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Çin.Japon harbi gittikçe şiddetleniyor 

ankine, 65 Japon tayya
resi saatlarce bomba attı 
ierıler çoktur. Resmi binaların bir çoğu yandı. 

8i11lerce halk korku icinde bodrumlara iltica etti 1 

N . • 
detı •nluo, 22 (Radyo) - Ecnebi 

etler ser. 1 . • b .. • .. •e ır erıuıu utun ıtıraz 
ı.y lllilracaaıleriue rağmen japon 
L Y•reler'ı b .. N k " h .. 
"OQıb • U6UD L an lD şe rını 

h ıtrdırııao etmiilerdir. 
tırak 0111bar(lıwaoa, 65 ıanare i~ · 
ltbr· etırıiı ' 'e ilı.i filoya ayrılarak, 
bortııbrı "1ubteJif yerlerine ıı aallerce 

•la S r atoııılardır. 
'ili: •babteyin ve öğlr,deo soııra 
de ~bulao bombardıman ueıi cesi ıı· 

!~ilk baaarat olmuştu~. . . 

Telefon: 2776 

r ' G. Anadolu 
• • 
ıçın Manevraları 

hazırlıklar e
vam ediyor 

Ordumuzun sonbahar 
manevıası hazırlıkları de
vam etmektedir. Evelce 
de bildirdiğimiz gibi, ma
nevralar Söke-Aydın lıa
valisinde olacak ve Men
deresler bölgesini içinde 
bulunduracaktır. 

Nehirlerden vcuıtalı ve 
vasıtasız geçişler üzerinde 
de çalışılaçaktır. Motörlü 
kuvvetlerden piyadeye ka
dar bütün ordu teşkiliitı 
bu geçi . /eri başaracaktır. 

Başvekilimiz 
Dün akşam lstanbuldan 

Ankaraya gittiler 

Belediye reisi Avrupa 
seyahatine çıktl 

lzmirde yapılacak 
tetkikata esas 

mühim işler 
olacaktır 

Belediye reisi fuar komitesile, fuar kapandıktan sonra Çe lltt/~ao bombalardan hm; Yarı· 
~t rınde bulunan Amerika se· 

erhoanı hamil olan Ameri· 

Manevra ile ilgili yük
sek rütbeli zevatın hare· 
kalı takib etmeleri ıçın 

lzmirden ve mahallinden 
icab eden vasıtalar temin Belediye reiıi Dr. B. Behçet Belediye reiıi, dün vapurda 

Uz refakatinde belediye mühen· bir muharririmise ıu ııözleri eöy· 
aramakta idi. Bodrumlar, halkla edilmiştir. Temin edilen diııleri B. Cahid ve Hurıid olduk· !emiştir: 

Japon başkumandanı -
8af vekilimiz 

lla,. akşam Anka-

km gambotunun kıyııına düımüş 
ve fakat bir zarar vermemiotir. 

japon ta.ryareleri, Çin Erkanı· 
harbiyeiumumiye daireııini ve muh· 
lif resmi binalan bombardıman 

dolmuı bir hwlde idi. bazı malzeme, mahalline lan halde dün akoam aaat 20,ı>O - Medent &.lemde oimdiye ka. 
Tokyodan alınan aoa haberlere snkedilmiştir. da İtalyan bandıralı Lero vapurile dar yapılan itlerin en iyilerini yer· 

ı raya gittiler 
--=.:S:o:.:n:ıı:_4.:_:ü:n:c::ü:_:s~a~la~i~fı:,e:d~e=-=~\z~~~~~~~~~~~~~J Avrupa tetkik ııeyah•tine çıkmııur. lerinde göre&ek dönecetia •e önü· 

Belediye reiai, v•pura gelen vali müzdeki yıllarda yapmak aaruretin• 
vekili B. Cnid Ünver, belediye de olduğumuz büycık Ye mGbim 
mecliai u.lan, düre mfldiirleri ve ioleri en iyi bir oekilde tüıakkuk 
bir çok doııtlan taraf'ındaa uğur• ettirmeğe ç•lı .. cağıa. 

.. ,~bnl, 22 (Huııuııt) - Baş· 
~ Ut General fımet İuönil, 
~ 6~1e yemepni Heybeliada· 
t.lij ILöfklerinde İktıdad Vekilimiz 

etmiolerdir. Mühimmat depolanna 
düşen bombalar inf ilik etmio ve 
bü)ilk zararlar vermiotir. 

Son haberlere göre, ölillerin 
mi.klan çok fadadır. 

Hareket etmek üzere bulunan 
ı.!:;•rla birlikte yemiolerdir. 

•eııu: -:-bul, 22 [Huıuıi) - Bao· 
llile~ lımet İnönil, akaam tre· bir aııkeri trenine düıen bombalar, 

14ıık•ray• hareket etmiılerdir. treni tahrib etmiotir. Ölen ve 
~"~laeyonda, bfitiln Vekiller ve yaralanan aekerler çoktur. 
)i ~l erkinı Baovekilimizi teo· japoa tayyareleri, ıun'i bulut• 

Tarih Kurultayı 
dün de toplandı 

Ecnebi profesörler, Ayasofya ca
miini, Yerebatan sarayını ve As

keri müzemizi gezdiler 
ttı.aiolerdir. lar yapmak ııuretile Çin tayyare ,___ . -
[~ -..raı İımet İnönü, yann toplanndan ııaldanmışlardır. İstanbul, 22 (A.A.)- ikinci profesörler bugün öğleden 
~ 1 Aakua1a gidecek elan İk· Bombardıman eanaııında Nan· Türk Tarih kongreeinin proğ· evvel Topkapı sarayının As· 
il. ~ekili •• Bat•eHlet vrkili kin oehrinde mtldhiı liir korku hü· rammda bu sabah scksiyonla· _ Sonu 3 cü salai/ede _ 
~ Bayula Baovekilel işleri kilm ıOrflyordu. Yh binlerce halk, 
'~'!' konuıtuktan sonra tekrar muhakkak ölilmden kurtulmak için rtn toplantısı yoktu. Kongreye D - • 

.. Ula ___ .... da .... a .... ece_k ... l ... e ... rd ... ir .... _____ .. oa_o .. k_•n ........ b·-·r .. h_a_ıd!. ~~!!a:!~ .. ~~r .... ~~~~~ ... c~!!' .. .!~~:~i.!~~~.~:~ ananç ıyo 
Almanyada üzüm oe incir piyasası 

Türk-Alman ticaret 
kliring anlaşması 

------·-----

ve 
---

llla,mada, daha bazı kısımlar var. Tüccarları-

Markoninin yerine 
-~'İ·tayin edildi ___ _ 

lllız, bu kısımları Türkofisten öğrenebilirler 
ltaıya i ıe de iktıs3den anıaşiYOruz - ı · 

~ll ~flltaınetimizle Alman hükfi· 

1

. _ ._ _ . _ 
"'-r '•••oda Berliude imzalanan 
tı lı.~lt l'e kliring ııula~ına.ı eııa9la· 
04._

1 
•lada, Berliu Türk Ticaret 

"-11\ lllQ aylık ıue.-muaRıuıla mühim 
'-'ıa, lrlat VerHmektedir. Tuccarl>t rı· 
"" ._"kından alAkadar ettiğinden 
~"" •ltnıatı ve 11 eyliılde Berlio 
ı..... ~ flacı111 • . • • 
~i ve ıncır pıyaııa vazıyet· 
~ıya nakil ve dercediyoruz: 

4e ~41lAi here, 5temmuz19J7 
,,~de iki devlet beyeıleri 
İet, b~ baılamış olan müzakere· 
'hı b·'riıi birikmit alacaklanu 
"-~ı:r heeaba nakli mevzub11b11 ol
tlt...e,· 1~ gene ldiriug yolu ile eri· 
hi b•llıtı tesri ve teminine ve di· 
~~btdll~dan sonra cereyan edecek 
-.. ... ._• elerde mevcud kliriug an· 
~ eeaıl•n dahilinde muvaze· "''e .:nhnfauuna aid olmak 
~.~ lafhayı ihtiva ediyordu. 
'-tbi.ıd •n birincisi 13 temmuz 19.J7 
Ptoto1t e bir aene müddetle cari 
!-.altlı 01 

halinde bir karna h•ğ· 
~~ ..... ~,,~e derhal tatbik mev.kiine 

nr. 
aı 
~ •AQıtoıı 1937 tarihinde İm• 
1936 ll Y~ni anlaıma iee, l 'J may11 
,b11,t•rıbli ticuet aolaımaeı ve 
~d=~~ Yerine kaim olacak olan 

ır. 

ıs 
~ IDbat 1935 tarihli Ttırk· 

:.:.. //ctısat Vekili Bag Celal Sagar 
bafaza edilmektedir. Alman ihracatını aımıo olduğundan 

Yeni aulaımanın belli baoh elele verilerek, yukanda zikredile~ 
eualan oonlardır: protokol eııaııları dahilinde vakı 

ı _ İki taraf anlaşma devre· olabilecek Alman ihracatı hariç 
ıinde, kliring anlaomaınnda göste· olmak üzert', anlaıma devresio~e 
rilen A heaabları araeında kat'i normal olarak Almanyauın Tilrkıye· 
tevazün teaisi lüzumunu kabul ye yapaca~ı ihracat heııablaomıo ve 
ediyor. 40 milyon Türk liraaı plafonuna 

Danonçiyo 
Roma, 22 [Hadyo) - Marko· 

ııiuin ) erine f tal ya hilsi akadtoıisi 
ha~kanlıgıııa ~air B. Gahriv~l Da· 
nao~iyo tayin edilmiştir. ' 

- ------
Bir Fransız 

vapuru 
Meçhul bir tayyare
nin hücumuna ufradı 

Paris, 22 (Radyo) - Kotbiy• 
adındaki Fransız vapuru, 600 yol· 
cu ile Korııikadan Tazaplaugaya 
giderken. meçhul bir tayyarenin 
taarruzuna oğramıotır. Meçhul tay· 
rareuiu attığı bombaların hiçbiri 
ıııabet etmemiıtir. 

. Kotbiyanıu imdadıua bir İngi· 
lız destroyeri koımuotur. 

Tanca, 22 (A.A.) - 700 yolcu 
ile Koreikadaa gelmekte ve Ka· 
zaplankaya gitmekte olan Koutou· 
bia vapuru Baleareıı adaları cenu· 
bunda saat 18 de bir tayyareoiu 
taarruzuna uğramıo olduğunu bil· 
dirmiştir, 

Vapur• iaabet vaki olmamıotır. 

~~ret •e Myriaefain mua• 
""-..~ eti yeni anlaımaaın icab 
~,a beaı &adilA&la a7D1D mu• 

2 - Ba bakımdan geçen ftç vanlmııtır. 
pi içinde daima TClrki7e ihracatı - Sonıı 4 neli sahifede - 1 

İngili& harb ıemileri uparua im· 
dadıua koımuolar •e keadiaiae r• 
fakat etmiılerdir. 

lanmıotır. Seyahat, dan de yazdığı· B. doktor Behçet Usan Avru
mıa gibi Avrupamn 30 bdar oeh· pa tetkik 1tıy•hatinde bulund&&Au 
rinde yapılacak, fu•r, belediyecilik eıaada belediye rciıliği vasifeeini 
ve aıhhat itleri ve teaiub fberiade B. Re .. d Eeblebicioğlu ifa ede. 
olacaktır. cektir. 

Tunus hadisesi 

ltalyan gemileri 
geri döndüler 

Maktül hukuku beşer kulübü sek
reteri büyük merasimle gömü/da --Tunus, 21 (A.A.) - Bir kaç muvaffak olmuolardır. Yalnıa bir 
gilndenberi limaod• bulunan Ame• tayfa yere düımüı ve ağır amelle 

rica Vespucci ve Clombo adındaki yaralanmıt ve diğer biri de ciğer• 
iki İtaly•n mekteb gemisi mürette• leriue bir tabanca kuroCıau yemiıtir. 
batından elli kioi karaya çıkarak Polis b kiti tevkif etmiıtir. 
İtaliaao Di Tuuuıı faşist aleyhtan Bu hidiaeler ilaeriae halk t"ebheai 
gazete idarehaneıiain bulunduğu menııoblan hldiaeıiz l'ereyaa eden 
binay• aaııaın hücum etmiıter, hl· nümayioler tertib eylemiılerdir. 
tün mobilyalan parçalamıolar ve Tunuı, 22 (Radyo) _ balyan 
nihayet kendisini mildafaa etmek bahriyelileri tarafından 6ldilrfllea 
iıtiyen ve elinde bir tabanca bulu· hukuku bqer kulübfl aekreteri, 
nan sekreteri lı.uqunla yere ııer· bugün büyük meraıimle defiaedil· 
mitlerdir. miotir. 

Mfitecavizler dağılmıolardır. Roma, 22 (Radyo) - İtalyan 
Maamafih polis bunlardan 10 ka• mekteb gemileri, Tuauı hidieele· 
darını görmüose de bunlar bitioik rindea ıonra hiçbir nefer bırak· 
eviu dıtmıodıo atlıyarak kaçmıya madaa aynlmıılardır. 

işaretler: 

lzmirin başına büyük bir ta
lihsizlik çökmüş gibidir 

------
Şu İr.miriu birçok iolerde ol· değildi. tamir halluoıa bilycık bir 

duğu gibi, ııporda da bilyük bir na· luıımı fakirdir. Aldığı gündelik ve• 
aibsizlik ve tılihaizliği vardır. Bu ya gündelik kazancı, dört gGn de· 
talihıialik iee, kendiliğinden geli· vam edecek olan bu gdreflere, ıu 
yor değildir. Sanki kasden ve tll• meohur fiatleri verip de deYam et· 
marlama oekilde oehrin baııoa mu· meııiue mileaid olmaktan çok uzak. 
sallat olmaktadır. tı. Bunu keuplam•dılar, dinleme• 

Balkan gdreo birincilikleri bu diler. tık ftç akoam eadece alb yfla 
aene İzmirde yapıldı. Bu hem gd· kiti vardı. Bunun da yanııaı alA· 
reoe meraklı olan İzmir halkını tal• kadıtrlar. davetliler, bedavacılar 
min etmek, hem lzmir güreoçiliğini teokil ediyordu. Ziyan burada haf" 
teıci etmek, hem de İzmirde bun• ladı. Ayni zamanda miufir gtlret
dan aonr• bu gibi beynelmilel te• Çilt'r, çok az bir ııeyirci huzurunda 
maalara aemiu huırlamıı olmak ve güreo vermek gibi bir naiyete dilı· 
İzmiri hatırlatmak noktaaından çok tiiler, belki İzmire fena not bile 
mdlıim biroeydi.. ....·· - verdiler. 

J:ı'akat idareıislik ve ktvrayıt- Birinci gftoila tecrilbeaiadea 
ıızlık yilziloden bütün bu güzel dere alınmadı. İkinci, ftçflucil giln• 
emeller yıkılıverdi, İzmirliler de ler de ayni tarifede ıarar göeterildi. 
kaybetti, İzmir de .. Hidiııeyi kınca Netice, hiç de değiımeyince, dör· 
anlatalım: ddııcü gün •kıllar b•.. gelir gibi 

Gürcoin yapıldıAt Alsancak ııa· oldu, f•kat io iotea geçmioti. 
h•nna girebilmek için öyle f iatler Bu hareket, doğruduı dotruya 
koada ki, milltehlik değil, mdıtah· tamire vuralmuo müdhiı bir dar· 
ail olan İamir halkının hayat ve beden baıka bir§ey degildir. Ba8 • 

blanç aeviyeaine hiç de uygun - Sonıı 3. ncii salıi/eth -



~•1fa 2 

~Krcı 
Bazı kadın düşmanları 

Dağarcığının içinde ancak, atbi bir kaç göriı§iı zoraki işliyerek ka· 
clını tezyif, kadını tezlil Ye tenkit etmekten başka hiçbir ne ·nr. bulun• 
mıynn fstaohullu bir muharrir, son yazısını cln g ne ayni yolda hnrcn· 
mıo. Bu yazı da, diğer eski arkadaşları gibi , soğuk bir takım eepiriler 

ve aan'atl11, realite ile hiç ıuiloaseheıli olmıynn ınıı\;rler, te~bitı \'e 
.iıu la rlo dolu .. 

Bunlara kadın olduğum için hiddetlenJiğimi eıınnıayınız. Kııfo ıle· 

nilf'n ~y, ne kadındır, ne crkt>k .. Bir me lcğin kııılınca!ı, erkekçe i ol· 
mnz. ilim, Löyle biryey kahul etmiyor, ean'ot keza!. Böyle fikirlerin 
denıoflc olu~unno bir hayli eski tarih olduğunu evelce de yazmıştım. 

Ben saaece, bütün ' 'azifelerini, bütun kabiliyetlerini, bütün zaman· 
lanuı kadını tehzil ve tczlilc ııarfcılenlerin hakikatte giilünç olmaktan 
baekn bir şey yapmadıklarına işaut edeceğim. İn anın kadın Ye erkek 
olarak bir tetkiki, bir anlotılı,,ı, bir yazılışı olahilir ve bu, tabiidir de .. 

Ancak bu, kadın veyn erke.ğin fiziki, ruhi, ferdi, içtimai, kültiırel, 

mesleki varlıklarını ihtiva etmek, yahud onlıırdıııı parçalar ,·ermek su· 
rctilc yapılır. Alelıtlak, kadınların ukalalık, şirretlik, inir Jıaetıılıklan, 
ruhi ak.atlık, ıuuvazenesizlik, kifayetsizlik, erkc~c nazaran noksanlık 
gibi ilmi şartlar taşıdıklarını delilsiz, gayri iJmi surette ileri süriip gı1yn 
bundan bir erkek zaferi, bir nefis buluş veya mevzu çıkaıdığını sanmak, 
elbette acı nacak şeydir. 

L1\nlettayin bir kndınm herhangi lıir giyini~ini dile dolamakla ne 

çıkar? Bunun kıymeti nediü 
Her iki cinsin de hayatında sonsuz, eayıeız \'e çeşidli olarak neler 

vardır, neler(. 
l\lcsclli, bizim şımarık, züppe, hiı,:bir şeyden anlamadığı halde ılün· 

yayı beğenmiyen züppe kadınımıza mukabil, crkt>kler orasında, hatta 
erkeklik \"O insanlık vekarmı sokaklarda sürükliyen nice tiplt>r yok mudur? 

Eğc.r, herhangi bir kadın keudi cimiui müdafaa için muknlıil sil:ih 
aromağıı kalksa, o kadar müthiş ve o kadar lwl şeyler elde eder ki, 

onu bizzat o muharrir bile kovrıyaıııaz. 
.Maksadım şudur ki, madalyonun yalnız bir tarafını tetkik etmek 

lfıfi değilılir. Onun öbür yüzünü tle görmelidir ki hak yerini bulsun 
ve hundan bir fayda doğ!lun •• 

Mazarik hakkında bir fıkra 
1918 de Mazarik Cumhur· 

reisi sıfatile yeni istiklal kaza· 
nan memleketine döndüğ"' va-
kit, Pragda şerefine büyük 
merasim hazırlanmıştı. 

Mazarik istasyona indiği 
vakit dört at koşulmuş altın 
yaldızlı bir arabanın kendisini 
beklediğini görmüş ve hayret· 
ler içinde kalmıştır. Bu araba, 
imparatorun Pragı ziyaretinde 
1'ullanılır idi. 

Mazarik bunu görünce: 
- Biz demokrat. insanlarız! 
Demiş. Ve orada bulunan 

eski bir otomobile binmiştir. 
Bu otomobil de harb sıra

sında posta arabası vazifesini 
gören bir otomobil idi. 

Garib bir kararı 
Viyana belediyesi, lokanta 

ve otellerde müşterilere mah-
sus bilenmemesini ve uçları· 
nın sivriltilmemesini emret· 
miştir. 

Bu karar acaba niçin veril· 
miştir? 

Müşterifer lokanta ve otel· 
lerde cinayet aleti olarak bu 
bıçakları mı kullanmışlardır? 

Belli değili 
Avusturyanın imparatorluk 

olduğu bir devir vardı. Bu 
imparatorluk cihan sulhunün 
en korktuğu bir hükfimettil 
istila hırsı çok büyük olan bu 
devlet, Bosna- Herseği rüş
vet ahr gibi kendisine ilhak 
etmiş fakat Boşnakların isyanı 
ile karşılaşmış idi. 

F ransuva Jozef hükumeti bu 
is~ nı bastırdıktan sonra Boş· 
nakların elinde bulunan bütün 
rilahları toplamış ve ekmek 
bıçaklarını, et baltalarını da 
ancak iki metrelik birer zin· 
cirle duvarlara bağlamış idi! 

Şu halde Viyanada bir is· 
yan tehlikesi var demektir! 

Yeni açlık rekoru 
Yugoslavyada Novizadda 

bir )Deypaneci, yeni bir açlık 
rek?ru tesis etmek teşebbü
sünde bulunmuştur. Bir hafta 
iiinde 30 kilo kaybeden bu 

Saime Sadi 

meyhanaci 50 gün aç duracak 
ve rekoru vücuda getirecektir. 

Mussolininin oğlu 
Bay Mussolininin büyük oğ· 

lu Viktoryo Mussolini Ameri
kaya, Holivuda gitmektedir. 
Viktoryo Mussolini Holivudda 
sinemacılığın inceliklerini öğ· 
renecek ve avdetinde yeni te-
şekkül edecek bir ltalyan si· 
nema şirketine müdür olacaktır. 

Bu şirket İtalyan operalarım 
filime alacak ve işe "Rigoletta" 
ile başlıyacaktır. · 

tuhaf bir tesadüfi 
Peşte civarında Dövon ka· 

sahasında bir bahçıvan, henüz 
on yaşında iken ve bundan 
yetmiş sene evel bir ağaç 
dikmiştir. 

70 senedeııberi iyi bakıla· 
rak mükemmel surette büyü· 
yen bu ağaçta bir kaç gün 
evel ihtiyar bahçıvan asılı 

olarak bulunmuştur. 
· Yapılan tahkikattan bu ih
tiyarı düşmanlarından iki kişi-
nin kendi yetiştirdiği ağaca 
astığı anlaşılmıştır. 

Ne garib tesadüf; adamca· 
ğız kendisinin asılması mukad· 
der ağaca tam yetmiş sene 
emek vermiştir. 

Sepette serveti 
Şikago bankasının büyük 

memurlarından birisi olan 
Torna Klark, on senedenberi 
oturmakta olduğu evden başka 
bir eve taşınacağı için bazı 
lüzumsuz eşyayı imhaya karar 
vermiştir. 

Bilhassa b;r mahzende bu· 
lunan bir sürü eski medub· 
ları yakmıya başlamış, ve 
saatlerce mektub ve eski ev· 
rak yakmıştır. En nihayet lü· 
zumsuz bir sepette bulunan 
zarf ve mektublara sıra gel· 
mlş ve sonuncu bir zarfın 
üzerindeki po'sta pulu nazarı 
dikkatini celbetmiştir. 

Posta pulu oldukça eski 
görünmüş ve Bay Klark bunu 
bir pul mütehAssısına göster· 
miş ve elli bin dolar kıyme
tinde o1duğunu anlamıştır. 

ANADOLU 23 FylOl 951 

Ulus gazetesi 
Yakmda 12 sayfa çıkJ 

avun/arımız --111111--. ....... __ _ 
Almanyada büyük 
rağbet gördüler 

ilk yolcu tayyaremiz. düri 
lstanbuldan 9 geldi 

Ulus refikimiz, 29 Biri 
teşrinden itibaren yeni ın 
n~sinde büyük hacimde i 
şara başlıyacaktır. hlergün 
sayfa çıkacak olan arkad 
mız, yalnız devlet merkeıi 
değil, bütün Türkiyenin h• 
ve fikir gazeteii olaca 
Yakub: Kadri ve Falih 
Atayın yeni birer eseri 
ayni zamanda tefrikaya b 

Berlinden gelen haberlere 
göre, liJ.mburg ve Almanya
nın diğer şehirlerine gönderi· 
len kavunlarımız, büyük rağ
bete mazhar olmuştur. Fiat
ler de matluba uygun görül
müştür. Busene ilk defa ola
rak Alman pazarlarına çıkarı
lan yaş meyvelerimizin sürümü 
tanınmamış olmasına rağmen 

tahminlerin fevkinde fazla ol· 
muştur. 

Almanyadan turist 
geliyor 

Bu ayın 29 unda limanımıza 
Milvak isminde büyük bir Al· 
man Transatlantiği gelecektir. 
B~ transatlantik; Akdenizde 
seyahate çıkmış olan beşyüz 
Alman turistini getirecektir. 

Vapur, limanımızda üç gün 
kalacak, seyyahlar otobüslerle 
Bergama ve Efeze gidecekler, 
bir gün de şehrin şayanı te· 
maşa yerlerini, müzeleri, eski 
İzmir hafriyat sahasını geze· 
ceklerdir. 

Seyyahlar için şimdiden oto
büsler angajaman yapılmış, 
Bergama ve Efez gezilerinde 
seyyahların yiyecekleri temin 
edilmiştir. 

Ortaokullarda 
Derslere başlanıyor .. 
Bütün tahminler hilafına 

olarak busene Ortaokulların ilk 
sınıfına yapılan' müracaat sa· 
yısı, geçen senenin dununda· 
dır. 1400 ilkokul mezunu or
tamekteplere kaydedilmiştir. 
Derslere, ay başında başlana
caktır. 

iskan müdürü 
Tetkikat için Torbalıya gitti 

Vilayet iskan müdürü B. 
Fuat Ziya, göçmenlerin vazi· 

yetlerini ve inşa edilmekte olan 
göçmen evlerini tetkik ve tef· 
tiş etmek üzere dün Torbalıya 
gitmiştir. 

Ziraat VekAletinin bir 
tamimi. 

Başvekaletten şehrimiz Zi· 
raat Başmüdürlüğüne gelen bir 
tamimde, memleketimizde sı· 
ğır ve karasığırların sevk ve 
idarelerinde istimal edilen 
övenderelerin men edilmesi 
istenmiştir. 

Buna sebeb, övündürelerle 
derilerin ihracına sed çel$ecek 
şekilde sakatlanmalarıdır. Bun
dan sonra kamçı kullanılma
ması münasip görülmüştür. 

Tayyarede, tetkikat için gelen ha
va umum müdürü B. Sabri vardı 

Devlet havayolları umum 
müdürü Bay Sabri, havayol
ları idaresinin Kuş ismindeki 

tayyaresile lstanbuldan şehri· 
mize gelmiştir. Dün öğle vakti 

saat 11, 1 O da Y eşilköyclen ha
reket eden Kuş tayyaresi, iki 
saat sonra Gaziemir meydanına 
inmiştir. 

Bay Sabri, Cumaovasındaki 
hava istasyonu inşaatını ve 

hangarı tetkik etmiş, tayyare 
ile bu arazi üzerinde iniş ve 
çıkış tecrübeleri yapmış1 ara
zinin matluba muvafık oldu
ğunu tesbit eylemiştir. 

Önümüzdeki hafta içinde, 

Cumaovasındaki meydanda 8 
bin lira bedeli keşifli bir is
tasyon binası için inşaata baş
lanacaktır. 

Bay Sabri, dün vilayet Na· 
fıa müdürlüğünde bazı tetkik· 
ler ve temaslar yapmış, tayyare 
meydanı hakkında kendisine 
verilen izahab dinlemiştir. 

Hava seferleri, Birinciteşrin 

içinde başhyacak) bir kişi için 
İzmir· İstanbul yolculuğu 22 
liraya mal olacakbr. Sigorta 
ücreti buna dahildir. Yakında 
İzmir· İstanbul hava hattı yol
cularının aktarma suretile Av
rupa hatlarında seyahat etme
leri de temin edilecektir. 

Karşıyakada tehlikeli bir yangın 

Bir öğretmenin 
oturduğu ev yandı 

Karşıyaka itfaiye meselesi her
halde ve biran evei halledilmelidir 
Atyarışları bitiyor 

Sonbahar atyarışlarının so· 
nuncusu pazar günü yapıla· 
caktır. Bu hafta handikap ko-
şusu da olacaktır. Koşuya gi
recek hayvanlar ve kiloları 
tesbit edilmiştir. 

Safkan İngiliz atlarından 
65,5 kilo olarak Dandi, 58 
kilo olarak Tomru, 54 kilo 
olarak Bekar, 51 kilo olarak 
Baylan, Girgin; Safkan Arab 
atlarından da 60 kilo olarak 
Necip, 56 kilo olarak Öncü, 
52 kilo olarak Bahtiyar ko
şuya giı eceklerdir. 

Yaşar ölüm hadisesi. 
le alakadar değildir 

Değirmendağmda Muam· 
meri öldürmekten ve Ragıbı 
yaralamaktan suçlu Şaban 

oğlu Yaşarın muhakemesi bit
miş ve suçlunun Muammeri 
öldürdüğü sabit olmadığından 
bu maddeden beraetine, Ra
gıbı yaralamaktan 35 gün 
hapsine karar verilmiştir. 

Yakalandı 
Torbalıda Mustafanın lokan· 

tasında Mehmet Ali oğlu Sü
leymanı başından taşla yara· 
lıyan Tevfik oğlu Mehm'!t ya
kalanarak adliyeye v rilmiştir. 

Dün öğleyin Karşıyakada 

Namık Kemal sokağında mu· 
allim Bn. Bedriyenin oturduğu 
27 numaralı evde yangın 
çıkmış ve Karşıyaka itfaiyesi 
tertibat alıp ta faaliyete ge· 
çinciye kadar evin üst katı 
tamamen yanmıştır. 

Yangın çıktığı zaman Kar
şıyaka itfaiyesi derhal haber-
dar edilmiş, vak'a mahalline 
gelip hortumlarını denize 
uzatıncıya kadar alevler sa· 
çağı sarmış, ikinci kata da 
sirayet etmiştir. 27 dakika 
sonra lzmir itfaiyesi de gelmiş 
ve derhal harekete geçerek 
ateşin genişlemesine mani ol
muş, yangını söndürmüştür. 

Bu eve bitişik olan diğer 
evler halkı büyük korku ge· 
çirmişler, eşyalarından bir 
kısmını sokaklara yığmışlardır. 

Bu ve bundan evelki vak'a· 
far, Karşıyaka itfaiyesinin tak
viyeye muhtaç olduğunu açık-
ça göstermektedir. Alakadar· 
ların nazarı dikkatlerini tekrar 
celbederiz. 

Şaban mahkum oldu 
Mezarlıkbaşında Süleyman 

oğlu Celali bıçakla öldürmek
ten suçlu Şaban, Ağırcezada 
12 sene hapse mahkum edil-

nacaktır. 
Ulus iazetesi, yeni şe 

hakikaten faydalı ve mük 
mel olacaktır. 

(AKŞAM) 
20 yaşına girdi 

lstanbulda çıkan ( Ak 
refikimiz 20 yaşına girmİf 
Aziz refikimize neşriyat h• 
tında daha uzun yıllar ve 
vaffakıyetler dileriz. 

İnce Mehmedi 
davası. 

Eşrefpaşada kahveci 
ve kardeşi Remziyi öldürın 
ten suçlu ince Mehmed, bö 
emini Ali, kasap Ahmed, k 
veci Hüseyin, Arab Rauf, 
her Ahmed, Alinin anası 
şe ve Hesnanın mahk~ıne 
neticelenmiştir. 

ince Mehmedin davası, 
dava dosyasından ayrılmı 
Kahveci Hüseyin iki sene 
ay, bölükemini Ali bir ay 
gün, kasap Ahmed bir ay 
gün, berlı>er Ahmed ve A 
Rauf birer ay ve yirmi 
rer gün ağır hapse mahk 
edilmişlerdir. Ayşe ve He 
da beraet etmişlerdir. 

Yüzüğü gasbett 
Urlanın Altıntaş maba 

sinde oturan Şerif oğlu 

ayni mahalleden Hüseyin 
Nuriyeyi yolda yakalamış 

kendisini döverek parma 
bulunan bir yüzüğü zorla 
mıştır. Ali yakalanarak A 
yeye verilmiştir. 

Evkaf akarları 
Şehrimizde bulunan Ev 

umum müdürü B. Fahri Ki 
dün Bergamaya giderek e\I 
akarlarmı tetkik etmiştir. 

11-------------------.-s TAKViM 
Rumi - 1353 ' Arabi. ıs 

Eyltll 10 Recep 

Eylul 

i 23 i 
Perşembe 

Evkat Ezan V aeat Ev kat Ezan 11 
Güneı 9,26 4,54 ak~m 12 1 
öğle 4,51 12,20 yatn 1,36 2 
· · di 8,48 16,l 7 imsak 8,55 

-:::::=:==========--=---~~~~-

TAYYARE Sinemasında mevsimin en büyük muvaffakıyetini teşhir edecek 

_2 büyük film birden 

-
2-

100 Sene 
rebesinde 

BEYAZ MELEK 
e~el -~arlık Rusyasile Osmanlı - lngiliz ·Fransız orduları arasında cereyan eden KIRIM muba· 
Uskudar sırtlarındaki hastanede büyük bir şefkatle insani vazifesini ifa eden hasta bakı" 

FLORANS ın hayatını, aşkını, fedakarlığını gösterir hakiki bir vak'ai tarihiye 

Baş rolde: KAY FRANS}SE 

MARCiARITA 
Geçen sene Şahane Melodi filiminde yüksek kabiliyet ve liyakatını gördüğünüz 

GRACE MOORE 
Tarafından temsil edilmiş musiki, aşk, gençlik filmi 

Paramount Jurnalda son hadisat ve Miki Artist 
~~~~~~~~--__.,,,, 

S tl •. llergün: Margarita 2 - 5,15 -eanS SQQ erı. 9 do Beyaz Melek 3,45 ve 7,30 da Fiatler: 30 - 40 - 50 kuruştur 
Cumartesi ve Pazar günleri: 12,30 da Beyar: Melekle başlar Cumartesi Talebe eeaneı Yardır fiat 15 kuruıtur 
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, ~til_aıcııer 2 mevki da-
: tia işgal etmişler 

B. Delbos 
Dün ltalya delege. 

sile konuştu 8 - -arselonda erzak fıkdanı başgös· 
terdi. Halk ekmek istiyor 

p . 
liy •rıs, 22 (Radyo) - Havas Ajansına göre, ihtilalciler, iler-

;::k yirmi dört saat zarfında 26 mevki işgal eylemişlerdir. 

Y 
ntanderdcn gelen haberler, Cumhuriyetçilerin, mütemadi· 

en · • l tıc at etmekte olduklarını bildirmektedir. 
t eon cebhesindeki ihtilalciler, 2146, 1344 ve 2195 rakımlı 
cpele . . l l S rı ışga eylemiş er, Oviyedonun cenubuna sarkm1şlardır. 
B alamanka, 22 (Radyo) - Barselondan haber veriliyor: 

tal Utada erzak fıkdanı hüküm sürüyor. Halk, ellerinde yaf· 
•r olduğu halde "ekmek isteriz,, diye bağırmışlardır. 

Qı .. Largo Kaballero, erzak temini için Pariste Fransız ricalile 
...._llZakcrelerde bulunmaktadır. 

l'arih Kurultayı 
dün de ~oplandı 

k 
..... • Başı 1 inci sahifede - - Başkan celseyi açmış ve 
Ctı •• • 5 l b d . . k' A muzeyı u tana met ve emıştır ı: 

t Y•sofya camilerini ve yere· ikinci Türk Tarih kongresi 
d~~ ~arayını gezmişler ve ken· münasebetile memleketin her 
l' erıne B. Celal Esad ve tarafından kongre mesaisine 
r •hain Özbek tarafından ik· karşı gösterilen büyük alaka 
ııa eden izahat verilmiştir. temadi etmektedir. Valilerden 
V· Ayaaofya üzerinde profesör belediye reislerinden, C. H.P. 
tıtnıor da bu izahata iştirak reislerinden, ticaret odaların· 

c tniştir. dan hava kurumlarından, es-
1 .. lıtanbul, 22 (A.A.)- ikinci naf te-şekküllerinden, ilim ve 

Urk Tarih kongresi bugiin kültür ve gençlik ve spor te-
~lat 14/15 te kongre as baş· şekküllerinden ve bir çok ze-
b tnı Hasan Cemil Çambelin vattan hergüıı yüzlerce telgraf 
S 'ikan lığında toplanmıştır. gelmektedir. 
Oekreterlik yerlerinde Kemal Bunların okunması kongreyi 
k ne( (Isparta) ile Sıdıka inan· fazla işgal edeceği için yalnız 

Ut bulunuyorlardı. telgrafların geldiği yerlerin 
ta -Reisicumhur Atatürk bermu· listesini okumakla iktifa edi-
rc1 huzurlarile toplantıya şe· 

Vermişlerdi. 

1~AN~AD._O ... L-U1111 

yorum. 

Bundan sonra başkan Sov
yet Rusya ilim akademisi baş
kanlığından gönderilen tebrik 

~nlük siy;sal gazete telgrkfını okumuş ve bu tel· 
- graf alkışlarla karşılanmış ve 
Sahip ve başyıızganı 

lJ Haydar Rüşdü ôKTEM riyaset divanınca kongre adına 
t.( ınumi neşriyat ve yazı işleri teşekkür edilmesi karar altına 
I Gdllrii: Hamdi Niizlıet Çançar alınmıştır. 
~eai: - Bundan sonra başkan Ha-
~ir İkinci Beyler ıeokağı san Cemil Çambel ruzname· 
l Balk Partisi binası içinde nin muhafaza edilebilmesi 

l'}lgraf: İzmir - A.ı.~ADOLU 
qefo 2 teblig" !erin yetiştirilebilmesi 

n: 776 •• Posta kutusu 405 
l ABONE ŞERAiTi için tebliğ yapacak zev~tın 
ıUıgı 1200, altı aylığı 700, üç yazılarını kısa şekilde ifade 

l.ıı. ylığı 500 kuraıtur. etmelerini ve bir çeyrek saat 
ncı nıenıleketler için senelik zarfında hulasaya çalışmalarını 

Cenevre, 22 (Radyo) -
Fransa Hariciye Nazırı B. 
Delbos, bugün ltalya delegesi 
B. Yuvasikoya ile uzun müd
det konuşmuş ve iki devlet 
arasındaki bütün meseleleri 
teşri eylemiştir. 

B. Delbos, f tal ya meselesi 
hakkında Fransanın takib et· 
tiği siyaseti izah eylemiştir. 

/(aptan Trancoso 
Nihayet teukif edildi 
Henday 22 (A.A.) - Dün 

akşam Brost adliyesi kapiten 
Tranoso hakkında bir tevkif 
müzekkeresi lsdar etmişlir. Bu 
müzzakere Hendaye istasyonu· 
nun hususi komiserlığince Tro· 
cosoya tebiğ edilmiştir. 

B. Troncoso C-2 denizaltı· 
mızı alıp kaçırmak teşebbü

sünde bulunmakla itham edil· 
mektedir. 

Mumaileyh Bayonne götü· 
rüleeek ve orada müddiumu· 
miye teslim edilecektir. 

Bayonne, 22 (A.A.) -
Trancoso dün akşam Bayonne 
tevkifhanesinde hapsedilmiştir. 

Taşlar: 
- Başı 1 inci sahifede -
dao sonra herhangi genit bir ölçü· 
de dahili veya harici bir temas 
yııpmak liizım gelse, artık İzmirin 
adı aoılınıyacaktır. Böyle bir taleb 
ileri sürülse bile, derhal: 

- İzıniri tecriibe ettik. Hiç 
de hasılat getirmiyor \'C böyle te• 
maslara kat'iyyen müsaid deıildir. 

Denilecektir. Bu hükmün yan• 
lışlıAını iabat etmek için ne yapılsa 
nafile!. 

Geçen sene de milli küme 
maçlarınıla her bakımdan bir çok 
haksızlıklara uğramıetık. Ağzını 

açan bile olmamıotı. ;Keza, geçen· 
lerde İstanbul muhteliti namı al· 
tında İzmire derme çatma bir muh· 
telit gönderildi ve böyle bir takı· 
mın kRroıaıoa, hakiki İzmir muh· 
teliti çıkarılarak fzaıirin spor izze· 
tinefsine de hürmetsizlik gösterildi. 
Bizioı mıotaka ikinci reisi Bay 
Reşaclın bu gibi mevzularda haeeas 
olduğunu biliriz. Böyle ieleri bao· 
kalarının Jteyif }erine bıraknıasak 
çok iyi olur. ** 

•bone ücreti 21 liradır n rica etti. Ve sözü profesör dakika tatil etmiştir. 
eı yerde S kuruştur 

;::.....__ Q geççmi 
6
-h 

1 25 
k Yusuf Ziya Ôzere verdi. Pro· ikinci celse Hasan Cemil 

~ 1 n s a ar uruıtnrl f .. . . . h b l Ç b l b k l da t 4M esor tezını ıza a aş amıştı. am e in aş an ığın saa 
ADOLU M.A'l'BAASINDA Bu tez bittikten sonra bas· 17 de yapıldı. Başkan, sözü 

~ BASlUUŞTJR k t ff" . . 1 . ~ f .. M . d' ,._ • an ene us ıçın ce seyı on pro esor arınatosa ver ı. 
.............. ~ .......... ~ .................... ~ .............. ~ ......... 4~• ................... ~ ......................... ~ ................................... ~ 

B . Königsberg panayırında pauigonumuz 
huy l crlın, (Hususi) - 15 Ağustosta açılan 23 üncü beynelmilel Königsberg doğu panayırına 
tdiJı daha geniş olarak iştirak ettik. Paviyonumuz büyük alaka görmüştür. Ziyaretçiler, tethir 

en muhtelif mahsullerimize fazla raA"bet göstermiştir. 

· !Kliring hesablaramızın -du 
~. rumunu gösteren cedvel 

====~=====::::::====~ 

vaziyetimiz. 
Maarif sahasındaki nıüşahe· 

delcrimiz, bize teveccüh eden 
birçok mes'uliyetli, çetin işle· 
rin mevcudiyetini ne kadar 
sarahatle gösteriyor? 

C. Merkez Bankasından alınan hesab 
ha/asaları cedvelini neşrediyoruz 

Ankara, 22 (A.A.) - lktısat Vekaletinden aldığımız malfi· 
mata göre, Kliring hesaplarımızın 1519/937 tarihindeki du
rumunu gösterir cedveller aşağıdadır: 

Maarif Vekilimiz, İzmirde 
bulunduğu gün Anadoluya bir 
beyanat vermiş ve köylerimiz· 
de bir milyondan fazla çocuta 
aid bir ilk tahsil meselesi 
mevzubahs olduğunu söyle· 
mişti. Türkiyede, umumi vas· 
fını ve icablarını, köye göre 
tayin ve tesbit etmek lazım 

geliyor. Bu hakikat, maarifi· 
mizin ilk plandraki en açık 

hadisesi ve yüzüdür. 
Fakat şu da var ki, bugün· 

kü işliyen ilk, orta ve yüksek 

tahsil makanizması, bu esas· 
tan bir hayli uzaktır. Türkiye 

köylerinin bir çoğunda mesela 
iki sınıflı mekteblerde tek mu· 

allim vardır. Bu muallim, iki 
sınıfa ayrılan 80 - 100 çocuğu 
okutacak, yetiştirecek, idare 
işlerini de görecektir. Yarım 

tedrisat dediğimiz sistemin 
bozukluğu ve tedbirler seri· 
sindeki cılız mevcudiyeti mey· 
danda dururken • velevki ilk· 
mektebte olsun· iki sınıfın bir 
muallime verilmesi ve bu mu· 

allimin uhdesinde ayni zaman· 
da idari işler bulunması, köy 
çocukları aleyhine bir vakıadır. 
Keza, üç, dört dershaneli mek· 
teblerde de muallim adedi iki 
veya üçtür. Muallimimiz az 
olduğu gibi ona aid tahsisa· 
tımız da o nisbette azdır. 

Halbuki şehirlerdeki sıkın· 
tının böyle bir tezahürü yok· 
tur. Her ilkmektebte bir sınıfa 
bir muallim düşüyor. Köylerde 
bir milyon çocuğumuz bekledi
ğine, Türkiye büdcesi köylü· 
nün vergısme dayandığına, 
nüfusumuzun yüzde yetmiş kü· 
surunun köylerde tekasüf et· 
miş bulunmasına, maarifimizin 
devletçi bir prensibe, idare· 
mizin de demokrasiye istinad 
etmekte olmasına göre, bu
günkü vaziyet hiç te isabetli 
ve adilane sayılamaz. Biz ilk 
tahsil gıdasmı tamamen mü· 
savi şartlar altında vermeğo 
mecburuz. 

Ayni zamanda düıünmek 
gerektir ki, köy çocuğu, bir 
şehir çocuğunun içinde yaşa· 
dığı muhit ve cemiyet şartla· 

rından, geniş müşahede, ted· 
kik ve taharri imkanlarından, 
daha doğrusu çocuğu olgun· 
laştıran bütün elemanlardan 
mahrumduı. ilk tahsil, mutlak 
bir bilgi davası yürütmediğine 
göre, köy muallimi bu mah
rumiyetleri düşünüb telifi ve 
tatmine de mecburdur. Hal· 
buki böyle bir muvaffakıyd 
imkanı, mevcut dc~ildir. 

Yani, ilk tahsilimiz de köyle 
şehir arasında, gerek ilk tedris 
ve terbiyenin ruhuna, gerekse 
muallim ve çocuklara göre, 
yekdiğeri ile tezad tefkil eder· 
ken, devletçi bir maarifin ida· 
let prensiblerini de bozan iki 
ayn ayn şekil var demektir. 
Yanılıyor muyuz derıiniz? 

Orhan Rahmi G6qe 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez bankasından alman hesap hu· 
lisalarma göre, 15/9/937 tarihindeki klirinı hesapları baki
yeleri ve kredili mübyeata ait taahhütler yekunleri aşağıdadır: 

Cetvel: 1 
Türkiye C. M. Bankasındaki blokajlar: 

Memleket Miktar 
Avusturya 2,744,200 Türk lirası 

Belçika 174,600 
Bulgaristan 2,300 

" " ,, ,, 
Çekoslovakya 2,605,000 " " Estonya 13,500 
F enlindiya ' 900,500 

.. " ,, 
" Fransa 80,200 

Hollanda 22,600 
lngiltere 64,800 
ispanya 387, 700 
lıveç 1,688,300 
lsviçre 1,142,600 

" " 
" 

,, 

" " 
" " 
" " 
" " ltalya 1,929,200 
" " Lemstan 8,900 
" " Macaristan 695,800 " " Norveç 512,400 " 

,, 
Romanya 2,050,700 il " 
Yugoslavya 1,910,000 
Yunanistan 53, 100 

il il 

" " Yekun 28,967,400 " il 

Cetvel: 2 
Muhtelif memleketlerin Merkez Bankasındaki blokajlar: 
Reichsbank · Berlindcki blokaj yekunu: 
A·heaabı 16,121,700 Türk lirası 
8- " 7,715,600 ,, " C· ,, 3,260,300 ,, " 
Almanyadaki umumi 
blokaj yekunu 
Cetvel: 3 

27,097,600 Türk lirası 

Muhtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış olan mü
bayeata ait taahhütler yekunleri: 

Memleketler Resmi daireler Hususi daireler Yekun 
Almanya 24,637,894 T. L. 11,765,081 T. L. 36,402,975 
Avusturya 56,000 ,, 343,185 ,, 399,185 
Belçika 28,380 ,, 28,380 
Çekoslovakya 707 ,953 .. 466,662 .. 1,074,615 
Estonya 24,351 ,, 24,351 
Finliııdiya 187 ,, 32,532 ,, 32,719 
Fransa 8,257 ,, 197,937 ,, 206,193 
Hollanda 144,206 .. 68,116 ,, 212,322 
lngiltere 190,767 ,, 397,338 ,, 588,105 
ispanya 19,146 ,, 43,105 ,, 62,251 
fsveç 1,607,659 ,, 275,933 ,, 1,883,592 
İsviçre 61,425 ,, 316,346 ,, 377,789 
ltalya 399,281 ,, 262,281 ,, 661,562 
Macaristan 741,987 ,, 167,662 ,, 909,649 
Norveç 23,415 ,, 61,600 ,, 85,015 
Lehistan 22,208 ,, 12,935 ,, 35,143 

Yugoslavya 7,922 T.L. 22,651 T.L. 30,573 
Yunanistan 59,722 ,, ,, 59,1'n 
Yeken 3,491,531 ,, ,, 2,799,634 ,, ,, 6,291,165 

1 - Siparişi mukaveleye bağlanmış olduğu halde henüz 
memlekete ithal edilmemiş olan mallar bedelleri yukandaki 
yelcune dahil değildir. 

2 - Almanyaya ait yukarıdaki yekünde dahil bulunan alta 
aya kadar vadeli mübayeat: 

Resmi daireler Hususi şahıslar Yekun 
3,397,647 T.L. 5,478,310 T.L. 8,815,951 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli mübaycata ait taah· 
hütler yekununu ifade eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer memleketlere ait yulcandaki 
umumi yekunde dahil altı aya kadar vadeli mübayeat: 

Resmi daireler Hususi şah1slar Yekin 
608, 187 T.L. 1,856,983 T.L. 2,465.170 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli mübaycata ait taah· 
hütJer yekununu ifade eder. 

4 - Her memleketin kredili taahhütlerimizde dahil olmak 
üzere hcsaben alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edilebilmek 
için 1 numaralı cetvelde o memleket için gösterilmiş olan 
blokaj yekunutıe ait olarak işbu 3 numaralı cetvelde münde· 
riç taahhütler yekimüne ilive edilmesi icab eder. 

Har.içte mahsullerimizin 
sürümü fazlalaşıyor 

İstanbul, 21 (Hususi muhabirimizden) - Sovyet Rusya · Tür
kiye arasında yeni bir ticaret muahedesi akdedılmek üzeredir. 
Bu muahede, bu hafta sonunda iki hükumet murahhasları ara· 
sında imza edilecekw. 

Bu muahedeyi T. ye - Çekoslovakya arasında bir ticaret 
muahedesinin akdi talih edecektir. Ayrıca Türkiye · Danimarka 
arasında da bir ticaı« muahedeıi akdolunacaktar. Yapacatı· 
mız bu yeni anlaım-lrla mahıullerimizin, dış piyaaalırdaki 
ıürümünü temin ve tfzyid etmiş olacatız. 



Sayfa 4 ANADOLU 

Nevyork mektubları 

Birleşik Amerikada çıp
laklıkla mücadele 

Nevyorktaki ''Burlesk,, tiyatro ve sahnelerin kapa
tılmasındaki hakiki sebebler nelermiş? 

Amerika tiyatrolarından bir sahne 
Nevyork, (Hususi muhabi- 1 - Vücudlerinin gayet 

rimizden) - Nevyork, zengin, mütesasip, 
en çok ve kolay para kaza- 2 - Tenlerinin pembe be· 
nılan bir muhittir. Nevyokta yaz veya tatlı esmer, 
bol para sayesinde akla ve 3 - Yaşlannın 25 ten aşağı 
hayale sığmaz eğlenceler var· olması, 
dır. Bunların, çoğu da "yakası 4- Saçlarının cazip olması 
yırtılmadık sahneler., diri 

Bu sahnelerin merkezi Bro 
Advay denilen mahalledir! 
Meseli Bro Advay mahallesi· 
nin 42 numaralı sokağında 

birçok zevk müesseseleri var· 
dır. Buralardan geçenlere bir 
sürü renkli, cazib şekilli el 
ilinlan verilir, bunlarda bil
hassa nazarı dikkati celbeden 
•aşk ve zevk. üzerine tem· 
sillerdir. 

Bu temsill~rin Burlesk deni
len oyunlar olduğu da ayrıca 

fakat ince hurufla gösterilir. 
Burlesk esasen .. bezeli imiz., 
demektir, fakat buradaki ma· 
nası •kaba ve gülünç., tür. 

Burlesk sahnelerin kapılan 
önünde binlerce insan, bilet 
almak için sıra bekler, hemen 
her akşam kanlı hadiseler de 
çıkar. 
Burlesklerc bu kadar tehacüm 
nedendir? Bundan başka, bu 
temsil yerlerinden lialettayin 
herhangisine girilse, en ön 
saflarda küçük yaşta kız veya 
oğlanlara, nıuteber ailelere de 
tesadüf edilir. 

Burlesk, bizim tabirimizle 
müstehcen yerlerdir. Çünkü 
buralarda esas "çıplaklık,, tır. 
Bu sahnelerde 11 arzıendam ,, 
edecek kızların: 

Bu şekilde kapali sahneler 
kalmamış gibidir 

şarttır. Biraz tombulca genç 
kızlar da kafi derecede mak
buldür. Burlesk sahnede tem· 
sil nasıl başlar? Bunu da 
anlatalım: 

Sahneye evvela gayet şık 
giyinmiş, elbiseler vücudüne 
azami derecede yapıştırılmış 
iki kız çıkar ve temsil ikili 
muhavere ile başlar. Çok cid· 
ciddi başlıyan bu muhavere, 
tedrici bir şekilde perde per· 
de şuhlaşır, gitgide epıyce 

dekolte bir şekil alır. 

i Ciizli Cihangir 1 
-60- Nakleden: F.Şemseddin Benliol)lu 

Dedi. 
- Evet, fakat bu gördük· 

lerimiz, tabiatın yarattığı en 
mükemmel ve şayanı dikkat 
bir alemdir! 

- Ben öyle sanıyorum ki, 
fennin terakkilerine rağmen 
insanın yapamıyacağı şeyler .. 

- Belki.. Fakat insanın 
yaptığı fevkalade şeyler de 
yok değil.. 

- Siz de mi bu fikirdesi
niz, profesör!. 

- Her ikisi de sustular. 
Sükutu Borisin sesi bozdu, 

Boriı: 

- On bet dakikaya kadar 

vasıl oluyorsunuz. 
Dedi. 
Bir rüyanın hitamı gibi zı· 

yadar levha söndü, artık hiç 
bir şey görünmez oldu. 

Lidya ve Roz, ilk bulun· 
dukları yere döndüler ve ha· 
zırlanmıya başladılar. 

Ne Roz, ne de Lidya Bo· 
risin şekli ve kıyafeti hakkın-
da bir fikir ve kanaat sahibi 
değildiler. Roz, Borisi hiç 
görmemişti; Lidya ile Boristen 
çok seneler evel ayrılmıştı. 

- Artık yaklaşıyoruz. 
Dedi. 
Ve az aonra iki yerli de· 

Buraya kadar salonda en 
küçük bir ses bile duyulmaz; 
fakat kızlar şu veya bu baha
ne ile elbiselerini çıkarmağa 
başlarlar, bu esnada da müzik 
ağır, baş döndürücü bir 
ahenkle devam eder ve salon· 
da sesler yükselmeye başlar. 
Nihayet, iki genç kız kafi de· 
recede çıplak hale gelir, bu 
çıplaklığı daha cazib kılmak 
için de vaziyet ve hareketler 
yapılır; derken bir kıyamettir 
kopar, hem sahneden hem de 
salondan sesler, çığlıklar, al· 
kışlar başlar ve perde birden
bire iner, fakat hemen açılır. 

Bu defa sahnede 180 kadar 
çıplak kız vardır. 

Bunlar numaralarını yapar· 
lar, fakat ceste ceste giyin· 
meğe başlarlar. Bu aralık sa
londaki seyirciler: 

- Hayır.. Hayır.. Soyun· 
mak lazımdır. Biz çıplak isti
yoruz! Diye bağınrlar, müzik 
yeniden ağır ve baş döndürücü 
ahenge başlar ve kızlar bir 
soyunma resmi geçidine başlar. 
O kadar ki, seyircilerin: 

- Onu da çıkar. Feryadı 
karşısında kızlar Havva ana 
kadar basit bir tuvaletle ka· 
hrlar. 

Bu sahnelerde herşey çıplak, 
herşey müstehcendir. Ve tabi
idir ki, Nevyork kanunları bun· 
)ara müsaid değildir. Fakat 
bu müesseseler, temsiJlerin çıp· 
lak bsımlarını kapıları sıkı 
sıkı kapadıktan sonraya bırak· 
maktadırlar. Zabıta bu oyun· 

likanlı Roz ile Lidyanın oldu· 
ğu yere geldiler. Sefinenin 
sürati de hissedilecek kadar 
azalmıştı. Deniz dalgaları da 
hissedilmeğe başladı. Bu da 
sefinenin su yüzüne çtkmakta 
olduğunu gösteriyordu. 

Yerli delikanlılardan birisi 
bir düğmeye dokundu, ıemi· 
nin üzeri açıldı ve gemi de 
durdu. 

Lidya arkadaşına: 
- Vasıl olduk. 
Dedi ve merdivene doğru 

yürüdü, Lidyayı Roz da takib 
etti. 

Merdivenden yukarıya gü
verteye çıktıkları zaman çok 
büyük bir hayret içinde kal
dılar. Yan karanlık içinde 
fakat on metre kadar uzakta 
bir insan hayaleti gördüler. 
Bu hayalet etrafına ıtık net· 

Türk-Alman ticaret ve 
kliring anlaşması 

- Başı 1 inci sahifede -
3 - Bu plafon esas alına· 

rak, geçen mevsim senesinin 
mütenazır aylarındaki Türkiye 
ihracatı nevi ve kıymet itiba
rile tesbit ve hergangi mal 
lehine veya aleyhine muamele 
farkı vücude getirilmeksizJn 
ayni matematik esasın tatbiki 
surttile bunların en mühim 
kısmı için kontingentler tesbit 
ve diğer kısmınm Almanyaya 
serbestçe girebilmesi ve şu 
kadar ki, bunların muayyen 
devre hitamındaki yekun kıy· 
metlerinin aşağıdaki fıkrada 
mezkur revizvonda nazara alı
nacağı kaydı konmuştur. 

4 - Fiilen vaki olacak kar· 
şıhklı ihracat vaziyet ve he
saplarına göre, iki memleket 
bilitilif planda ayni prensip 
dahilinde değişiklik yapabi· 
lecektir. 

5 - Almanyanın umumi 
konjunktürü dolayısile bazı 
mallan ihraç etmemekte oldu· 
ğu malumdur. Almanya, Tür· 
kiyeye satmakta olduğu mal· 
lan mukavele müddeti esna
sında her hangi bir memlekete 
ihraca devam ettiği takdirde 
ayni malı Türkiyeye de ihracı 
taahhüt ediyor. 

6 - Bundan başka menşe 
şehadetnamesi mecburiyeti te-
sis edilmekte ve iki taraf, hu
susi muvafakatle alınmış mal· 
lar, transformasyon dolayısile 
millileştirilmiş mallar hariç ol
mak üzere, birbirinden müba-
yaa ettikleri mallan milli hu· 
dutları dahilinde istihlaki ve 
tekrar başka bir memlekete 
ihraç etmemeyi taahhüt etmek· 
tedir. 

7 - Müddet 15 Erlul1937 
den itibaren 31 Ağustos 1938e 
kadardır. Mayıs içinde ve bu 
ay sonuna kadar iki taraftan 
biri denonse etmek istediğini 
bildirmediği takdirde: müddet 
hitamında kendiliğinden bir yıl 
olarak uzayacaktır. 

8 - Anlaşma, her tücca · 
rın odalara ve Türkofis şube
lerine müracaatla öğrenebile· 

ceği diğer kısımlan da ihtiva 
ediyor. 
incir • OzUm piyasa va......................... 
ları kat'i olarak tesbit edeme· 
miştir. 

Maamafih son zamanda Nev· 
york zabıtası, en tanınmaz me· 
murlarını sivil olarak bu mü· 
esseselerden birkaçına sokmuş 
ve bir cürmümeşhud tertip 
etmiştir. 

işte bundan sonradır ki, 
Nevyork Bur)eskleri birer birer 
kapatılmağa başlanmıştır. 

• 
rediyordu. 

Bu adam, uzun boylu, zayıf 
bir adamdı. 

Bu, Boris idi. Evet, meçhul 
cihangirin ta kendisi idi. 

Boris, mülayim ve evelce 
duyulan sesten başka bir 
aesle: 

- Beni takib ediniz. 
Dedi. 
Boris elini salJadı ve bu 

suretle geminin güvertesi garib 
bir ziya ile aydınlandı. 

Lidya ve Roz bu ışık al
tında ilerlediler ve Borisin 
yanına vardılar. 

Lidya: 
- Borisl. 
Dedi ve bu adamın kolları 

arasma atıldı, Boris Lidyayı 
hafif sıktı ve saçlarından 
öptü .. 

Boriı profeıöre: 

ziyetleri 
Henü? bilfiil muamelelere 

başlanmamış olmakla beraber, 
lımir tüccarları teklifler yap
mışlardır. 11 Eyliilde istenen 
fiatler, 100 kilo sif Hau burg 
olmak üzere şöyledir: 

7 numara 23 lira, 8 numa· 
ra 24 lira, 9 numara 25 lira, 
10 numara 27 ,50 lira, 11 nu
mara Ekselsior 30,50 liradır. 
Son hafta rakib ürünlerden 
Korent üzümleri piyasalarında 
da hissedilir bir canlılık kay· 
dedilmiştir. 

incir üzerinde muamelelere 
başlanmak üzeredir. Hamburg· 
daki mevcudlar son derece 
azalmıştır. ldbalatçılar ellerin· 
de bulunan incirlerin 100 ki· 
losuna 28 Mark teklif etmek-
tedirler. Yüksek kalite incir· 
ler için de 37 • 38 Mark is
tenmektedir. 

İstanbul, 22 (Hususi muha
birimizden ) - Almanyadan 
gelen lktısad Vekaleti genci 
sekreteri B. Faik Kordoğlu, 
bugün Ticaret ve sanayi oda· 
smda ihracat tacirlerinin yap· 
tıkları bir toplantıya riyaset 
etmiştir. B. Faik Kordoğlu, 
Türkiye - Almanya anlaşma
sının metni hakkında tüccar
lartmıza izahat vermiştir. 

Türkiye • İtalya arasında da 
yeni bir ticaret muahedesi 
akid ve imza olunacak ve bu 
muahede yeni esaslan ihtiva 
edecektir. 

FotoOr 
1 N 0 N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan ıo· 

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evci 

saat 10·12 öğleden sonra 
15,30 - 17 Tele. 3434 

• ·Doktor Adil Bir 
Bir müddettenberi Avru· 

pada bulunan İtalyan has· 
tanesi operatoru Doktor 
Adil Bir avdet ederek mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabule başlamıştır. 

- Hoş geldiniz, bay pro· 
fesörl 

Dedi. Lidyaya da sakin bir 
halle: 

- Seyıhat hasebile çok 
yoruldunuz, sanırım. istirahate 
ihtiyacınız vardır. 

Dedi. 
Boris, kolunu Lidyaya verdi 

ve yürümeye başladı. Profesör 
de beraber yürüdü. 

Biraz yürüdükten aonra 
durdular. 

Borisin bizatihi neşrettiği 
ışık sayesinde oldukça yüksek 
bir duvar önüne geldiler. Bo· 
ris, ziya neşreden elini kal· 
dırdı ve ayni zamanda duvar 
harekete gelerek açıldı. 

Boriı tekrar: 
- Beni takib ediniz!. 
Dedi ve açılan duvara dot· 

2S Eylo.1931 

Nankine, 65 Japo 
tajyaresisaatlar 

bomba attı ....... 
Ba~ı 1 inci sahifede 

:göre, japoo baıkumaodaoı Pr 
Ta:ı:yomoıo, büthn Çin aehirlerid 
bombardıman edilmesini emre 
mittir. 

Şanghay, 22 ( Radyo ) 
Bombardımandan zarar gör 
lere tazminat verilmesi ha 
kında ln~ilterc tarafından 
ponyaya verilen nota, Japo 
yaca reddedilmiş, tazminat 
remiyeceğini lngiltereye b 
dirmiştir. 

Japon Amirali, Anko, 
kon ve Kantonu bombardım 
edeceğini bütün devletlere P 
dirmiştir. 

Pekin, 22 ( Radyo ) -
ponya hesabına askeri ha 
kata iştirak eden Mongol 
varileri, Süyan cephesin~ 
ric'ate başlıyan Çin kuvv 
lerini takib etmektedir. 

Şanghay, 22 (Radyo)-N 
kin ile Şanghay arasınd 
şimendifer hattı, bombar 
man neticesinde tabrib e 
miş ve iki şehir arasınd 
münakalat kesilmiştir. 

Nankin limanında bulun 
üç Çin gemisi, bombardıma 
dan çok zarar görmüştür. 

Son taarruzda yüz kişi o 
müş ve pek çok kimseler 
yaralanmıştır. 

Pekin, 22 (Radyo)- Jap 
orduları, bugün (Y aoting) şe 
rine girmişlerdir. 

Çin orduları, daha c 
şehri tahliye etmişler ve civa 
da bir müdafaa hattı tesis e 
)emişlerdir. 

Tokyo, 22 (A.A.) -Jap 
piştarlan Pekin •· Hanke 
demiryolu boyunca Paoting 
20 kilometre şimaline kad 
ilerlemişlerdir. Tiyençin Po 
kou hattı üzerinde Japonl 
Çinlilerin başhcı mevzileri 
taarruz etmişlerdir. Bu mcv 
)erin yakında sukut edece 
muhakkaktır. 

Nankin, 22 (A.A.) - J 
ponların yeni hava taarruzla 
bugün öğleden sonra başl 
mışbr. Taarruz haberi sa 
13/15 te verilmiş ve bir 
sonra Japonların çok yükse 
lerden yaptıkları bombard 
man başl8mış ve 20 daki 
devam etmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A.) 
B. Hull Tokyodaki Ameri 
sefirinin Nankinin bombard 
manına karşı Japon hükum 
nezdinde teşebbüslerde b 
lunmuş olduğunu beyan e 
miştir. Hariciye Nezareti 
teşebbüslerini Vaşingtonda 
Japon sefiri nezdinde de te 
rar ~tmiştir • 

ru ilerledi. 
Boris, Lidya ve Roz d 

bir dehlize girdiler. Ru de 
lizin her tarafı ziya neşre 
yordu. 

Bir kapı kendiliğinden 
gürültüsüzce açıldı, Boriı, Li 
ya ve Roza: 

- Geçiniz, rica ederim. 
Dedi ve geçmeleri için '/ 

verdi. 

Geçtikleri yerde hafif k1 
mlZI bir ııık hakimdi. Burad 
görülmemiı derecede güı 
büyük, parlak renkli ve sı 
iklimlerin çiçek ve ncbatlt( 
vardı. Fiskıyc ve havuzlar•• 
suyu gök mavi renkte id 
Burada hava, serin ve tat 
bir koku ile meşbu idi. 

Roz ve Lidya dört tar 
- Sonıı fHll' -
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esnıi tebliğ: 

iş müddetleri hakkında 
~a 1 T~RIHTE~ YAPRAKLAR 1 

iki h~dise lzmırde bır gece . -
birinci ;genel emir 

Dünkü Anadoluda çıkan ha
beri okudunuz mu?. 

Gat farklarına aid olan ücretleri, yevmiyelere zam 
1rnıYen müesseseler, kanuni takibata ağrıyacaktır 

Dersim dağlarının maruf 
yadigara Seyid Rıza denilen 
mahluk, kendisine " Seyyid it 

denilmesini istemiyormuş. 
- Bana -diyormuş- " Bay it 

diye hitab ediniz!. 

Ve~k~r~. 21 (A.A.) -lktısat 
l lctı ış dairesi reisliğinden: 

de! kanununun 3S inci mad· 
llıij~nin C bendi mucibince İş 

o le detleri hakkında birinci 
rıe) cnı· 

ır: 

l - 1 k . .' ı ·· ile . ş anununun şumu u· 
~ 2ırcn her türlü işlerden D 
... rı~rıunun üçüncü maddesi 
... llcıb· 

1 
• 'te b ınce sanayiden sayılan 
e ~ li u nıaddenin A B C C E 
t· be .. bcndlerinde yazılı olan 

bet turlü madenleri veya diğer 
· ~ hangi bir maddeyi toprak-

1 • i.t çıkarma ve taşocakları 
.., erlnd 

ı· lllt c hım yarı ve tam 
J. tcın~ul maddelerin işlenmesi, 
· ril •ılcnrnesi, şeklinin değişti
~cai, süslenmesi, satış için 
tGrt~anrnası işlerinde her 

11 ku · · tcııı· rma, montıı, tamır, 

it,. ıılcıne, soküp dağıtma iş· 
I· llıiı?dc, bina yapılması ve ta
e ~{" Ve tadili ve bozulup yı-

dı.:18'1 işlerile bunları yar· 

0 ~le ~1 her türlü sınai imalat 
llhrıdc, elektrik ve her türlü 
b ~trik kuvvetler istihsali, 

1 
~li, ~akli, tesisat ve tevzi· 

c ~lennde su ve gaz tesisatı 
•p'tlctrncsi işlerinde, gemi ve 

L Ur in . . d'l' Qoı ıası, tamm, ta ı ı ve 
Qup dağıtma işlerinde, 

tlc .- Bankacılık, sigortacılık 
)-,~nde ve ticari faaliyetlerin 

0111
1
1ftc1 hizmetlerinden olan 

• ~~Yonculuk, acentalık ve 
Gk ~ işler dahil olmak üzere 
:• veya hakiki şahıslar 

.. 1 .. 
1ndan yürütülmekte oltn 

~ ~ Vasıflardaki toptan tica
~lcrin de çalıştırılan işçilere 

Üddda. ceman 48 saat ilk iş 
2 cta tatbik olunur. 

~k . -.. İşbu haftada 48 saat· 
crı~' lllüddeti 35 inci mad· 

IQ A b d" "b' 6 . "rı.. en ı mucı ınce ış 

,~ne tevzi edilmek iş veren 
~ " ~dan teabit edilecek usul . ,,,., . 
et.it .nın bağlı bulunduğu iş 

taı b"J .. . l'}I,' b telle! o ge amır ı6 ıne u 
httc 'lnrin meriyetinden iti· 
hildi'\ ıs gün içinde yazı ile 

• 3 ti ccektir. 
l ij ':' Hafta tatili kanununun 

• ~b11"cu nıaddesi mucibince 
laıiiat kanun hükümlerinden 
tı~ll '~na olan i,lcrde çalışta· 
~11 ışçilerin tatil gününe aid 

~ti ~. llıüddeti diğer iş gün
b11rı1~ 1 8 saattir. Bu suretle 
Ctraa'n n 7 günlük iş müddeti 
dtt ~· 56 saat olur. Şu ka· 
"'•dd 

1
• •nılan kanunun diğer 

• ltlit '
1
1tri hükümlerinden müs· 

llnrıd 0 
lllak suretile tatil gü· 

~trı,' dahi belediyeden ruh
~· )e~'. alarak işliyebilen sair 
1Çirı b 'tınde çalıştınlan işçiler 
dcti •Et.da 48 saatlik iş müd
ı,,. .. 'laaı mahfuz olub bun· 
..... , lal .. 
~ı'- . '-navebe suretile haf
c..ı. it ıar 
~ılit. •rahat hakları temin 

4 ...... 
~llcibi Yukarıki maddeler 
1t h nec 6 veya 7 günlük 
"-t~~l~rında 48 veya 56 
'dilccc .'ş. müddetinin tatbik 
1111rıun tı 11 yerlerinden iş ka· 
i ea.':ı" 3) inci maddesinde-

~ttlcf ~ra nıüsteniden iş müd-
1111111 •ru artırmak ihtiyacında 

tcrı~ı 'nlar, bu maddede yaııh 
~tlb ta~lar altında günlük 

' nıuddetlerini artırmak 

üzere iş dairesinin ilgili bölge 
amirliğine müracaat edebilir· 
ler. 

5 - işbu genel emrin 1 
numaralı bendinin A fıkrasm· 
da sayılmış olan sanayi işleri 
zümrelerinden hım yarı ve 
tam mamul maddelerin işlen
mesi, temizlenmesi, şeklinin de· 
ğiştirilmesi, süslenmesi, satış 

için hazırlanması işleri zümre· 
sine giren işler arasındaki ek
mek çıkaran fırınlar ile ayni 
fıkrada yazılı olmayan ve iş 
kanununun 3 üncü maddesinin 
D G l 1 J ve K bendlerinde 
sayılan sair sanayi işlerinde 
ve gene 1 numaralı bendin B 
fıkrasında yazılmamış olan pe· 
rakende ticaret işlerile sana
yiden sayılmıyan diğer her 
türlü vasıftaki işlerde çahştı

nlan isçilere ait haftalık iş 
müddetleri ayrıcı çıkarılacak 
genel emirlerle tesbit edilece
ğinden bu işler de tatbik edi· 
leğelmekte olan iş müddetleri 
şimdilik muhafaza olunabilir. 

6 - Gene sanayi işleri 
arasında ham yarı ve tam 
mamul maddelerin işlenmesi, 
temizlenmesi, şeklinin değişti
ril rnesi, süslenmesi, satış. için 
hazırlanması işleri zümresine 
giren mevsimlik işlerden üzüm 
ve incir işlemelerinde ihracat 
devresine münhasır olmak 
üzere çalıştınlan işçilerin gün· 
lük iş müddt!ti en çok 11 
saattir. Binaenaleyh bu işlerde 
çalıştmlan işçilerin pazar gü· 
nü ile birlikte 7 günlük iş 
müddeti ancak ceman 77 saat 
olabilir. 

7 - Gene sanayi işlerinden 
yukarıda anılan zümre dahi
lindeki pancardan şeker imali 
işlerinde münhasıran kumpan
ya devre~inde çalıştırılan işçi· 
lere tatbik edilmekte olan iş 
müddetleri bu yıl kumpanya· 
sına mahsus olarak aynen mu· 
hafaza edilmiştir. Şu kadar ki, 
kumpanya devresinden sonra 
bu işlerde alşmağa devam 
eden diğer kısım işçilere umu· 
mi esas olan haftada 48 saat-

lik iş müddeti tatbik edilecektir. 
8 - Teknik veya ekonomik 

icabat dolayısile günün hizbir 
devresinde durmaksızın birbiri 
ardınca işçi postalarile yürü· 
tülen işlerden işbu genel emrin 
bir numaralı bendinde sayılan 
zümreler dahilinde olanlardan 
en geç 15 Sonteşrin 1937 
Pazartesi sabahı saat altıdan 
itibaren günde üç işçi postası 
çalıştırmaları mecburidir. Ge
nel emrin mer•iyete girmesile 
15 Teşrinisani 937 tarihi ara· 
sındaki geçecek üç işçi pos· 
tası çalıştırılmak için bu gibi 
iş yerlerine verilmiş hazırlık 
mtihletidir. Üç işçi postasın
dan her bir postaya sekizer 
saatlik iş müddeti tatbik olu
nur. Bu müddetin ortalama 
bir zamanında da yanın saatlik 
dinlenme verilmesi mecburidir. 
Bu bendin şümulüne giren iş
lerde üç işçi postası çalıştır
mak usulünün yukanda yazılı 
hazırlık mühleti dahilinde hangi 
tarihten itibaren ve hanri 

saatlerde postalar değiştiril
mek suretile tatbik edileceği 
iş veren tarafından iş daire
sinin ilgili bölge amirliğine 
yazı ile bildirilecektir. 

9 - iş kanununun 47 inci 
maddesinin A bendi muci· 
bince herhangi bir iş yerinde 
genel olarak muayyen çalışma 
saatlerinden önce veya sonra 
yapılması gerekli olan hazır
lama veya tamamlama yahut 
temizleme işlerinde çalıştırı
lan işçiler bu genel emirde 
tesbit edilen çalışma müdde
tine ilaveten ve bu müddetin 
başlama ve bitme saatlerinden 
önce veya sonra olmak üzere 
ceman iki saati geçmemek 
şartile fazla çalıştırılabilir. An· 
cak böyle hazırlama, tamam
lama veya temizleme işlerinde 
çalıştırılacak işçilerin sayısı 

25 kişiye kadar işçi çalıştıran 
iş yerlerinde en çok 2 işçi, 
26-30 kişiye kadar işçi çalış

tıran iş yerlerinde en çok 3 
işçi, 51-7 5 kişiye kadar işçi 
çalıştıran İş yerlerinde en çok 
4 İşçi, 76-100 kişiye kadar 
işçi çalıştıran iş yerlerinde en 
çok 5 işçiden ve 100 den yu· 
kan işçi çalıştırma yerlerinde 
ise işçi veya temizleme işleri 
için günlük çahşma saatlerin· 
den önce veya çalıştırılan İş· 
çilerin yukarıda yazılı şartlar 
dahilinde hangi saatlerde bu 
işleri ne kadar müddetlerde 
ve kaçar kişi olarak yapa· 
cakları ve bu işçiler arısında 
tatbik edilen münavebe usul· 
leri iş verenler tarafından iş 
dairesinin ilgili bölge amirli
ğine yazı ile~ bildirilecektir. 

10 - iş kanununun gene 
47 inci maddesinin (8) ben
dinde yazılı olduğu veçbile 
vazifeleri aslında biteviye sür· 
meyip vakit vakit ifa edilmek 
icab eden kontrolcu bekçi, 
gece nöbetçisi gibi işçilere 
tatbik edilecek günlük iş IPÜd· 
deti en çok 12 saattir. Bu 
gibi işçileri bulunan iş veren· 
ler, bunların hüviyetleri ile 
vazifelerini ifa tarz ve usulle
rini ve bunların iş saatlerinin 
ne zaman başlayıp ne zaman 
bittiğini bunlar arasında gece 
veya gündüz çalışanları iş 
dairesinin ilgili bölıe amirli· 
tine yazı ile bildirmelidirler. 

11 - işbu genel emir 11 
teşrinievel 1937 pazartesi sa· 
babı saat altıdan itibaren 
meridir. 

ihtar: 1 - Bu genel emir· 
de yazılı iş müddetlerile buna 
müteferrik usuller ve muame
leler hakkındaki hükümlere 
riayet etmediği yapılacak tef
tişler neticesinde tesbit edilen 
iş verenler aleyhine iş kanu
nunun ceza hükümleri mucı· 

hince kanuni takibata girişil
lecektir. 

ihtar: 2 - Bu genel emirle 
tesbit edilen iş müddetlerinin 
ve bunlara müteferri usul ve 
muamelelerin tatbikini bahane 
tutarak işçilerin iicretlerinden 
eksiltmeler yapılması iş kanu· 
nunun ceza müeyyidelerile ya
saktır. 

Okuyunca gayri ihtiyari 
güldüm: 

Sayımızın hakkı vardır. Mer· 
hum pederleri baylığı, bu ayı· 
ya veraset halinde Dersim 
dağlarında vermiştir, babadan 
baydır, dededen baydır. l\ay
larıiı bayıdır. Muhterem daği 
ve bağil.. Yalnız şu var ki, 
kuyruğunun yarısı düşmemiştir . 
Jandarmalarımız, onu çınlçıp
lak bir muayene etseler, ıstıfa 
görmemiş olan bu yadigar 
bayın, kıllarının yarısı dökül· 
müş kuyruğunu muhakkak gö
rürler .. 

Sayımın, dürbini de vardır 
yal.. Evet, bayımız dürbin de 
kullanır. Bayım belki harita 
bile çizer ve kullanırdı. Kuy
ruğu şimdi kelepçeye kısmış 

olan bayım, böyle bir marifet 
sahibidir de .. 

Bayımız, bir tapu mesele· 
sine sinirlenmiş te zinciri ko
parmış. 

Sayıma dağlar, kayalar, de· 
reler, yaylalar, muhterem ec· 
dadın dan kalmıştır. Tebaai 
şahanesi vardı bayımın. Hid
dete gelip te kuyruğunu sal
layınca kabileler titrerdi ba
yımdan .. 

Daha neler de nelerdi ba
yımız?. 

• • • 
Akdcnizdelci meçhulün ta· 

barrisi için, yüzlerce malum 
harekete geldi. Denizin üstü
nü, havaları tarayıp duruyor
lar. Bir meçhulün, iki meçhu-

lün herhangi bir nane yemesine 
mani olmak için daha kimbi· 
lir ne külfetler ihtiyar oluna· 
cak? .. 

Şayialar, rivayetler, palav
ralar, efsaneler gırla gidiyor. 

Bir delinin attığı taşı kırk 
akıllı kuyudan çıkaramaz. 

Derler ya, bir meçhulün iş
lediği marifeti de yüz malum 
temizliyemiyor. Sinek küçük· 
tür amma midelerde ihtitiller 
yaratır. Tahtelbahir de ufacık, 
yirmi, yirmi beş kişilık bir 
nesne olduğu halde dünyayı 
ayağa kaldırıyor. 

Meçhul nesne, çat burada, 
çat kapı arkasında, dedikleri 
gibi hazan şurada görünüyor, 
hazan burada.. Bir gün yan
lışlıkla bir yerde yakalanırsa, 
seyredin siz ahvali alem nice 
olur?. Çimdik 

Gündelik, haftalık veya aylık 
ücretle çalıştırılan işçiler gibi 
saat hesabile çalıştırılmakta 
ola~ işçilerin de iş saatlerinin 
bu genel emrin tatbiki dola· 
yısile azalması bunların günlük 
kazançlannm eksilmesine se· 
beb olamaz. 

Binaenaley iş yerlerinde şim
diye kadar tatbik edilegel
mekte olan iş müddetlerile bu 
genel emrin tesbit eylediği iş 
müddetleri arasındaki saat 
farklarına ait olan ücretlerin 
yeni tatbik edilecek iş müd
detlerinin her bir saatine dü· 
şen ücretler üzerine zammet
mek suretile işçinin her gün
lük kazancı eıki had ve mik
tarında muhafaza olunur. Bu 
ihtarın akıine hareket eden 

vukubulan katlıam 
Aydın beyleri ordusu kaçıyor
du. Fakat Latin ordusu öyle 

bir tuzağa düştü ki •• --1344 M. senesi Birinciteşrin 
ayının 28 inci gecesi lzmirde 
müdhiş bir katliam geçiyordu. 
O gece şehri Aydınlılar elin
den zapta muvaffak olan miit
tefik Latin askerleri en küçü
ğünden en büyüğüne kadar, 
Türk ahaliyi nerede görürlerse 

öldürüyorlar. sokaklar adeta ce· 
sed yığınlarile doluyordu. Fer· 
yatlar, iniltiler, şehrin sema
sını kaplamıştı. Belki lzmir 
mevcudiyetini idrak ettiği gün· 
denberi daha bu kadar feci 
bir işkenceye sahne olma
mıştı .. 

Latinlerin kazandığı bu kü
çük zafer, ayni zamanda hü· 
tün Avrupa hıristiyanlak ile· 
minin memnuniyetini mucib 
olmuştu. Çünkü senelerden 
beri denizlerde sonsuz bir 
hakimiyet temin eden A> dm 
Emiri Umur beyin donanması 
yakılmış, ordusu mağlub edil
miş ve işte en mühim bir 
merkezi de hıristiyanlar eline 
düşmüştü. Nasıl sevinmesin
ler ki, orta zamanların adeta 
efsanevi bir kahramana merte· 
besine yükıelen Umur bey 
senelerce onlara esir etmişti. 
Kurtuluş yolunu ancak verdik
leri pek mühim yekunlar tu· 
tan vergilerle bulmuşlardı. 
..Enveri. nin düsturnamesinde 
anlattığı gibi ak ve karade· 
nizlerdeki ıaza sahası lzmire 
bir aylık uzaktaki memleket
lere kadar uzanmışb .. 

• • • 
Umur beyin aman vermiyen 

hücumları karşısında, civardaki 
ada ve şehirlerde sakin bulu· 
nan şark hıristiyanları adeta 
dehşet içerisinde kalmışJar, biç 
kıymeti olmıyan oyuncak de
recesine düşmüşle-rdi. Onlann 
zafiyetleri çoğaldıkça Aydın 
hükumeti genişliyor, kuvvetle
niyor, önüne çıkan her manii 
devirerek varlığının en yüksek 
mertebesine yükseliyordu. Kur
tuluş yolu kalmadığım gören, 
Venedik, Ceneviz, Kıbrıs, Ra· 
dos, vesaire gibi mensup ol
dukları mevkilerle şöhret bu
lan bir takım şark hıristiyan
ları [Papa Kleman VI] a mü· 
racaat ederek yardım dilen
meğe mecbur kalmışlardı. Za· 
ten papa da Umur beyin dil· 
lere destan olan zaferleri kar
şısında ayni heyecan ve telaşı 

iş verenler iş kanununun 53 
üncü maddesinin işçi ücretle· 
rinden eksiltme yapılmayacağı 
hakkındaki mutlak hükmüne 
müsteniden 140 ancı ceza mad
desi mucibince kanuni takibata 
uğrarlar. 

Bari fuarı kapandı 
Bari, 22 (Radyo) - Bari 

fuarı, dün gece kapanmıştır. 

Fuara 47 devlet iştirak etmiş 
ve 1500 ekspozan mal teşhir 
eylemiştir. Fuarı ziyaret eden
ler, bir buçuk milyonu bul· 
muştur. 

Ademi müdahale komite
sinde tadlllt yapılacak 

LondJa, 22 (.Radyo) - is
panya işlerine ademi müda
hale komiteıinde bazı tadilat 
yapılacaktır. 

hissediyordu. Bu müracaatleı· 
üzerine bütün Avrupa devlet· 
lerine elçiler yollıyarak; rahat 

ve emniyetlerini kaçıran Türklere 
karşı bir Ehlisalip teşkil edi
leceğini ve hepsinin iştirakle
rini rica etmişti. O sıralarda 
Avrupada, kralJarın dahili mu
harebelerle meşiul olmaların
dan hiçbiri bu davete icabet 
edememiş, neticede gene müş
tekiler aralarında, papanın da 
yırdımile bir Ehlisalip kur
muşlar, 25 gemi hazırlamış

lardı. Bunlann umumi kuman· 
danlığma •Negrepontlt met
repolidi [Hanri Dasti] tayin 
edilmişti. 

Bu donanmalar 1344 yaz 
mevsiminde Ege denizinde 
o civar Türk devletlerine ait 
gemilerle bir çok muharebeler 
yapmışlar ve bazı mevzii mu-· 
vaffakıyetler elde etmişlerdi. 
Sonbahara doğru Radosluların 
teşvikile lzmire hücum ettiler. 
Limanda Aydın hükumetine 
ait bulunan gemilerin ekseri
sini yaktılar, tersaneyi harap 
ettiler ve aşağı lzmir kalesini 
şiddetle sıkıştırmağa başladı· 
lar. [t] Umur bey o sıra kale· 
nin haricinde idi. Yanında da 
az bir kuvvet vardı. Düşman· 
)ar ise deniz ve karadan hü
cumlarına şiddetle devam edi· 
yorlardı. Nihayet düıturname· 
nin anlattığına göre 23 Birin· 
citeşrin gecesi ilci köle kale 
kapılarını düşmanlara açıver
diler, bundan içerdekilerin 
berleri yoktu. Kaleye dalan 
Latınler ansızın Türk ahalisi
nin üzerine hücum ettiler ve 
binlerce masum halkı koyun 
gibi boğazladılar ... 

• • • 
Aşağı lzmir kalesinin ıukutu 

Umur beyi çok müteessir 
etmişti.. Böyle mühim bir ti
caret limanının Latinler eline 
geçmesi Aydınlılar için fela
ket demekti. Şimdiye kadar 
binlerce şehit kınile kurulan, 
deniz ve kara hakimiyeti bir 
anda mahvulub gidiyordu. iz
zeti nefsine indirilen bu dar· 
be, daima zaferler peşinde 
koşan Umur beye çok acı 
gelmişti. Eski hakimiyetinin 
tekrar iadesinin ancak Latin
lerin lzmirden tekrar kovulma· 
sile mümkün olacağını anlı
yordu. Yanındaki askeri mah
duttu. Etraftaki kardeşlerine 
haberler yolladı. Muasır Bi-
zans müverrihlerinden Hanta· 
küzene nazaran temin ettiği 
otuz bin asker ve muhasara 
aletlerile 1345 M. Kanunusani 
ayında aşığı lzmiri şiddetle 
sıkıştırmağa başladı. O sıra· 
larda eblisalib donanması ku· 
mandam olan patrik [ Hanri 
Dasti ] kışı geçirmek üzere 
•Ncgrepatlt a gitmiş, ve müda
filer de epey azalmışlardı. 
Umur bey bu müsaid fırsat• 
)ardan istifade ederek Mancı· 
nıkların da yardımile şiddeti· 
ni gittikçe artırdı. Kale nerede 
ise sukut ~dccekti. Fakat bir 
sabah on kadar büyük kıt' ada 
geminin lzmire yardıma ıel· 

- Lütfen çnirini• -
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Viryoni, Dokanın işareti 
üzerine bir koltuğa oturdu ve 
olan biteni anlattı. 

Doka ayağa kalktı ve saç· 
larını sert sert karıştırarak 
odanın içinde dolaşmağa, ayni 
zamanda mektubu okumağa 
başladı. 

Doka, hembeyaz kesilmişti. 
Meçhul Korsan ona hakaret 
ediyordu. Bu eihet, biri.. lri· 
ni de mektubunda, bu mese
leyi çok kat'i mahiyette kcn· 
disine hatırlatmakla beraber, 
Mehlikanın iade edilmemesi 
takdirinde, daha birçok şey· 
lerin olabileceğini yazıyordu. 
Yani, iriniyi de kaybedecekti. 
Halbuki Dokanm en zayif 
noktalarından biri de bu idi. 

Meçhul Korsandan korktu· 
ğunu başkasına izhar etme· 
mekle beraber kendi kendine 
itirafa başlamıştı. Evet, onun 
cüretinin önünde ıaray duvar· 
ları para etmiyecekti. Onun 
zekasına karşı kendi kafatası 
aıık atamazdı. Meçhul Korsan 
onun nazarında şeytan gibi, 
cin gibi bir herifti. 

Doka, yavaş yavaş yumruk
larım asırmağa başladı. Bir· 
denbire Viryoniye dkndü; 

- Haydi git, biraz istira
hat et. Kendini iyi görürsen 
bana gell. 

Viryoni ses çıkarmadan oda
dan cıktı. 

Dolca yalnız kalınca başını 

yumrukladı: 
- Ne yapacağım, ne ya-

diğini gördüler. Bunlar patri· 
ğin beraberinde getirdiği ge
milerdi. 

lzmir muhasarasını duyunca 
Negrepon da daha fazla dura· 
mamış, Vt' acele imdada koş· 
muştur. Bu vaziyet muhasara· 
nm uzamasına ~ebep oldu. 
Tabiatı aceleci olan Umurbey 
işini çabuk bitirmek istiyor, 
fakat netice bir türlü elde 
edilemiyordu. 

Nihayet 15 lkincikinun ge-
cesi bütün kumandan ve kar· 
deşlerini ordugahına çağ1rdı. 
işi kurnazlıkla helletmek için 
bir plan düşündüler. Bunu 
gene Umur bey buldu. Mühim 
vazif~leri emniyet ettiği ku· 
mandanları arasında taksim 
etti. Ertesi sabah askerinin 
bir kısmını muhasara yerinde 
bırakıp, diğerlerile geriye çe· 
kıldi... Ra.tos baspitalyeleri 
isimli Frz.nsızca eserin verdiği 
izahata Aydan askerlerinin az· 
~:T..mı gören Latinler 17 ikinci· 
ka.ıun 1345 te kalf"den dışa· 
rıya çıkarak şiddetle Türklerin 
üzerine saldırdılar. Muhasara 
aletlerinden bir kısmını yaktı· 
lar; askerleri şehid ettiler ve 
kaçanların da arkasından taki· 
ibe başladılar. 

•Papa Kleman VI,, ve düs· 
turnamci enverinin verdikleri 
malOmata göre, bu mevzii ve 
bilerek kazandırılmış galibiyet 
şerefine patrik Hanri Dasti 

. kaleye yakın bulunan bir kili· 
ıede derhal iyini ruhani yap· 
tınyor, diter kumandanlar da 
kaçan Aydan aıllerlerinin pe· 
tini kovahyorlardı. Tam 18tin· 
lerin iyice deği1dıklarnnralarda 
ovayı örten çalı ve otların 

pacağım ?.. Kiyara maskarası 
defolsun gitsin amma... Ya 
duyulursa!.. Ya bunu Venedik 
halkı haber alırsa, beni taşa 
gömmezler mi? .. Beni çarmıha 
gerib ateşte yakmazlar mı? 
Allahım sen bana acı!. 

Ya irini, ya irini, onu ne
yapacağım? 

Onu seviyorum. lhtiyorlaşan 
~ 

kalbimin en son ihtirasları ile 
seviyorum. Beni istediği yere, 
istediği felaket ve haysiyetsiz· 
liğe sürüklemeğe müktcdir 
olan bu kadın da kaçıyor. 

Onu nasıl yakalıyacağım? Onu 
kollarıma nasıl alacağım? 

Doka deli gibi idi: 
Bu işte rezalet vardı, ölüm 

vardı, ebedi hasret vardı, sevr 
giliye kavuşamamak vardı, her 
şey her şey vardı. 

Birden pencerede bir tıkırtı 
duyulur gibi oldu ve Doka, 
korkudandchşetle büyümüş 

gözlerle yerinden fırladı. Ora· 
dan, birisinin girmesini bekli· 
yordu. Gırtlağında bir kılıç 
soğukluğu hissediyordu. Bun· 
lar, Dokanın vihimelerinden 
öteye geçmiyen şeylerdi. Esen 
rüzgar, pencerenin kapağını 

çarpmıştı, o kadar .. 

Vakit kazanmaktan başka 
çare yoktu. Doka, lriniye hi· 
taben bir mektub yazdı. Bu 
mektubun muhteviyatı aşağı 

yukarı şu şekilde idi: 
Sevgili, aziz irini! 
Bilhassa senin yüzünden 

çektiğim ıstırablarm hiç şüphe· 

arasına gizlenmiş olan asıl 
Aydın kuvvetleri birdenbire 
meydana çıkıverdiler, ve pa· 
laları, kılıçları, oklarile litin· 
lerin üzerine şiddetle saldır· 
dılar. Kalenin gerisindeki ova 
sanki o anda bir mezbahaya 
dönmüştü. Cehennemi bir harp 
oluyor, imdat, merhamet ses· 
}eri ayyuka çıkıyordu. Başta 
Umur bey olmak üzere bütün 
Aydınlılar vuruyor, öldürüyor, 
önüne gelen litin asker ve 
kumandanlarını soğan gibi 
doğruyorlardı. Birkaç saat için· 
de abluka altına alınmış olan 
hıristiyanlar içlerinde 40 kadar 
en meşhur kumandanları da 
olduğu halde öldürüldüler. 
Koca saha baştanbaşa düşman 
cesctlerile dolmustu. Umur . 
beyin muzaffer aıkerleri da-
vul, trampet, nekkare sesleri 
arasında aşağı lzmir kalesine 
doğru akın etmeğe başlamış· 

lardı .... 
• * * Bu feci mağlubiyet Avrupa 

hıristiyan aleminde pek derin 
bir teessürü nıucib oldu. Fa
kat bununla ancak hak yerini 
bulmuştu. Latinler 28 lıkteş· 
rin 1933 M. gecesi sebebsiz 
öldürdükleri binlerce masum 
İzmirlinin hesabını bu muha· 
rebede fızlaaile ödemişlerdi. 

Manisa öğretmen 
Hagdar Berköz 

(l J O umanlar İzmir aşağı ve 
yukarı olmak ftzere iki k11ımdı. 
Y .&ın Jzmlıi Aydaa Em iri Meh· 
mel bey l 311 eeneeiıade Cenova• 
hlırdan mubuara ile almıfb. Atalı 
lımir de Umur bey tarafından 
1326 M. dı muba981'aya baılamp, 
1328 de Cenonhlardan zaptedil· 
mitti. Bıfdar Berköz 

siz farkına varmış olacaksın. 
Bunlara bir de Kiyara ile 
Meçhul Korsan hadisesi inzi· 
mam etti. Senin yüksek kal· 
binin beni bu kadar müşkil 
mevkide bırakmak istiyeceğini 
hic sanmıyorum. Sana, Doka· 
lık tacını ve zevçliğini teklif 
etmiş olan bir insan, hiç ol· 
mazsa merhametine layik ol· 
mahdır. Meçhul Korsan, ha
diseleri fazla izam ediyor ve 
çok asabileşiyor. Fakat, bil· 
mukabele benim haysiyetimi, 
ben mevkiimi, kilise, halk ve 
hükumet vaziyetini hiç düşün· 
mi) '>J. Öyle bir kahramanın 
bu gibi işleri .. de hesaplama· 
sını çok isterdim. 

155 A. R. Üzüm. 14 50 18 Evelce müracaat eden taliplerin hemen lzmirde Sü 
131 Ş. Remzi 15 24 Bank Yerli Mallar pazarı Direktörlü üne 

68 Ş. Rıza Ha. 15 50 17 75 _"'!"""9' ________ ı_az_ı_m_d_ır_. --------. 
66 J. Taranto 15 75 17 75 İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
66 Jiro ve şü. 19 125 19 75 24-Eylul-937 cuma günü saat 15 te Fındıklıda komut 
53 M. Arditi 17 25 19 satmalma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kılın 
41 D. Arditi 18 25 18 75 Anadolu gazetesinin 5-10-15-19-Eylul-937 tarihli nüsha 
26 J. Kohen 17 75 22 ilin edilen sekiz yuz ton Türk anterlisit kümürü sekiz yüı 
23 S. Kısapoğ. 16 16 25 _o_l-:-m_ay,_ı ... p ... (~1-500_...)_t_o_n_o_l_du_.ğ_u_ta_s_hi_h_ın_il_i_n_o_lu_n_u_r. ___ __ 
16 Vitel 16 17 İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
15 M. j. Taran. 15 50 15 50 8· 10·937 cuma günü saat 11 de Ankarada M, M. Veki 
9 Beşikçi o. 14 14 50 satınalma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kılını 
9 Kaptan Fah. 25 25 Anadolu gazetesinin 19-9-937 tarihli nüshasile ilin ed 

3131 (170000) metre kaputluk kumaş yüz yetmiş bin metre olnt 
64367 (17000) metre olduğu tuhihen ilin olunur. 

67498 İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Zevcesi Mehlikayı, yalnız ve 
yalnız senin hatırın için gön· 
dermek isterdim. Meçhul Kor· 
sanın beni ölümle tehdit et
mesi hiç bir şey ifade etmez. 

- Sonu Var -
~~~~~--~~~~~ 

Bn. Sabiha Gökçen 
Tayyare ile lnönüne gitti .. 

lstanbul, 21 (Hususi muba· 
birimizden) - Kadın tayya· 
recimiz Bayan Sabiha Gökçen, 
lnönünde Türkkuşu kampında 
derleri ve uçuşları muvaffakı-
yetle bitiren Türkkuşu talebe· 
sinin diploma alma merasi· 
minde hazır bulunmak için 
bugün tayyaresile 1nönüne ha· 
reket etmiştir. 
~--~~~---~~~~~ 

lzmir Üçüncü icra Memur· 
luğundan: 

Bir borçtan dolayı icraen 
mahcuz ekmek makinesinin 
birinci artırması 29/Eylial 937 
tarihine müsadit Çarşamba 
günü saat 14 de Tepecikte 
Hamam sokağında 19 No.lu 
furunda yapılacaktır. Bu artır· 
mada yüzde yetmiş beşi nis· 
betinde bedel verilmezse ikin· 
ci artırması 4 Teırinevvel 937 
Pazartesi günü saat 14 de 
gene ayni mahalde yapılacak 
ve en çok .artırana bırakıla
caktır. ~alip veya ilişiği oÜln· 
ların yevmi mezkurde hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olu· 
nur. 3303 

incir aatltları 
Ç. Alıcı K. S. 

494 Tütsü ile t. 6 25 
125 B. Albayrak 9 50 
107 Ş. Remzi 7 
46 lzzi ve Ali 8 
29 B. Franko 6 50 
28 A. Muhtar 14 
20 P. Paci 8 
10 F. Solari 12 50 
864 

57579 
58443 

Zahire aalltları 

K. S. 
13 25 

9 50 
9 50 
9 75 

14 
14 
8 

12 50 

Kilo Cinai S. K. K. S. 
260 Buğday 6 6 SO 

6 Vagon Arpa 4 
20 K. D. 6 50 7 75 
58 Nohut 5 75 7 50 

739 Kilo T. B. içi 82 
95 B. Pamuk 43 

Plyaaa tiatlari 
No. 7 14 50 15 00 

• 8 15 25 15 75 
" 9 16 50 17 ()() 
" 10 18 ()() 18 75 
" 11 20 ()() 22 ()() 
,, 12 22 50 23 50 

Mekteb 
kitabları 

Yavuz Kitabevi . 
Sahibi F abri IGtabçı getirttiti 

Bütün mekteb ki-
tablarını en müsaid 
şartlarla aatıp çıkardığını 
ıaym öğretmenlerle miilte· 
nlerine arzeder. 

İzmir KomutanlıRı 1lanları 
---~-İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. -Rs. den: 

2/10/937 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. ~e· 
kaleti satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kıh· 
nacağı Aaadolu gazetesinin 15 • 21 Eylül 937 tarihli nuıbala· 
rile ılin edilen Eakişehirde yaptırılacak bir çift hangarın iha· 
_!.~ 5/10/937 günü saat on beıte yapılacağı ilin olunur. 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rı. den: 
fstanbul levazım amirliği için (67) ton sadeyağı 11/10/937 

Pazartesi günü saat 15,30da Tophanede Levaztmlamirliği satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmdi yapılacaktır. T1lh· 
min bedeli elli sekiz bin iki yüz soksan liradır. ilk teminat 
dört bin üç yüz yetmiş bir lira yetmişbeş kuruştur. Şartftamesi 
291 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. lstekleklilerin ka· 
nuni belgeli teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve-
line kadar komisyona vermeleri. 23 28 3 7 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmirde ciheti askeriyenin röıtereceti yerde (2998) 

lira 20 kuruş bedeli keşifli bir ilkele ~k ekailUne 
suretile tamir ettirilecektir. 

2 ihalesi 9/Birinciteşrin/937 Cumartesi günü uat 1 lde 
lzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Teminat muvakkate (akçası 225 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görü· 

lebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Ekıiltmeye iftirak edecekler 2490 aayıh kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve prtnamea·nde yazıla veıika· 
&an ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale aaatinden 

6 

evvel komisyona müracaatları. 23 28 2 6 

1·10·937 cuma günü saat on birde Ankarada M. M. Veki 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kıhne. 
Anadolu gazetesinin 15· 19·Eylul-937 tarihli nuahalarile 
edilen lzmir Gaziemirde yaptırılacak atelye infaatınm • 
6-10-937 çaqamba günü saat 15 te yapalacajı ilin olunut 

lımir Mst. Mv. K. Sat. i\I. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir hava kıtaatının (198000) kilo ekmek ihtİ 

kapalı zarf usulile münakasaya komnuttur. 
2 - ihalesi 11 Birinciteşrin 937 pazartesi fiinü saat 16 

fzmirdc kışlada Mıt. Mv. Satınalma komisyon 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (21780) liradır. 
4 - Teminat muvakk•te akçası (1633) lira SO kurqttut• 
5 - Şartnamesi her gün komiayonda görülebilir. 
6 lıt~kliler ticaret odasında kayıtla olduklarına 

7 
dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kan~ 
ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı v 
larile teminat ve teklif mektupları ihale saatindeP 
az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar 

23 25 3 8 
lzmir Müstahkem Mevki abn alma komiayonuadaD: 

1 - &her metresine tahmin edilen fiat 30 kun,ış 
430000 dört yüz otuz bin metre halci astarlık bez 
zarf la alınacaktır. 

2 - Şartnameaini 645 kuruşa almak ve örneklerini gö 
iıtiyenlerin bergün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat 7700 liradır. 
4 - ihalesi 27/9/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 1 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ıle teminat 
teklif mektuplarile birlikte ihale saabndan en aı 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ve 

8 13 18 23 31°' 

lzmir Mıt. Mv. ut. al. ko. nuodan: 
1 - Bir metresine talunio edilen fiati 75 ku• olan 

ili 350000 metre ve bir metresiııe tahmin edi.le0-
75 kuruı olan 100000 ili 150000 metre portatif 
dırlak bezler ayn ayn kapalı zarfla ahnacaktır. 

2 - Birincinin 1&rtnamesi 1313 ve ikincinin tart 
563 kuruta almak ve örneklerini görmek iıtiye 
her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk teminab 1425 ve ikincisinin ltk te 
6375 liradır. 

4 - 300000 ili 350000 metrenin ihalesi 
ma günü saat 11 de ve 100000 ili 
bezin ihalesi ayni gün at 15 tedir. 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 ayılı lcanunllft ' 
3 cü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatı.ti 
birlikte teklif mektoplannı ihale saatlar1Ddan ıılfl 
bir uat evyel M. M. V. satın elma komisyonu~ 
meleri. 26 31 10 23 2Y''· 

lıtanbul deniz levazım satınalma komisyonundan: 1 -
min edilen bedeli 55900 liıa olan 6600 kilo sadey,,. 
Eylul 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuibJr. 

2 - Muvakkat teminatı 4045 lira olup şartnameıi 
kur111 mukabilinde komisyondan her gün alınabilir. 

3 - lıtekliler 2490 sayılı kanunun tarifab Cfabilinde 
edecekleri kapalı teklif mektoplannı en fCÇ belli ıf'. 
saatten bir saat evveline kadar ~uımpaşalda bulunan 
yon bqkanlıjına makbuz mukabilinde vermeleri. 

3128 9 14 18 

il Daimi Encümeninden: 
(9412) lira açın tutarlı olup eksiltmeye konularak İ 

bulunmayan lzmir·Menemen•BCTgama yolunun 20-t000-2~.f 
kilometreleri arasındaki şoıenin esasla onarılması e 
2490 sayılı yasanın 43 üncü maddeıine tevfikan pazarbk 
tile bir ay uzabldıtından iıteklilerin daimi encümenin 
datı her Pazartesi ve P.ertembe pnleri aaat 9 dan 12 ye 5 il daimi encümenine bq vurmalan. 33f 



ANADOLU ~'7 

1-ıir Orman Direktörlüğünden 
23 Ey161 937 

Beher 
kcntalm Artırmaya 

ınuhammen çıkaralan 
bedeli miktar 
Kuruş Kental 
28 482 
28 315 
28 238 

Ginsi 
Mahlut kömür 

" " 

Ormanın ismi 
Domuz gediği 
Tilki deresi 
Çarpas sivrisi 
Kocakara meıarı 
Ilıca deresi Go· 

Köyün ismi 
Palamut araıt 
Beş yol 

" ,. Çakal t~e 
6 560 Kuru çam odunu 
4 88 Mahlut odun 

Kavakhdere Naldöken 
Balçova 

na deresi 
6 144 Kuru yanık çam Kavaklı Sarnıç Bulgurca 

1
74 

odunu. 
2lı 5 463 Parnal çalısı Kırtaşlık Pınarbaşa 
22 5 615 ,, ,, Palamut Naldöken 
~ 5 603 ,, ,, Kesmelik tepesi Pınarbaşı 

tıa \llcarıda yazılı köylere civar Devlet ormanlarından hizalarında ıöıterilen kuru çam odunu, 
"'~l çalısı ve mahlut kömürler 10-9·937 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle açık artır· 

t,,' satışa çıkanimıştır. 
ltrib· ukavele ve şartname projeleri Orman başmühendisliğinden parası:ı alınır. ihale 24·9·937 
ol •ne müsadif cuma günü saat on dörtte lzmir Orman Baımühendisliğinde yapılacağı ilan 

llnur. 18 19 21 23 3257 

lise ve 
lllQıdan: 

Ortaokullar satın alma komisyo-

Cinsi Mikdarı Beherinin Tutarı f lk teminatı 

~~i dahili elbise 
Si rtci . elbise 
SiYıh ~ş elbisesi 
s_Ylh ıskarpin 

225 takım 
225 " 
225 " 
225 çift 
225 " 

fiati 
Kuruş 

470 
1900 

450 
450 
350 

Kuruş Kuruş 

105750 7935 
427500 32300 
101250 7600 
101250 7600 

78750 5910 lıc~ı Postal 
1 ceketi 56 adet 620 34720 Pazarlıktan sonra ihale be· 

dellerine göre kat'I temi· 
nat alınacaktır. 

'~ s· ~kası 45 " 250 11250 " " " 
l'1Yah izci pantalonu 40 " 320 12800 ,. ,. ,. 
•lebc kasketi 225 " 140 31500 • • .. 

lııik::ge Sanat okulu yatılı talebesi için mevcut nümunelerine göre yaptırılacak olan yukarda 
ltl ları yazılı haki dahili elbise, harici elbise, siyah iş elbisesi, siyah iskarpin ve urı pos
~ ~çık eksiltme ile, izci ceketi, izci şapkası, siyah izci pantalonu, talebe kasketi de pazar 

Uaterilecelctir. 
tıııtfkıiltme ve kazarlıklar 5 Birinciteşrin 1937 salı günü saat 16 da lzmir Hükumet kona
~ 1 Kültür yardirelrtörlüğü odasında ayrı ayrı yapılacaktır. Nümunelerle şartnameyi görmek 

tttlcr her gün Kültür Direktörlüğüne müracaat ebnelidir. 
~slltmeye ve pazarlığa girmeğt: istekli olanların da 2490 sayılı kanununun üçüncü mad 
h..:""4 e yazılı ahkam dahilinde teminat alıtları ile birlikte belli gün ve saatında komisyona 
~'!haları ilin olunur. 16 19 23 30 

tbllik ve Eytam Bankasından: 
Yeri 

Kasap Hızır m. Arayıcı sokak 
lzmir Bayındırlık caddesi 
Burnava Hamitli yolu 
Akdeniz mah. Sabiliye sokak 6/24 hiuesi 
ikinci Sultaniye Osmanzade sokak. 
Karataş 9 Eylul sokak. 
Karşıyaka Turan C. 
Karataş Şetaret sokak. 
Çobanoğul Zekibey ·caddesi. 
Karııyaka Reşadiye 
Bayraklı - Burnava caddesi 
Balçova Yıkıkköy. 
Karataı 9 Eylul sokak. .. 
Bayındırlı çarşısı 

Kızlarağası hanında. 
Karataş 9 Eyliil sokak. 
Karataş Şetaret sokak. 

No. su Nev'i 
513 Dükkan 

4 .. 
- Tarla 
- Hamam ve mataza 
17 

120 Ev 
218 u 

9 Evin alt kısmı 
80 Dükkan 

3111, 37 Arsa 
73 Ev 
-Tarla 

116 Ev 
114 Ev 

2 Dükkan 
25/21 Oda 

136 Ev 
14 .. 

ikinci Süleymaniye Rubibaba sokak. 4/2 " 
" .. " .. 4/2 .. 

Mes'udiye ma. intikam sokak. 5 " 
ikinci Sultaniye 3 üncü Nezaket so. 2 " 
Gazi Bulvarı 20 Mataza 
ikinci Süleymaniye m. Hüseyin Efendi so. 12 Ev 
Tepecik Sürmeli sokak. 10 " 
ikinci kordon · 49 Dükkan 
Gazi Bulvarı 4 ve 8 inci sokak. - Apartıman 
Karataş tramvay caddesi. 176 Evin alt kısmı 
Gazi Bulvarı No. 26 da. 13, 12, 11, 10, 9, 8 Odalar 
Karataş tramvay cad. 176 No. da. 13 Oda 

il "" 7" 
" " 

MANiSA 
46 Y arlıaaanlar Yeni cami arkası 
lS Alaybey ma. Hendekkahve ıokak. 

t~~ Attarhoca ma. Kuyualan 10kak. 
Alaybey Hendekkahve so. 

1
1
42 Çapraziikebir m. lzmir caddesi 
~2 Gazipaşa mah. Maammerbey sokak. 

11 .. 

Bili No. Ev 
" " 

32/32. 1 " 
- Dükkin 
-Ev 
- Dükkan 

Depozitosu 
T. L. 

3,60 
7,20 
2,70 
8,25 
5,40 
5,40 

10,80 
19,80 
14,40 
3,-
9,-
4,50 
9,-
9,-
4,50 
1,80 

19,8() 
7,20 

4,50 
4,SO 

48,15 
7,20 

18,-
5,40 

36,-
32,40 
27,-
10,80 

292,50 
7,20 
7,20 
7,20 

10,80 
12,60 
14,40 
7,20 

39,60 
9,-

lg K. ASABA 
~h 4 Turgutlu Yenice mahallesinde. - Ev 9,-

~ektı .. Yukarıda yazılı emlakin kiralan 24/9/1937 cuma aünü saat on birde taliplerine ihale 
J.ttkl· Uıere artırmaya konulmuıtur. 

1 olanların hizalarında yazih depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya ıirmelori. 
19 23 3191 

/~mir harici aakeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonu riyasetinaen: 

Cinsi Miktarı Mahalli Umuın tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo tutarı teminatı şekli 

Lira Lira 
Patates 28200 Merkez 1974 149 Açık 

Açık 
Açık 

Açık 

5110/937 Sah 10 
Kuru sojan 8300 ,, 415 32 

" " 11 
14,'° 
15 

Patates 3350 Odemiı 235 18 ,, 
Kuru soAan 3350 ôdemiş 162 13 

" " 1 - Yukarda miktar ve ıuahalli yazılı yiyecekleı açık eksiltme surehl~ münakasaya konul · 
muştur. 

2 - Münakasaları hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 5· 10-937 ıalı günü yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görtilebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Bttrnavıdaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

18 23 28 3 3239 

rLise ve Orta okul' lzmir vakıflar müdürlüğünden 
diploma deralerı· Kıymeti Mevkii ismi 

Lira 
Kız Geceleri 650 ve Arap fırını caddesinde 

Faikpaşa mahallMi 
Namazgah 

Arnavut otlu mescidi. 
Çiçek mescidi. Erle ek verilir .lOO 

Kültür Lisesine müracaat 200 Balıkçı mescidi 
olunması. 300 

u 

lkiçeşmelik 
Uzun yol 
Uluyol 

Tahtalı mescid 

lzmir lkininci icra Memur· 
luğundan: 

Hüsniye, lfakat ve Şevketin 
Emlik ve Eytam Bankasıedan 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği Birin· 
ci Karataş mahallesi, Halil 
Rifat Paşa caddesinde 624 
ada 2 parsel ve 170 tai nu
marada kiin kapudan girilince, 
bir koridor, solda caddeye 
nazır bir oda, karşıda iki oda 
ve soldaki odadan bir aralıkla 
mutbağa girilir. Mutbakta he· 
li ve alt kısmında bir kori· 
dor üzerinde iki oda ve bir 
heli ve cıı alt kısım bedrum 
ve Halkapınar suyu mev· 
cut olaa ve bin üç yüz 
lira kıymet takdir edilen 
evin heyeti umumiyesinin ınül· 
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlik ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
def'aya mahsuı olmak şartile 
artırması 2/11/937 Sah günü 
saat 1 S de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere otuz gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu arbrma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olıun 
borcun ödenJ11esi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten ıonraya müsa· 
dif olması hasebile k,ymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü-
~~ml~rine göre yapılacağından 
ılcıncı artırma yoktur. Satıı 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır . 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gapi men· 
kul üzerindeki haklarını buıu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 

400 
700 
500 
soo 
300 
400 

lngiliz bahçesi üzerinde 
Dolaplı kuyu mahallesi 
Arap hanı içinde 

Hasanho\·a mescidi. 
Akçalı Rumkuş mescidi. 
Batçı mescidi. 
Niğbolu mescidi. 
Dolaplı kuyu mescidi. 
Merzifoni Mustafa paşa 
mescidi. 

Yukarıda yazılı hayratın mülkiyeti peşin para ile satılmak 
üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 9 1101 937 cumar· 
tesi günü saat 10 da vakıflar idaresinde yapılacağı ilin olu
nur. Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. 23, 26, 6 3310 

Kızli°iiıtÜ~R Li;;;;r'ü ~ 
Resmi Liselere Muadildi;:• 1 

Talebe kaydlarına devam ediliyor. ~ 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

icar No. 
225 Karşıyaka Bostanlı Mektep so. No. 125 

dükkan 

Lira K. 
12 

237 Şehidler 2 inci altın perakendesi No. 27 Ev 18 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 rün müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 4 /10/ 937 pazartesi ıaat lSte
dir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3187 

Kınık Belediyesi Elektrik 
Tesisab 

Açık Eksiltme Ilinı 
Kınık Belediye Riyasetinden: 

1 - Yapılacak iş: Bergama Kazasına bağlı Kımk nahi
yesi belediye elektrik tesisatı. 

2 - Kınıktan, lzmirden 135 ve Soma istasyonundan 2S 
kilometre mesafede ve lzmir-Soma şosesi üzerindedir. 

3 - Eksiltme müddeti: 21/9/937 tarihinden itibaren bir aydır. 
4 - Eksiltmenin şekli: Pazarlık suretile yapılacatından bu 

işlere mütedair kanun ve talimat· 
nameler hüküm ve kaidelerine tev
fikandır. 

5-Tesisahn keşif bedeli: (24000) yirmi dört bin liradır. 
6 - Tesisatın şekli Nafıa Vekaletinin kuyut ihtiraziyeai 

nazarı dikkate alınmak suretile ve 
Vekaletçe musaddak proje, plin, 

7 - Planın tedariki 
şartnamelere göredir. 
Eksiltme şartnamesi: Şartnamei fen· 
nl ve mukavele suretile buna ait 
bütün evrak iki lira mukabilinde 

itibaren yirmi gün içinde ev· 8 - Eksiltmenin son 
Kınık Belediye riyasetinden alınabilir. 

rakı müsbitelerile birlikte me· günü ve yeri Pazarlık, 20/10/937 çarşamba günü 
muriyetimize bildirmeleri icab saat 17 buçukta Kınık Belediye da-
eder. iresinde müteşekkil Belediye encii-

Aksi halde hakları tapu ıi- meni huzurunda yapılacaktır. 
cilince malum olmadıkça pay· En nihayet o gün saat 16 bu· 

lqmadan hariç kalırlar. 22· 10·937 çukta mutlak surette verilmiş bu· 
tarihinden itibaren şartname lunmalıdır. 
berkeıe açıktır. Talip olanla· 9 - Teminat muvakate: (1800) bin sekiz yüz liradır. 
rm yüzde yedibuçuk teminat 1 • L• J J M••d•• ı•• 
akçası veya milli bir banka zmır ıman ' etme u ur u-
itibar mektubu ve 37 /377 4 doı· "' •• d 
ya numarasile lzmir ikinci icra gun en: 
memurluğuna müracaatlan ilin Antrepolarımızdaki bozuk helalarla kapı memurları odua 
olunur. H. lı. No. 997 inşaatı 30-9·,37 Perşembe iÜnü saat on beşte pazarlıkla ihale 

Emlak V E f edilecektir. Keşif bedeli 1667 lira 68 kuruştur. isteklilerin mu· 
e y am vakk.at teminat akçesi olarak 126 lira getirmeleri ve fazla izahat 

Bankaaından: almak için levazım servisine müracaatlan ilin olunur. 3314 
37/3774 icra dosya numa· 

raıile satılan, yukarıda evsafı 
yazılı ıayrimenkulün alıcısı 
isterse, banlcanuzca bu gayri· 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde elliıine kadar umumi 
şartlahmız dahilinde ikru ya· 
pılabilir. 2311 

Bayındır .Nüfus 
dan: 

memurluğun-

Hacı lbrahim M. 203 No.lu hanede Mehmet oğlu Ali iken 
Bayındır Aal. H. Hakimlitinin 3/31931 gün ve 17 - 21 18• 

yılı ilimile adı Hayrettin olarak tashih cdilmiltir. Keyfiyet 
ilin olunur, 33'n 



Sayf• s ANADOLU 23 EyJM 937 
~~..:,_~~~~--~--~----~~------~~----~--~------~~ 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabit, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Vapur Acentası·-----------------------------·--------------------------------------~ 
ROYAL NEERLANDAIS ,---------------·~ 

KUMPANYASI 
"TRAJANUS., vapuru 25-

9-937 de gelip BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li
manları için üyk alacaktır. 

11 TRITON,. vapuru 5-10·937 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman
larına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

• BIRKALAND., motörü 2-
10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, BALTIK ve DANMARK 
limanlarına hareket edecektir. 

'
1BARDALND., motörü 16· 

10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY· 
NIA, NORVEÇ BAL TIK ve 
DANMARK limanlarına hare· 
ketedecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 
3·11·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARK limanlarına 
haeket edecektir. 

. SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

• ALBA JULIA,, vapuru 10-
10-937 de ML\LTA ve MAR
SIL Y Aya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

" LECHIST AN ., motörü 
10/10/937 de ANVERS, DAN· 
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ederler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/ 4142/2663/ 4221 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"'MAL VERNIAN,, vapuru 
10 Eylulden 17 Eyliile kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
lulün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge
lip yük çıkaracaktır. 

11PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala· 
cakhr. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARONIAN,, vapuru 16 

EylOlden 22 Eylule kadar LI· 
VERPOOL ve Gl.ASGOW 
için yük alacaktır. 

0 MARDINIAN,, vapuru 17 
EylOlde LIVERPOOL ve SW
ANSEAdan gelip yük çıka
racaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 29 
EylOlden 6 Birinciteşrine ka
dar UVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 
BRISTOL LEITH ve NE-W 

GASTELE HA TII 
.. JOHANNE,, vapuru Ey

IOlün ortaıına dotru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

.. ARAB1AN PRINCE,, Bi· 
rinciteırinin onbeıinde LEITH 
ve NEWGASTELE için yük 
alacaktır. 

Tm1a ve navlunlard°'de
liPfdllderdea acenta mea•a
tlitebbal ... 

DEUTSCHE LEVANTE 
LlNIE 

G. M. B. H. 
"A THEN,. vapuru 25 Ey· 

lulde ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için ha
reket edecektir. 

"THESSALIA,. vapuru 6 
İlkteşrinde bekleniyor. HAM· 
BURG ve BREMEN liman· 
larmdan mal çıkaracaktır. 
AMERICAN EXPORT LI· 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXMOUTH,, vapuru 22 

Eylulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXIRIA,, vapuru 28 Ey
liilde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EAAMELIA,. vapuru 3 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXECUTIVE., vapuru 10 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

•EXCHANGE,. vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacakflr. 

•cARLTON. vapuru 22 
Birinciteırinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

•EXMINSTER. vapuru 28 
Birinciteırinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
THE EAPORT STEAM· 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

•EXCALIBUR,. vapuru 24 
Eylulde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. · 

SEY.AHAT MODDETI 
PiRE • BOSTON 16 ıfiıt · 
PiRE • NEVYORK 18 lift 

. 

V1DOZA 
PAT 1 

Antiviriisle teda~ 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşınt 
lar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıl 

lar, traş yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en P.min bir surette temin eder. 1 Şark ispençiyarı Laboratuvarı, ISTANBUL .. 

- EGE TAKSi• 
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

·-----------------------·· •:1111111111111111111111111111ı.. Doktor ,,uı1111111111m11u111111ı 
-
---------

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın :hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı = (Verem ve saire ) 
ES Basmahane iatasyonu Jtarvıemdaki Dibek sokak baomda ao' sayılı 
§ ev ve muayenehanesinde sabah aaat 8 den akaam saat 6 ya 
5 kadar haatalannı kabul eder 

mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 1111111 

Askeri Fabrikalar Umuıı 
Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede yaptırılacak 
inşaat 

Keşif bedeli 34499 lira 35 kuruş olan yukarıda yazılı in 
at, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü eatına alma koJJJ 
yonunca 8-10-937 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ib , 
edilecektir. Şartname 1 Lira 73 kuruş mukabilinde koını 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2587 
46 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 1 

kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 Nolu . 
nuun 2 ve 3-üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gi 
ve saatte komisyona müracaatları. 19 21 23 25 32~ 

Akhisar Ortaokulu direktör- - Dahiliye Mütehassısı • 
lüğünden: • Doktor 

C:elal Yarkın Okulumuzun i1aveyi inşaat ve tamiratı 13 EylQI 1937 ta· 
rihinden 28 Eylul 1937 tarihine kadar on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi Akhisar Ortaokul direktörlüğünde mevcud keşifname 
ve şartnamelere göre yapılacağından isteklilerin ihale günü 
olan 28 Eyliil 1937 salı günü saat on beşte Akhisar kayma· 
kamlığında müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 18 23 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"OITUZ,, vapuru 4 Birinci 

teşrinde bekleniyor. Ayni gün 
KôSTENGE, SULINA GA
LATZ ve GALATZ aktar· 
ması TUNA limanlarına har!· 
ket edecektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Eyhilde bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALATZ aktarmuı TU
NA limanları için yük ala· 
cakbr. 
STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 
•BUDAPEST. motörü 28 

Eylülde bekleniyor. BELGRA· 
DE, NOVISAD, COMARNO, . 
BUDAPEŞTE, BRA TISLA VA 
VIY ANA ve LINZ limanlan 
için yük kabul eder • 

JOHNSTON WARREN 
UNES LTD. 

LIVERPOOL 
• AVIEMORE. vapuru 26 

Eyliılde bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
nndan yük çıkaracak ve BUR· 
GAZ; V ARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALAw •e IB
RAlt limanlanna ylk • 

caktır. 
ARMEMENT DEPPE · 

ANVERS 
"ESPAGNE,, vapuru Ey· 

lul sonlarında bekleniyor. AN
VERS için yük alacaktır. 
KHEDIVIAL MAiL LINE 

"ABUKIR,, Halen limanı
m1zda olup PORT SAiD ve 
ISKENDERIYE limanlanna 
yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö., ü 27 
Eyh11de bekleniyor. DIEPPE, 
DONKERK ve NORVEÇ 
umum limanlan için yük ala
caktır. 

•BAY ARD. motörü 24 Bi· 
rinciteırinde bekleniyor. Dl· 
EPPE, DONKERK ve NOR
VEÇ limanlarına hareket ede· 
ARMEMENT H SCHULDT 

HAMBURG 
•MARITZA,. vapuru 28 

Eylülde bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

V apurlann ilimleri, plnae 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmcla :bir taalablcle ~ 
ı .... 

İzmir • Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şef: 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi edet 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi~ 
Telefon ; 2545 ~ 

Çine Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çine kazası belediye mınta~ 

sının müstakbel imar planı için esas haritasının 1 
pılmasıdır. 

2 - Şehrin 27 hektar meskün ve 66 hektar gayri mesk 
kismının haritası alınacaktır. 

3 - Muhammen kıymet bedeli meskün kısmı 20 lira, g• 
meskun kısmı 10 liradır. 

4 - ihale müddeti tarihi ilandan itibaren 30 gündür. . 
S - Nafıa meclisinin 13/3/936 tarih ve 29 sayılı karar• 

tasdik edilen tehir ve kasabaların hali hazır h · 
larının alınmasma ait prtname muhteviyatı ve t 
ruab dairesidde harita yapılacaktır. 

6 - ihale kapalı zarf usulile ve 2490 sayılı artınna 
eksiltme kanunun hükümleri dahilinde yapılacaktıt• 

7 - ihale ıs Teşrinievvel 937 cuma günü saat t5 
Çine belediye encümeni huzurunda icra edilecekti'• 

8 - Münakasaya iştirak edeceklerin S inci madd 
f8rtname mucibince icab eden vesaiki encümen• 
raz etmeleri ve % 7 ,S teminatı mavakkate ak 
belediye sandıi1na yatırma ta mecburdurlar. 

9 - Teklif mektuplan 7 inci maddede yazılı saatte• 
saat evveline kadar Çine belediye encümenine 
miş veya posta ile gönderilmiı olmuı liziaıdır. 

. 15 19 23 :u 
iliyet Makamından: 

Hususi Muhasebeye ait Şqal IU)'Unun neiafet ve · 
nin muhafazasını ve tam bir emniyet ve itimatla halka 
masım teminen menbada doldurulan su kaptannın a 
menbadaki memurumuz tarahndan bandrol yapııtınl 
sonra Şqal suyu ibaresini . havi müselleı ıeklincteki k 
dahi mühürlenmekte olda~daa IU nakillerinin M · · 
ıırmadan menbaclan aynlmalİlalannm ve •uhtet• -.-.. 
da bu noktaya dikkat etmelerinin menfaatleri 
luadup illD olunar. 19 21 23 


