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden diplo
malı olmak gerektir. 

3- Müsabaka 819 ve 10/Eylı'.il/937 de Ankara ve Jstanbul 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol pa
raları verilerek Ankaraya ketirtilip1 Eylul zarfında sözlü bir 
imtihana tabi tutulacaktır. 

Tirede Lonca civarında 14 numarada (Un ve zahire tüccar• 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher ki- Sabri '·aplanoğlu) nun unvanı ticarisi sicilli ticaretin 180 

tosuna tahmin edilen bedeli 35 kuruş ve muvakkat teminatı Tirede F evzipaşa caddesinde 77
1 

79
1 

83 numaralı mağaıa· 
1312 lira 50 kuruş olan 50000 kilo sabun 10 Ağustos 937 tarda (marangoz Nihat Gidel) (Boru satış yeri Nihat Gide~) 
tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile alın- (Maden kömürü satış yeri Nihat Gidel) in unvanı ticarileri sı· 

4- Yeni kanununmuz mucibince tekaütlük " haklarında haiz 
olmak şartile müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzetlerine 
(130)ar lira aylık verilecektir. 

mak üzere münakasaya konulmuştur. cilli ticardin 181 
2 - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. Tirede kavaflar çarşısın la 10 numarada (Kavaf Hasan Bey· 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lirn aylıkla müfet• 
tişliğe terfi edileceklerdir. 

zi~ ede~!ti:!~lek~~a~;~~kİify~e~:u";ı~~ı~ıt~~f~k:s~~~lig1; !:~; han) ın unvanı ticarisi sicilli ticaretin 182 
Tirede Gazi paşa caddesinde 47 /1 numarada (Ege bakkali· 13 kadar Kasımpaşada bulunan kc,misyon başkanlığına mak- d 

buz mukabilinde vermeleri 25 30 4 9 4445/2541 yesi Bensiyon şarapçı ve yanık konak caddesinde 2 numara ~ 

Anknrada \lmum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet 
imithanında muvaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

• şarap imolathanesi Bensiyon şarapçı) nın unvanı ticarileri sı· 

il Daimi Encümeninden,· cilli ticaretin 183 

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

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Tür
kiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine vermek 
veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar 

Tirede Karamülazim caddesinde 40-42 numarada (He"-'' 
Makam, Bayındırlık sağlık ve sosyal yardım direktörlüklerinin bir yoğurt satımyeri Hüseyin Ôzoğul ve Muharrem ve Songüler) 111 

yıJlık ihtiyacını karşılayacak olan (2700) teneke benzin vermeğe unvanı ticarileri sicilli ticaretin 184 
istekli çıkmadığından ötürü 2490 sayılı yasanın 40 ıncı mad· 

Yukarıda unvanı ticarileri yazılı tacirlerin Ticaret kanununu~ 
desi gereğince 4·8-937 den 6·9-937 gününe kadar bir ay müd- il 
detle pazarlıkla eksiltmeye konulduğundan isteklilerin encüme- 42 inci maddesi mucibince yazılan sicil numaralarile sici 

1 

nin toplandık• her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 11 de ticarete kayt ve tesçil edildikleri ilan olunur. _.,,; 

il daimi encümenine başvurmaları. 2613 Askeri Fabrikalar U .... Üm uıii" Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 937 tarihinde 
ele değmiş olması şarttlr. 10 12 14 17 19 21 2598 

Nafia teknik okulu müdür
lüğünden; 

Milli Emlak Müdürlüğünden: d•• ı•• •• 
~üzely~lı Üçkuyu~ar mevk!inde şarkan Hamma~~a~ı keri· Ur U ğunden: 

mesı Muhsıne zeytınlık ve merası garben kısmen Gırıtlı Osman • 
zeytinlik ve mer'ası ile kısmen Murat ve Hasanın zeytinlikleri 230 Ton Elektro)ıt Bakır 
şimalen Abidin bağ ve tarla ve zeytinliği ile kısmen Hoca 

1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : lstanbul Hnsanın tarla ve bağı cenuben Giritli Osmanın zeytinlik ve 
Beşiktaş Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında mer'ası ile arsalarını tefrik eden bir duvar mevcuttur. Mec-
şartnamesine göre yapılacak hedmiyat, çatı inşası, betonarma muu 225 dönüm mukabili 207 dekar zeytinlik harap bağ ve 
döşemeler, su ve elektrik tesisatı ve teferrüatıdır. tarla ve mer'a arazı üzerinde 2500 ila 3000 zeytin ve badem 

2- Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki ağacı kule, ahır, ev kuyu ve havuzu mevcut olan bu gayri 
saat evveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile Yük· menkul (13762) lira (50) kuruş muhammen bedelle ve bedeli 
sek Mühendis mektebi muhasebesme yatırılacak olan ilk tc.mi· 8 sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere kapalı zarf 
nat 7122 lira 82 kuruştur. usulu ile ve 15 gün müddetle satışa çıkarılmiştu. 

3- Eksiltme şartnamesı ve teferruatı, Yüksek Mühendıs ihalesi 23·8·937 pazartesi günu saat 15 teJir. Alıcıların 
mektebi muhasebesine yatırılacak olan 337 kuruş bedel mu· ~o 7,5 teminat yatırmaları ve kapalı zarflarını yevmi mczkür-
kabilinde alınacak makbuzun ibrazı şartile mektebimiıce de saat 14 de kadar Milli Emlak müdürlüğünde satış komis· 
verilir. yonu riyasetine tevdi etmeleri. 8 17 2733 

4- Eksiltme 25 · 8- 937 tarihine rastlıyarı Çarşamba günü 
saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi muhase· •:llllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor JıllflilllllllllllllUllJllllll~ 
beciliğinde toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapıla· .= -
ca~tır. isteklilerin teklif nıektupl•rını eksiltme s••tınd•· bir ; A. Kemal Tonay = 
saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi muhasebe- = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın' hastalıkları ;;; 
sinde toplanan komisyon başkanlığına makbuz mukabili ver· ~ Birinci Sınıf Mutahassısı = 
meleri lazımdır. Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez. - =---= ı = (Verem ve saire) 

6- Eksiltmeye girebilmek için Nafia Vekaletinden alınmış = Baen11ılınııc i11ınsyorııı kııroısınduki OiLck eoknk lıa!Jıncla :rn 11&) ılı 
ve en az 30,000 lira tutarında betonarma bina inşaatı yap- 5 n "" ınuayenehanesinde sabah eant n den ıık~m aat 6 ya ;; 
tığına dair müteahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası = kadıu bıtstalımııı lı, 11hııl rıtcr = 
belgeleri bulunmak lazımdır. 8 12 17 24 4907 IÜllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Tel ,.,/on. 4151 11111111• 

Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satı~ 
alma komisyonunca 28/-J/937 Salı günü saat 15 de kapıt ~ 
zarf ile ihale edilecektir. Şartnamcc (7) lira (48) kuruş mu~ıı 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol'~ 
(8725) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 dl 
kadar komisyona vermderi ve kendilerinin de 2490 numara~ 
kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiklc mczkür giin ~ 
saatte komisyona mµracaatları. 8 11 13 15 274-' 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karako~ ıllcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın· 

mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette 
akan berrak ~nlarile şöhret Rlan (Karakoç) ılıcaları açıl· 
mışlır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası tec· 
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci k0 '" 

donda ( 12) numarada Scf ı:rihisar otobüslerine müracasl 
Telefon : 2361 D. 15 



Sayfa 8 ANADOLU 8 Ağustoı 937 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. Vapur Acentası ............................................ - ................................................................... . 

ROYAL NERLANDAIS v. N. , •• ~. Cabib allnacaktır 
"TR;1~:ıfs~v~;~"'" 31 w. F. H. v AN- Turk Hava Kurumu 

~;ı:~~~:~ı;:~~=~~:~~ ~~t Der zEE& co. Büyük piyangosu Askeri fabrikalar 
TERDAM, AMSTERDAM ve DEUTSCHE LEVANTE 4 .. .. k .d 11 A..,, 1937 d d. •• d •• ı •• 
HAMBURG limanları için yük LlNlE uncu eşı e gustos e ır umum mu ur U • 

G. M. B. H . HAMBURG B k .k . 50 000 ı· d alacaktır. "KONYA,, vapuru 7 ağus· ÜyÜ l ramıye , ıra lr v •• d 
"HERCULES,, vapuru 7 tosta bekleniyor. ANVERS B g U n en• undan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 

Ağustosta limanımıza gelip ve HAMBURG limanlarından • 
UR lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

yükünü tahliyeden sonra B yük çıkaracak. b Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. OSTEN Ayrıca: (3,000) liradan aşlıyarak (20) liraya kadar 
GAS, VARNA ve K · AMERICAN EXPORT Ll- büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan İsteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük sıhhat 
CE limanları için yük alacaktır. NES şubesine müracaatları. 15-19·23-27-31-4·8-12-16·20 2333 

SVENSKA ORIE LINIEN The EXPORT STEAMSHIP bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan s t 
1 

k k • 
1 

k 
" BARDALAND,, motörü CORPORATION ,çekinmeyiniz. .. 1 a 1 1 ve 1 ra 1 

10 Ağustosta limanımızda bek· "EXTAVIA,, vapuru 7 ağus· J T • 
lenmekte olup ROTTERDAM tosa doğru bekleniyor. NEV- zmir p. T. • müdürlüğünden: 
HAMBURG ve lSKANDI- YORK ve BALTIMOR liman- 1 

Balçovada mukim iken ölen Seyit Ahmedin Balçovada kain 
sahip ve mutasarrıf olduğu bahçP., tarla ve bostanı satılacak 
veya bahçe hariç olmak üzere diğerleri kiraya verilecektir. 
Satın almak VP.ya kiralamak istiyenlerin lzmirde Gazi bulva· 
rında 8 numaralı Demirelli hanındaki yazıhanesinde avukat 
Salim Zer'e müracaatla izahat ve tafsilat almaları ilan olunur. 

NAVYA limanları için yük 
alacaktır. 
SERViCE MARITIME. ROU

MAIN KUMPANYASI 
"ALBA JULIA,, vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA liman· 
!arı için yük alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsil at için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

Olivıer ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LfNES LTD. 

11DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SW AN· 
SEAdan gelip yük çıkara

caktır. 

"LESBlAN,, vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 

karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

tarı için yük alacaktır. 
PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

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

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

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

SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN. BuCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KOS
TENCE, SULİNA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
.. JESSMORE. vapuru 1 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAİL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 

OSLO 

- 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde mer· 
iyete ~irmiştir. Bundan nonra yapılacak telsiz tesisatı ve 
alınacak radyo cihazları için derhal ruhsatname almak 
lazımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi mucibince 1 
Agustos 937 de mevcut telsiz teıisatı ve radyo sahipleri 
Ağustos 9:~7 içinde ruhsatname almağa mecburdur .. Bu 
rahsatnameler P. T. T, merkezlerinden alınacak 15 ku· 
ruşluk damga poluna tabi matbu beyannameler muka· 
bilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 

Çamaltı 
ğünden; 

Tuzlası Müdürlü· 

25 kuruşluk damga poluna tabidir. 1 - Bu sene tuzlamızda husule gelip azmaklarda ufak 
XI - Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin İcra Vekilleri hey · yığın haline getirilecek olan tuzların vagonlara tahmil ve ele· 

etince kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşredile· vatörler vasıtasile büyük yığın haline ifrağı ameliyesi beş 
cektir. Bu tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan kısım itibarile şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde ayrı 
yerlerde ikamatgahlardan eskisi gibi senede on lira ve ayrı münakasaya konmuştur. 
L üfusu on binden aşağı olan yerlerde senede beş lira 2 - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel beher 

tonu 16 kuruştur. 
alınır. lkametgahlardan gayri yerlerden alınacak ücretler 
için ayrıca gazetelerlt! neşredilecek tarifeye veya P. T. T. 3 - ihale 16 Ağustos Pazartesi saat 15 de Tuzlada mii· 
merkezine miiracaat etmek icap eder. teşekkil komisyonca yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi her 

Afi- 937 mali senes,ne ait ücrertlcrin Eyliil 937 nihayetine gün Tuzladan veya İzmir İnhisarlar Baş Müdürlüğü Levazım 
kadar P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazımgelir. şubesinden almaları münakasaya iştirak için de tesbit olunan 
Eylul sonuna kadar verilmiycn ücretler % 20 fazlasile günde Tuzlaya baş vurmaları ilan olunur. 4 6 8 10 2670_ 

tehsil ve Teşrinievvel nihayetine kadar vermiyenlere bir Askeri fabrikalar umum mü
ihbarname ile on beş gülük bir müddet verilir. Bu on 

beş gün içinde de borçlarını vermiyenlerin ruhsatname· dÜr}Üg"' Ünden: 
leri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessül olunur. 

2 - Telsiz kanunu meriyete girdiği tarihten evvel tediye 148 kalem muhte)İf çe)İk 
edilmiş olup ta 937 mali senesine cari olan ücretler 937 

3 
senesi için alınacak ücretten mahsup edilecektir. Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarıda mikta . ı ve 
Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi cinsi yazıli malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve hem alma komisyonunca 23 /9/37 perşembe günü saat 15 te ka· 

palı zarfı ihale edilecektir. Şartname bir lira 88 kuruş muka· 
alıcı telsiz tesisatı vucuda getırenler hakkında bir sene._ 
den üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur ve tesjsat bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
zapt ve müsadere edilir. 2812 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde 

Ruhsat alması caiz olan kjmseler tarafından ruhsat al- saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinde 2490 
maksızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat No. lı kanunu 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 
vücuda geririlirse bir aydan altı aya kadar hapis veya gün ve saatte komisyona fmüracaatları. 2659 4 6 8 10 

100 litadan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmo· A-skerAı Fabrı·kalar Um u·· -
lunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı Um m _, 

"BAALBEK,, motörü 24 vücude getirenler veya kullananlar hakkında 251iradan dür)Ügv Ünden: 
temmuzda bekleniyor. iSKEN- 250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
DERİYE DUNKERK ve NOR. Seferberliğe hazırlık veya zamanmda ve yahut hazarda K kk ) d t ) k • 
VEÇ limanları için yük ala- örfi idare mıntakalarile her nevi askeri memnu mıntaka· iri 8 e e yap iri 8Ca ID-' 
caktır. larda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında beş şaat 

Vapurların isimleri, gelme seneden on seneye kadar ağır hapis ve ikinci fıkrada • 
Yazılı fiili işleyenler hakkında bir seneden üç seneye kadar Keşif bedeli 23843 lira 40 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 

Tarih ve navlunlardaki de- tarihleri ve navlun tarifeleri k • f b k ı d ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işleyenler hak- as erı a ri a ar umum mü ürlüğü satın alma komisyonunca 
ğişikliklerden acenta mes'u· hakkında bir taahhüde girişi· kında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. 24 Ağustos 937 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi· 
livet kabul etmez. lemez. 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 (2706) lecektir. Şartname 1 lira 20 kuruş mukabilinde komisyondan 

Askeri fabrikalar umum mü- verilir. Taliplerin muvakkat teminat bedeli olan 1788 lira 26 lzmir bölge san' at okulu di- kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 de ka· dürlüg"' Ünden: dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No.lu kanu· 
rektörliiğünden: nun 2 va 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gürı 

3 det Otopomp Ankarada inşaat usta okulu ile vilayetlerdeki dokuz böle-re ve saatta komisyona müracaatları. 4 6 8 10 2660_. 

4 Ad san' at okuluna talebe kaydı kabuı muamelesine baştanmışt7r. Manisa C. H. p. ilyönkurul et motopomp Meccani leyliler için müsabaka imtihanları 27 Ağustos 937 
Tahmin edilen bedeli 30,000 lira olan yukarıda mikdaı lan euma günü saat 9 da lzmir bölge san'at okulunda yapılacaktır. başkanlığından: 

yazılı otopomp ve motopomplar Askeri fabrikalar umum mü- Kabul şartları: 1 - Manisa spor sahasında tribün inşaatı 29222 lira 80 
dürlüğü satın alma komisyonunca 21 Eylül 937 salı günü saat 1 - Türk olmak kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 ku· 2 - 13· 17 yaşlar ..ırasında bulunmak eksiltmeye konulmuştur. 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te· 3 - Beş sınıflı ilkokul diploması veya başka okul tasdik· 2 - Bu işe ait şartname ve keşifname vesair evrak t lira 
minat olan 2250 lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde namesi getirmek: 46 kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manisa ilyörı· 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 4 - Gösterilecek bir sıhhiye heyetinden sağlamlık raporu kurul başkanlığından alınabilir. 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle almak 3 - Eksiltm r Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat 17 
mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 5 - Nehari veya ücretli leyli girmeğe istekli olanlar mü· de Manisa Halkevir.de parti ilyönkurul huzurunda 

1 4 6 8 2602 sabakaya girmezler, istedikleri okul direktörlüğüne yapılacaktır. 
Gümrük mahaf aza genel komutanlığı müracaat edebilirler. Ücretli talebeden senevi üç tcık· 4 Muvakkat teminat miktarı 2191 lira 71 kuruştur. 

sitte 150 lira ücret alınır. 5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınınıŞ 
/stanbul satın alma komisyonundan: 6 isteklilerin tahsil vesikalarını çiçek aşısı raporunu ehliyet vesikalarını ve bu yıla aid Ticaret odası 

1 - 832 takım süvari ve 1131 takım piyade eratı kışlık nüfus cüzdanını ve dört adet vesikalık fotograflarını vesikasını beraberlerinde bulundurmaları şarttır. 
elbisesine istekli çıkmadığından 23·8·937 pazartesi vilayet makamına yazacakları bir istidanameye bağla· 6 - Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. malan ve bu istidanamede yukarda yazılı iki okuldan Taliplerin kapalı zarfları bu kanun dairesinde hazır 

2 _ Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. hangisine girmek istediklerini tasrih etmeleri lüzumu layarak ihale günü saat on altıya kadar parti baı· 
1 · k"'lt" d' kt"' l"w" 'l 'laA ol kanlıgw ına tevdi etmeleri ve kapalı zarflarını posta ile 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. zmır u ur ıre or ugu emrı e ı n unur. 
K · · h ·· 16 17 d f · K 1 göndereceklerin mezkür kanunun 34 üncü maddesirıe 

4 - lsteklı"lerı'n 1443 lı'ralık vezne makbuzu veya banka ayıt ıçın ergun saat • arasın a zmır Ü tür 2 riayet eyl~meleri ilan olunur. 2701 8 -12·18·2=.-
mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte 0 gün Ga· direktörlüğüne müracaat edilecektir. 4-8· 14-22 2677 

latada eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satın Askeri fabrikalar umum mü- Askeri Fabrikalar Umum mii-
alma komisyonuna gelmeleri. 3·8-13-18 468312616 •• ı•• v •• d d•• fü.,., J • 

T.. k k ı · b··ı dur ugun en: ur gun en, ur spor urumu zmır o ge- A . .. .. . . . 16/Eylül/1937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla i~a ... le • b k ) v d 13 Eylul 937 pazartesı gunu kapalı zarfla ıhale edıleceğı ed i leceği 28,30 Temmuz ve 1, 3 Ağustos 1937 günlerinde ılaP 
Si aş an ıgın an: 23, 25, 27 Temmuz 937 günlerinde neşrettirilen 3 adet edilen 230 Ton Elektrolit Bakır ilanı bir gazete taratındarı 

Karşıyakads yaptırılacak olan futbol sahası ihale edilecek· otopomp ve 4 adet motopomp şartamesinde değişiklik yapıl- yanlış olarak 250 ton olarak .o.eşredilmiş olduğundan tekrar 
tir. Talip olanların keşifname, şartname ve planları görmek masına lüzum görüldüğünden mezkur olanlar hükümsüzdür. ilanına lüzum görülmüştür. Bu itibarla mezkur günlerde çıkarı 
üzere bölge başkanlığma müracaatları ilin olunur. 1 4 6 8 2601 ilanlar hükiimsüzdür, 8 11 13 15 2746 


