
r ' Yirmi altıncı yıl 
No. 7249 

Cumartesi 

10 
Temmuz 937 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

,---------------------------------~ 
Ha~ayda 

Çapulcular lskenderun şeh
rine hüc.um ettiler 

Şar i Misaliı Memnuniyet 
~~ ~ -- __. _________ .__..__.__.._. ________ -.. ._._ - --·~w---______ .__. __ ._. ___ _.,.._ Uvandırdı 
,-,;~~~;~~;şı;~i~-;;-;ı_;m_--_;-_·~---~-~~~ı-~~:k;;.;;;~i._Jü;-ı~~i;;;;,=--·;:~=r;~J;=;--~~.--·-·=·=·=~;:;:;:;~;::::·:=,~'~'~'~·= 

Cumhuriyetçi ispanya ka- ıstasyonu ç 
lngiltere aley. eteler, lskenderuna 

tanırsa, bütün Avrupa bo 1- ~:~:n':!~~:~a hu_· c_u_m __ e_tt_iler 
Çapulcular, iki jandarmayı linç etmek •k } k istedilerse de muvaffak olamadılar şevı o aca mış lstanbul, 9 (Hususi) - Halaydan bildiriliqor: . -------------

lngilte re, Hollanda murahhasının 
vazifesini üzerine 

teklifi 
aldı hakemlik 

•• • 
uzerıne 

. I lloma, () (lbdyo) - f cp:ıurn 
ış (! • , 

b rıne sıdı•mi mildııluıle komite i, 
J ~üıı ö~lcth·n e,·cl ttaat l 1 <le 

1.-Qrd PJ} mııılıun rİ)n etincl e top· 

1~tı.uıı~ıır. Bu loplııııt11Ja; f tıılyrı "' 
ııı B f' lu · 7 rn111li, u7.uıı heyaıınıtıı Jm. 
nuıu~ ' \ ' ır. . 1 Mk. . . ti . • c nan ıyn nı umC"tırııu, 

r 7dıye lrnıJar hiçbir ıauıım .L.:orıt· 
il n riD\ t ı· . . M 1 • h l ,e t•lme< ığını, mu ıımmat 
h~ ll'lnk için, bericyi göze aldı~ıoı, 
le 

11~ hutli c Lile çıkardığını ~Ö)· 

Soldan sağa: B. Ribentrop, iJ. Grandi, Lord Plimut, 
B. Mayiski ve B. Furben 

tııı~ \·e J ·ı . la 
1 
\ ngı terenın son zaman· 

tı a r 
lıalk 

1 

rnn_a ile uernber kontrol 
hirl ·~<la ittihaz C) ]edikleri ted· 
il <!tın hiı;bir fn) dn \'ermedi!!'ini 

q\c 1 v 1
') emiftir. 

1011 ll. Grandi; Mnr"ilya ile Kato· 

l'.ı.ı-~~ ara ın<luki • ohnmn, mühim· 
~il açakçılığı için bir ırnlıne teş· 
lııgiJ·'')'lediğini SÜ) ledil. ten tıonra, 
llJQ 

1
" lınrb gemileriuiıı, n~lıkla 

tıı~:de]e eden holko g\inderdigi 
tıı, ru mhuri yctçi I pıın) u or· 

Jıı:tına IC\zi e<lihli!1ini hC)Oll •')· 

Ienıişıir. 

ftalya cfiri, ftalya ile Alman• 
} anın, bundan sonra kontrol i.lı>· 
r:ne knntıDı) oı.alı.larıoı t'e 1' ranko· 
pun i,gali alııorla lıulunan yerler· 

deki giinülliileı-i geri çdrnıiyccek· 
lt-rfoi ısfıylcnıi~tir. 

.L<ıudra, 1) (Hııılyo) - f .,p:ınyıı 
i;lerine aıleıni ıııı1clalıale L.oınitesi 
rcİ6İ Lord J>J) wuth, hugünk ı1 <'t'I· 
6eyi ııçtıktoıı sonrıı ılc:rııiştir ki: 

- Alıııuııya ve 1ıııl)a tarafın. 

l~j ltal~;;;
0

f ;rk;~~t ispan-
ya ya hareket etti 

~"rnhuriyetçileri; Madrid cephe-
8111deki taarruzları, üç gün Sürd-ö 

4 (>•ti 
Madrid sokaklarından biri 

Jatı 1 ' 9 (Hıttl) o) - llavas 
t'ı nııı 

hıı .. ' • !!.' nl Kornero wuhnl>i· 
(dırı}or: 

~th ç Sün \'e uç gere clevanı etlen 
~ıı lletic . 1 lı . ·1 .. )Ol e ıııc c cum urıyt·t•;ı er 
tıı~ 'e fedııknrlıklar gü ıcrıni.ll·r, 
~~tlll ~0>Ynre ile şiıldetli hücum· 
"'lltileri Ulunrnuşlar 'c fuknt, ilıti· 
~tti ' yalnız lıirkaç kilometre 
.._ ~elen 
~~n h· ıe~ı· nıcclmr etmek.ten 

tı:ı ıc;lJ• 

4
1Har,] ır §C)e nıtl\'aflıık olııına· 
ltiJer ır. Uuııunln lıeralıcr ilıti· 

t~e~ı~ eel.,;i ırıe\kilcri muhafaza 
!)~ 01dul.;Jarını iddia ediyorlar. 

·~rı liıı, 21 · · 1 ~lci cumhurı>eıçı \e 12 
flıııh,r bta)) ııre, şiddetli bir han 

.. ~ I! • 
Üç 1 )apıuı~lardır. 

l -antJapu,. yakalamışlar 
~tl!aı ... 

1 
Seba licn, 9 (Uadyo) -

tı ,, t't 
~' ll:ıOL· c ıncn ub lıarb gemile· 
·~ '"•rn· ~ " f l 'ıı lıtıın aı gotiiren uç panyo 

l ltler.ı.1
1 )ukalı)orak burnya gc· 

•ıı 'it H 

th>ıı ~. J u.rılıır, rumburiyetc;i L. 
"11 ılır ep . 

r. Sıe~11Delgano ne diyor? 
ı ttı tıııı ' 9 (Had) o) - İbtilülci 
"tq· Crdl' K 

•rcı~ile . 11 cpo Dclynno, cum· 
tın, Mııdridde ) opmnkta 

olduklnrı hiicumların tc iı .l' İz kola· 
cn~ıııı ,.c ilıtiliilcilniıı , pkınılıı 

Sıandere gin•<'ckleriııi Lc)ıın ty· 

lemi~tir. 

iki ltalyan /ırkası hareket 
etti 

l'arie. 8 (A.A.) - ihr gazete• 
~inde ;\ime. Talıııis, iki lıalyan 
fırl.aınmn İEıpanynyn har<'kı·I etti~i· 
ni bildirıııek.t,.dir. Biri ..\apolide 
ıliğı•ri On itıı \ ı•t•lıi.ttla ınh~iıl c<lilen 

Lu fırkaların lınzırlığı flııziraıı içinde 
ikmal cdilıni~ıir. Fırkıılarclan biri 
l\lalııga ve Cndilmlı• J..:ıır,ı)a çıka· 

rılmış \C 8000 mc\f'utlıı olan di
ğeri <le Balcıır uılalauna Jııırekrt 
etmi.ıir. 

1\1adrid, 9 (A A.J 
tebliğ: 

Hc .. wi 

Madrid cel,hceindl·: lif.men Lü· 
tüu Sierrıı ruuıtakıısımlu muharebe 
devam etmektedir. Yeni ıııevzlled 

muhafaza ı• ui~irni1. gibi Saeyona· 
listleriıı Lir lıücuuıuuu clıı pÜ5· 
kürttiik. 

Ri CP)e ceLlıcsioıle : lt'ar:ı ılrğer 
bir~ey yolı.tur. 

ılan kontrol mesele i hakkında 

ileri sürülen teklifler, İngiltere ,-e 

nezdinde kaLule ~ayJu cle~ilıJir. 
Bununla beraber, bu mesele için 
müzakereye lııı:;ilıerc 'e Fransa 
ıımadedirler. 

Lonl Plymııtbılan eoura Fran· 
0,3 ddegesi n. Gorben 8ÖZ almış 

ve hal ya ile Almauyanın teklif le· 
rinden uzun uzadıya balı11ettikten 
eonra: 

- Bu tek.liflerin, 1''ransaca 

kabul olunma~ına imkan yoktur. 

Zira halva ve Almanv:l\ L nnt""\"" 
)Huıı;ı---ltar.ıüa cau O•m•81DI ıstı· 

yorlar. 
Demietir. 
B. Korbcn, sfııüoc de\·amla 

dcnıiıtirki: 
- Bu meseleye artık bir şekil 

verilmelidir. Portekiz, kendi hu· 
dudlarından kontrolu kaldırmıştır. 
Bu vaziyet kar§ıeında, beynelmilel 
taablıiiJler~ )Oloız :Fransa riayet 
edecek dt'ğilJir. ~ayerl bir hal ça· 
reei bulunmazsa, gelecek: haftadan 
iıibaren J<'ransa da Portekiz gibi 
bucludlarınılan koııtrolu kaldırmaga 
nlf'dmr f)lacaktır. 

lliikuwctiuıiıı ııazar uoktaı!ı: 

kontroluıı, karatla olduğu gibi Je
ııizlcrdcılc aynı tlil..kat \'e elıemmi
~-rtlc ıatlıik cdilıııcı;i lazım ncldilli 
' o ~ 
nwrkcziı11lrıli r. 

Frankonıın, ilıtilfıkilerin mn· 

-Sonn 6 ıncı sahifede -

B. Eden 
I,ondra, 9 !Radyo) - Jogilı re 

:uarieiye .Nazın .. a. Eden, bugün 
İtalya sefiri B. Grandi) i nezdine 
da\'et ctmi~ \ ' C Bari radyo iı:ıtasyo· 

~nunun, Filistin meselesi rniluasebe· 
tile logilıcrc aleyhine yapmağa 
baoladığı aleyhtaraue neriyaıa ni· 
hayet ,-ermesini ıöylemi;tir. 

hal ya ıef iri, hu neşriyatın. 
derhal lı.eeilcce~i hakkında B. Ede-

ne teminat v~.ı:1:A •• :~ J 1,.1• , 
ı.;ouura, , .n. - ı ıııtın 

komisyonu raporunun nc~rinden 

evel B. Eden, B. Grandiyi dnet 
ederek Bari radyosunun \'abidiler· 
le Arablar arasındaki müoasebatı 

zehirliyecelt mahiyetle her türlü 
tefairattan sakınacağı ümidinde ol· 

duğuou bildimioti~ 

Bari radyosunun ekseriya İn· 
giltere aleyhinde ~iddetli bir pro· 
paganda yaptığı mallımdur. 

B. Grandi, B. Mussolininin fn. 

gilterenin maruz kalabilcre~i zor· 
Jukları artırabilecek her türlü tef· 

sirallan sakıuılması için bütün 
tedbirlerin alındığını tcnıin edeo 
~ah-:i bir telgrafını U. Edene ,·er· 
ıniş \ 'C bunun iizcrine H. Eılt-n 

FiliAtindt• nizanı ve l!ük\ınun mu· 
hafazası iı;in vaki hu hizmetten 
dolavı ttnLine nıınııııa ltahn hükiı· . ' 
metine tc~C'lı.kür t'tnıi~tir. 

Uzak Şarkta kara balatlar 

Müzakereler, sabaha kar 
şı muvakkat bir müta

reke ile sona erdi 
Japonyanın Çini işgal etmek için hazır
Olıkta bulunduğu söyleniyor. Bir Japon 

f ırkasr hududa hareket etti 

Çin ordusu kumandanı G. 
Ken-Kişi Oeda 

Naokin, 9 [Hadyo] - Çin reı· 
mi melıafili, oimali Çill\le \'uku· 
bulan hadiseleri dikkatle takib 

etmiftir. Bu mebaf il, jıpon a1ker· 

)erinin wceul oldu~u 

izhar etmektedir. 
kanaatini 

japonyanın, Pekini işgal için 
hu gibi lıadiselui ih<laa eui~i söy· 
leni yor. 

Şanghay, 9 [Rııdyn) - - Pekin
de sükunet nrdır. j:ıpon askerle· 
rile Çin ordulan arasında ikinci 
bir müsademe vukubulmama~ı için 
tedbirler ahnmıotır. 

Son hadi enin tahkiki için 
muhtelit Lir komisyon teşekkül 
etmi~tir. 

Pekin, 9 (A.A.) - I.ukusinao 
hadisesi üzerine llarbi)C Bakanhğı 

neşrettiği tebliğde, Ç\n kıtaatının 
siliiblaıını bırakmaktan imtina et· 

tikleri ve humane bir battı hare· 
k.ct almakta olılukları bildiril· 

mektedir. 

- Sonu 4 ncii ıalaiJede -

Bir müddettenberi, l!.kenderun ve Antakya hava
lisinde müsellalı bir halde gezen bazı çeteler, son 
zamanlarda çapulculuğa başlamışlar ve köylerde, 
yapmadık mezalim bırakmamışlardır. 

Çapulcular, köylülerin mahsulünü yağma etmek 
maksadile son günlerde köylere saldırmağa ve daha 
ileriye giderek, yağma için lskenderun şehrine hü
cuma yeltenmişlerdir. 

Çapulcular, kendilerine mani olmak istiyen jan· 
darmalardan ilci ne/eri lfoç etmek cüretinde bulun
duklarından, polis ve aıkeri kuvvetler müdalıele 
etmişler ve çetelere ateş ederek onları kaçırmışlardır. 

Bu hadise, bü 'ün Hatagda bir heyecan uyandır
mıştır. Halk, çapulculardan canını ve malını kurtar
mak için mukabil tedbirler almak mecburiyetinde 
kalmışt11·. 

Son gelen haberler, hükumetin de esaslı tertibat 
aldığını bildirmektedir. 

Müselltilı ~leler, ötedenberi para ile kandırılan 
bir takım serserilerden mürekkeptir. Bunların, bir an 
evel ortadan kaldırılması w asayişin iade edilmesi 
mukrrerdir. 

Beklenmiyen hadise! 

-Dolma iskelesi inşaa-
j t.tlnın yeı:ı!.macerası 
İskele inşaatı durmamalı ve bu 

ihtilaf kaldırılmalıdır 

Liman umum müdürü 
B. Haşmet Dölge 

Dolmada yeni yapılmakta olan 
iskele, esasen geçirıuekte olduğu 
in~aat zorlullannılan tonra yepyeni 
ve enteresan bir ibtillif macerasının 

içine düşmüotür. 

.Mal\ım olduğu veçbile, rıhtım ka· 
nunen liman idaresinin iılettiği ve 
kumanda elliği bir yerdir. Burada 

in~aııt yavnıak ve yaptırmak hakkı. 
do~ruılan doAruyo liman idaresi· 
nindir. le.iare, Karşıyakada olJu~o 
gihi, dolma<la da beton bir iskele 
inşası zarurdini görmilş ve inıaaıı 

müteahhitle ihale etmiıtir. lık ke· 
oiflcrdc fenol hatalar vaki olmuş 
olacak ki, <lirek çakılması faaliyeti 
her gün binbir müşk.iil arzetmiş 
ve zemin, mütemadiyen çakılan 

beton kazıklann bir kısmı tutma · 
mıştır. Nihayet faaliyet yoluna gir· 
miş ve iskelenin ağuetoı sonuna 
kadar bitec<'ği oek.linde bir tahmin 
bile yürütillmüotür. Tam bu sırada, 
yani inıaata baılıyalı yedi, sekiz 
ayı geçtikten sonra. belediye müte· 

ahhide bir tebliğ yapmıı: 

- Tahtı perdeler! yık! 

Emrini vermi~tir. Müteabhid. 
bu emri gayrikanuni bularak:~ 

- Ben bir milteahhidim. Li· 
man idaresi hesabına ~alı~yonım. 

~e söylenecekse ona söylensin. 
Demi~, belediyenin emrini ye· 

rine getirnıcmietir. Tebligat bir 
müdıh·t sonra tekr.1rl11nmıı, niha· 
yet Lelediye memurları gelerek 
talıta p<'rtle) i yıkmışlarılır. 

},iman idaresi ınebafilinin \"er. 

di~i malumata güre, bel ediye bun· 
dım sonra §u şekilde ilı.inci bir 
emir daha \'erıni§tir: 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

Yeni okullar 
Yapılacak, eskiler 
de tamir olunacaktır 

İstanbul, 9 (Husu~iJ - Kültür 

Bakanlığı , buer.ne mekteb inoa ve 

tamiri için büJçeye } (lz elli bin 
lira tabsiHt koymuıtur. 

Vekalet, mazeretleri dolayıııile 

bulundukları yerlerden haoka tarafa 

nakillerini istiyen ilk.okul öğret· 

menlerinin talepleri üzerinde tel· 

kikata başlamı~tır. 

Paris seFirimiz 
Bir sıra ziyafetler verdi 

Paris, 9 (A.A.) - Türkiye 
büyük elçisi B. Suad Davaz 
S<?n günlerde bir sıra öğle, 
akşam ziyafetleri vermiş ve 
bu ziyafetlerde Nazırlar, eski 
Nazırlar, senatörler, mebuslar, 
Kordiplomatik azası ve ezcümle 
Belkan antantı ile Küçük an
tant devletlerinin orta elçileri, 
gazeteciler ve finans, edebiyat 
ve san'at alemine mensub ze
vat hazır bulunmuşlardır. 



/, /a11 Huzar 
'\ 1, , erk ki r , t1 ır kı ~ rk• klık1Priııc ru mf.'n kııdımlırla.r. .ıocm 

111 t k lıııl r , nlır kı l:adııılık te~f.'kküll ·uııl" ıııftıueıı 'rkı· ktı r lrr. ~~· 
k k k ı . dınııı da kadın kultlı~ı ccıtıİ)Ctlercle rııuvıızeııt• kf'ııılılı· fi u er e • h ı · 

1 
• 

1 1 J r lıuuuo .ık i •ıl ıı )erlt•rdt• i , ruhı \t' dola' ı ı c ıı;· ı:ııı , ıı ııır \ ı U t • il • ' · ı · 
ı . ti ki r lı t•r ıdıııı allık•·a ıe .. Jılfıf clmt> ıııı·k ıııilıııkilu uı ı:,rı ıı tı!'ll .ıı thll ı a .ı • • 

lıır~·)lfır. . • • f ' 
\1c~bur bır f paıı)ol doktor ~c ı..-tııııaıyntı;: ı im u) ı; uzlJ,ıuu kt:} ·•· 

ANADOLU 

Tecim Lisesinde1 

acılacak kurslar 
' ---.. ·· ~---
Mesleki derslerle 

Kemeraltı karakolunda bir vak'a~ 

metresi · ağır 
tte yaraladı 

10 Temmuz 937 

' Kooperatif ilik 

Uretmenlerle 
konuşmalar .. 

-6-
) ıızau: Koop ·nıııfo;ı 

Üretmen için elinden gele 
her fedakarlığı yapan şefkatlı 
hüktimetimiz düşünmüş, taşın· 
nuş, kooperatilerin bu faizden 

Hı ıııin bıllıa ,,, ı u t>rinJt duruyor: . . . 
1 1 r: Onır 1 u atmak lf'IU d •ll if im ıpıtına kt yl ıH tınıu ı .ır, < 1) o . • r- • 

1 1 k l· ,.·1u ,. lı mııkıa lır Biz, ufak lıir kıııı t blılıoclcn onrıı, onuı ıı ti ıı .. v · • 1 
kııduıla~ını)ıı yuz ıutan nıu,:ız ne-iz erk !.; tip'rrilr, crkekle~tnı) e ba~ ı· 

\ali lıs ta kadın tiplt'rİnı hemen nı ydanıı çıka.rı>?r~z. ~ş~l r ~a ıta ıle 
:·rk ~i erkcklcştiren, k dını kndınla~tmıo tr.davıl rımı~, f ızıyolojık n ılla· 
rıuJau uyrıl:ın Lu iki anormııl tipi ) loız ıll rmu ıadc etmektrn lıa§• 

lrn bir v:ızife ı;örmeı. 

memurların 
bilgileri artırılacak 

Şehrimiz Tecim Lisesindeki 
akşam Tecim okulunda bu 
sene halkın muh'telif şekilde 
istifadesini temin maksndile 
kurslar açılacaktır. A, B ve 
C kursları adı alt~nda açılacak 
üç kursta ilk ve Orta derece· 
deki mekteplerden mezun 
olanlarla hiç tahsili olmıyan, 
fakat dairelerde çalışan Bayan 
ve Bayların mesleki bilgilerini 
artırmak için dersler verilecek
tir. Bu kurslarda büro Kom
mersiyal, ticari hesap, daktılo· 
Steno, muhaberatı tüccariye, 
lngilizce ve Fransızca dersleri 
gösterilecektir. Orta okullar· 
dan mezun talebe, Tecim Li· 
sesine girmek istediği takdirde 
bir yıl mütemadiyen mesleki 
dersler görmek ve ondan son· 
ra Lise kısmına geçmek mec
buriyetinde idi. Bu şekil, bu 
yılcbn itibaren kaldırılmıştır. 
T f'cİm Lisesine girmek isti yen 
Ortaokul mezunları, doğrudan 
doğruya Lisenin dokuzuncu 
sınıfına alınacaklardır. Bu sı
nıfta Lise derslerinden başka 
mesleki dersler de gösterile
cek ve talebe bir yılda bu 
derslere tamamen hazırlanmış 

~lflfdık~cÇlfS~L.._ sene onuncu 

Polis memur.u B. Y aşarı da yara
lamak üzere iken komiser yetişti 

kurtulmaları için 2834 numa· 
ralı kanuna (Her ortak kazan· 
cından yüzde beş versin) diye 
bir madde koymuş . Koym~Ş 
amma bu sermayeyi de f aizsıı 

b • r ok ııJakıılıındırnıı C\ ler: kn. Bu ıııiilıım lıeHırı ıllıı enı n , ı 

~uk bir knu dno:ın ının mikroıokolıun nlıındu hülh~I ~iLi tlilc 

gelmesi, "ben, kadınım! hen, erkeğim!,, di)C lı~Aırına~ı; filııulcr tnrafın· 
dan knnda bir nblôk , cıirc·foin aranma ı; soıır:ı, lınricl ınudabalcler]c 

k d l bil lı\ıın erkeıte erkeklik kı)metlerinin a~ılınımusı, erkek· 
n ın ll~IDl) ~ ; t:ı • 1 'd' 

1 • ı ) nn kııdıua dıı di~ilik değnlnıo ?:er'k1 ıne ele crı ır. eŞUll)C J,J, IJ • 1 •• ·ı· 1 • J93'7 
H t .. ık tııvu u horoz )l!Jıııcnk olıın hı) O OJI u ım erı , • orozu • ı , " . . 

'

> • er •ıe"ıne harıl harıl h.ızırlıım} orlnr. 1 ahi ttn ga) rı mı•vcud yem ıırı 0 
• " ı · · · 

ha) vaııı ıkl:ır Orcteu biyoloji l!iborııtuv rlıırı ımdıden lece& u erımızı 

kamçılı) orlar! . r. ı 
G b " k d n "Üphdenen \C doğacak ço~·uğım kcudı çocu0 u o · e c arısıo u .., • . . 

d " r baba~ıı da ıababet artık kopılımııı aı;ıyor. Mmı mıııı· uıa ığıuı 80) ıyen ,/ d rb 1 d" 
den alınıın tırnıık ucu knn dnmln ile çocu~un o b~b:ı n~ ~c ı 1 ge uıe ı· 
giuc d ir r.ıporlıır , eri) or; küçıık kan <lamlnmnı dılc •eltrl) or. . 

Jlim duııyası, )&kın bır zıımundo hepimizi ~n~ırtııctık dcrceeı!r- J:eııı 
,e lınrikul.ide olan keşiflerin ~imdiden doğum s:ıncılurırıı çı.:kmr.ktedır. 

Hesap alimlerinden birisi 
Bir adam ne yer? 1 Zenkibar sultanmm 

bavulları 
Hind denizinde, Afrika sa· 

hillerinde bir adacık ve bu 

Dün sabah Kemeraltında 
polis karakolu içinde bir ak'a 
olmuştur. Halil oğlu Şevki 
adında biri, karakol içinde 
tahkikat esnasında metresi Bn. 
Ayşenin başı ile gövdesini sus· 
talı bir çakı ile ikiye ayırmak 
istemiş, buna mani olm'llğa 

çalışan polis memuru B. Ya
şan da öldürmeğe teşebbüs 
ettiği sırada yakalanmıştır. 

Şevki, inşaat l{alfasıdır. Son 
zamanda fuardaki muhtelif 
inşaat işlerınde çalışmakta idi. 
Şevki, sekiz sene evci Öde· 
mişli Bn. Ayşeyi ındrcs almış 
ve o vakittenhcri bir arada 
yaşamışlardı. Bn . yşe, son 
zamanda tiitün mağazasına gi
diyor, çalışıyordu. Kız karde
şıııın teşvikilt• bundnn bir 
mü<ldet evet Şevkıyi evinden 
çıkaran Ay e, onun eşyasını da 
göndermiştir. Şevki, bundan 
çok müteessir olmuş ve bazı 
arkadaşlarına müracaatla: 

- Aramızı bulun, bizi ba· 
rıştırın, onu çok seviyorum. 
Onsuz yaşıyaınam. 

Demiş. Fakat Ayşe tekrar 

mağa başlayınca yere düşmüş 
ve polis memuru B. Yaşar 
müdahale edince Şevki, boy 
itibarile daha yüksek olduğu 
için sustalı çakıyı, memurların 
başına veya göğsüne saplamak 
üzere havalandırmıştır. 

O sırada gürültüye yetişen 
komiser, Şevkinin kolunu ha
vada yakalıyarak polis Bay 
Yaşan tehlikeli bir vaziyette 
yaralanmaktan kurtarmıştır. 
Şevki, elinden çakısı alındık
tan sonra karakoldaki neza· 
rethaneye konmuş ve hadise· 
den müddeiumumilik hab rdar 
edilmiştir. 

Hadise tahkikatına müd
deiumumi muavini B. Cevad 
Ôzpay tarafından el konmuş 
ve Şevki, Sulhceza mahkeme
sine sevkedilerek hakkında 
tevkif kararı alınmıştır. Yaralı 
Bn. Ayşe memleket hastane
sıne kaldırılmıştır. Yaraları 
ağırdır. 

Bir muharririmiz, <lün ad
liye koridorunda maznun Şev
ki ile görüşmüştür. Şevki mu· 
harririmize: 

. . rı bırakmamış. Kendimiz ıçı 
koyduğumuz sermayeye de faıı 
verdirmeği unutmamış. Bıze 
kooperatif işlerinde yol "e 
ışık gösteren çok kıymetli lk· 
tısad Vekaletiıniz; koyacağırn~ı 

.. . bıf bu sermayelere munasıp 
faiz verilmesini emredecek; 
kendi paramız için de her Y1 
nakten faiz alacağız. 

Haciz gok 
e· Sonra bu sermayeyi hacZ 

rt•• demiyorlar. Para; daima o 
ğın parasıdır. On yılı dold~: 
ranlar paralarını geri alıp ç 
karlar. Para; ölen ortak)ar:ı 
mirascılarına verilir.. . B~ğ~t 
veya bahçesini satbğı ıçın urçı' 
menlikten ve ortaklıktan 

· I rf•' kanlar paralarını gerı~e a ~dt' 
Hulasa yüzde beş hısse 0 ~ 
mek; kumbaraya par~ atoı;,. 
demektir. Münasebetsız ve 

l Ye s) nuna, ana mu ·ave ename ~· 

kırı harketinden dolayı orl'1~ 
lıktan çıkarıf madıkça parsfl 
sahibi ortaklardır. 

Kendi sermayemiz uzun uzadıya hesaplamış ve 
hlıyau1ııu u - ,,.•.:r.r .... 4-\...~vrııcJivel 

18 ton et, 50,000 litre muh
telif meşrubat sarfettiğini tes· 
bit etmiştir. 

Orta ge\ eze bir adamın da 
günde hiç olmazsa 20,000 
kelime söz söyledıği tahakkuk 
etmiştir. Bu kelimeler matbaa 
harflerile 900 metre genışli
ğinde bir satır teşkil edermiş! 

saray vardır. Sarayın sultanı 
Seyid Halife lbni Harundur 
ve Zenkibar sultanı unvanını 
haizdir. 

Bundan bir müddet evel 
bu sultan 129, 150 kişiden 
mürekkep tebaasını bırakarak 
yaveri Şahid bini Ali ile bir
likte f ngiltereye seyahat et· 
miştir. 

55 Lise mezunu 
Avrupa •a tahsile 

gönderilecek 

__ .. ___ ~ı"' .. 1.' l-:ıhı\I etınemi~· 
tir. Ayşenin söylediklerıne go· 
re Şevki, biraz sarhoş olunca 
evde kendisine yapmadık ha· 
karet bırakmazmış. Hatta silah 
çekmiş, bıçakla da tehdid 
etmiş. 

o_,.. .... ı,+;ıı- ,.vJ~nmistim. 

sonra karımdan ayrıldım. Ay· 
şe metresimdi, son zamanda 
evlenme muamelemizi bitir· 
mek için uğraşı) ordum, fakat 
kız kardeşi, bu ışı bozeu. 

İşte böyle yüzde beşlerd;, 
birike, birike beş, on s~f 
sonra göreceğiz ki kendioı;, 
' ·· ··ı b' mı·z "ll »uyu • ır Sll"J mny~ 1 
bulmuştur. 7, 8, belki 9, b 
milyon lirayı bulacak olan rt t 
sermaye ile iş göreceğiz. J\, 
bankalardan faizle para st 
dırmıyacağız. Birlik; b~ , 
mayeyi yine ortaklara faıı st 
rerek kullanacak, yede~ii~ 
maycmiz de o nisbettc 

Tuhaf bir fikir 
Amerikada, tiyatrolarda yan· 

mış olanların hatırası hamına 
150 metre yük eklikte bir 
abide dikilmesine karar veril
miştir. Maamafih bu fikir yeni 
beğildir. 1923 de Şikago ti
•atrosunda hemen hepsi d 

çocuk olmak lizere 583 kişı 
nin yandığı zaman da böyle 
bir abide kurulması düşüniiJ. 
müştü . 

Can kurtaran adam 
fngilterenin Selse linınnıncla 

66 yaşında bulunan Frcd Bar 
nes adında bir denizci ölmüş· 
tür. Bu adam, şımdiye kadıır 
birçok kimseleri boğulmaktan 
kurtıırmış, 28 yaşından itiba
ren tam kırk sene bu vazifeye 
devam etmiş v tam 210 ki· 
§iyi ölümden kurtarmıştır. 

Ruzveltin yeni bir işi 
Birle ik Amerıka Cumhur

reisi B. Ruzvelt güzel bir za
bıta romancısıdır. B. Ruzvelt 
şimdi bir d sinema roman· 
cılığını tecrübe edecektir. 

B. Ruzvelt yeni e erini Ho
lıvutta husu i bır heyet tara· 
fından sahney aldıracaktır. 

Emsalsiz bir kumaş! 
Japon kadınlar cemiyeti, 

Japon donanmasının en feda. 
kar zabitine bır nişaıı vermiş· 
tiı. Bu nişanın kordelesi enı· 
salsizdir. Tam 800 Japon ka· 
ını saçlarını kesmişler, bu 
açları kimyevi muamele ıle 
apon milli renk! rinc göre 
oyatmışl r v nışan n kordc· 

Sultan ne kadar menkul 
serveti varsa yanına almıştır. 

Bunlar 43 bavul doldurmak
tadır. lngilız zabıtası bu ba
vulların mu haf azası ıle hu u i 
surette me gul olmaktadır. 

Beyaz Gece 
Hazırlıklarına ehem

miyet veriliyor 
Şehir gazinosunda hazırlık· 

larına devam edilen ( Beyaz 
Gece ) nin fevkaladeliği hak
kında gazetelerde çıkan yazı· 
lar, pek çok halkın nazarı dik
katini celbettiği İçın mütcma· 
diyen ( Beyaz Gece ) nin ne 
olduğu soruluyor. Bunu soran 
karilerim1ze yalnız şu kadarını 
haber verelim ki, (Beyaz Gece) 
sürprızlerlc dolu hakikaten 
beyaz bir gece olacnk ve ha· 
tıralarda silinmez bir iz ha
linde yaşıyacaktır. 

(Beyaz Gece) hazırhklarını 
fuar dekorasyon heyeti yap
maktadır. 

(Beyaz Gece) nın ne kadar 
mukemmel olacağını tebarüz 
ettirmek ıçin enternasyonal 
sergilerimızin dekorasyon işle· 
rini üzerJcrin~ alan san'atkar· 
larımızın bu iş ıçin çalışmnkta 
olduklarını kayd f mck kafidir. 

V. Hıfzıssıhha meclisi 

Sümerbank, buseneki lise 
mezunlarından {55) genci Av-
rupaya tahsile gönderecektir. 
Bu gençler lstanbulda altı ay 
sürecek olan kursa devam ede· 
cekler ve sonra bildikleri ec· 
nebi lisanlarına göre Avrupa-
nın muhtelif memleketlerinde 
Sümerbank hesabına t hsile 
gônderileceklerdır. Bu gençler 
Avrupada iki yılda tahsillerini 
bitirecekler ve sonrl\ Sümer· 
bankın muhtelif şubelerinde 
hesap ışlerinde tavzif edile
ceklerdir. 

Bir kaza 
Bn. Raşel ya .. 
ralanarak öldü .. 

iki gün evel Karantinada 
Mektupçu yokuşunda bir kaza 
olmuştu. Elli yaşlarında Bn. 
Raşe!, evınin avlusundaki çi· 
çekleri sulamak için ayağında 
nahnlar olduğu halde bir mer· 
divcn üzerine çıkmıştı. O sırada 
nalınlardRn biri kaymış ve 
Bn. Raş 1 yuksekt~n başı üze
rine yere düşmek suretile ba-
şından ve sırtından ağır su
rette yaralanmış ve Sıhhat 

yurduna kaldırılmıştı. 
Bn. Raşel, nezfidimağiden 

Sıhhat Yurdunda diin öl-
müştur. 

Hadıse tahkikatına miıddei 
umumi muavini Bay Cevad 
Ôzpöy tarafından el konmuş, 
hadısenin şahitleri İsticvah edil
miştir. 

Tecim Lisesi mezunları 
Şehrimiz Tecim Lisesinden 

bu sene 14 talebe mezun ol-
muştur. Sümerbank, pek iyi 
der ceden ırntihan vermiş v~ 

Vilayet Hıfzısrsıhha meclisi, 
dün Sıhhat müdürlüğünde top
lanmış, Vilayetin muhtdif ag· 
lık ı lerı ıızerınd müzakered<" 
bulunarak kararlar almı tır. 

diploma ;\lmış olan 5 hılcb yı 
A ıup da tan:ctıl dtırm ki de 
r 

Ayşe, son günlerde İş ve 
gücünü bırakarak mütemadi
yen pe indt' dola an ve ken· 
disini bazan tehdid ederek, 
bazan da yalvararak tekrar 
metresi olmasını teklif eden 
Şevkiye dün Kemeraltı cndde· 
inde ra tlamıştn·. Şevki, Ay

şenin yanına okularak kendi
ini tehdıdc başla:nış ve ~us· 

talı çakısını göstererek: 
- Sonu çok fcırn olacak, 

gel razı ol, gene beraber ya
şıyalım. 

Demiştir. Bunun üzerine 
Ayşe, Kemeraltı poli kara
koluna müracaat ve şıknyette 
bulunmuş, polıs memurları, 
9evkiyı yakalıy'arak karakola 
götürmiışler ve ifadesıni almış· 
lardır. Şevkınin üzeri aranınca 
bır su talı çakı bulunmuş ve 
tehdid vak'asının şahitleri de 
celbedilerek birer birer istic· 
vap olunmuş, $evkının meş· 
hud cürüm! r kanununa göre, 
mahkemeye sevkı için zabıt 
varakası tutulmu tur. 

ahidler, zabıt vnrakasını 
imza ederken Şevki bırden
bire masa U7erındc ve tah
kıkal evrakı iızcrind duran 
u talı çakıyı k parak ki 

metr ının üzerine atılm , btr 
tile b ını yakalıyarak koyun 

boğazlar gabi boynundan çakı 
il kesmcğe kalkışmıştır. Genç 
kadın feryada b şlamış ve 
orada bulunan polis memuru 
B. Yaşarın da ımid hnlekar 
bir vaziyet aJdıgmı ören Şev
ki, çakıyı, melre inm boynuna 
ve sag omuzu üzerme üç defo 
b tınp çıkarmıştır . Kadın. 

Kendisini çok seviyorum. im· 
za atmasını bildiği halde l<a-

rakolda polisin yardıınile zabıt 
varakasına parmak basınca, 

tahammülüm kalmadı, ben de 
masa üzerindeki çakıyı kaptım, 

ondan sonra ne yaptığımı 
bilmiyorum. B iki de dclır
miştım. 

Hadi c tahkıkatın:ı adlıy, < c 
dev:ım <'dıfec~ktır. . 

iş kanunu 
İplik fabrika ı i çi
lerinin gündelikleri 

Şark sanayı şırketinin iplik 
tabrikasında, mak11ıelcrin la-

miri içiıı her ene olduğu gibi 
busene de on beş gün işler tatil 
edilmiştir. iş kanunu mucibince 

fabrika işçılerıııe bir haftalık 
gündeliklerinin tamamen vNil· 
mesi temin olunmuştur. 

Kinderhaymler 
bir Aöustosta açılacak 
Vilayetçe Bozdağda Göl

cük otelinde ve F oçndn açıla
cak Gindcrhaymler i~·in ha· 
zırlıklar ıkmal iiz redir. Ağus
tosun bırinden ıtibaren Gin· 

derhaymlerdc bulünacak ço· 
cuklar, doktor tarafından mu· 
ayene edilmek suretile iki 
Ginderhaymden hangisi daha 
faydalı olacaksa, ona gönde
rilecc.ktir. 

Kamplardaki çocuklar, Öğ· 
retmenlcrin nczarctırıdr isti
rahat edecek, kalorili gıda· 
larla beslenecek V<'- ağlam, 

yecektir. tik 
Hesaplara kim baka& 1 

Bu i !erin bir de heS~b 
tutma tarafı vcfrdır. He ~1 
nasıl tutulacağını, ne şt ,ıı 
k ntrol altında bulundll 
~agını ı icr anlıyabiJıne~ 
koop ralıflerın ve bırlı~ırt 

ıl ur ılduklarını kı~acıı 
den geçırmelıyiz. 

Yônctim kurulıJ it' 
Kooperatıfın bütün ıŞ ~ 

ortakların s çtıği yöoetı~tl' 
rulları dôndtirürler. ) 0 ,l 
kurulu dört ki iden 111 8F 
keptır. lçlerınden bır1510e kan olur. İşler genışler rt>'f 
zım olursa kooperatif~ ti 
müdür ve muhasebecı .. ,1eı 
olunur. Dört kişilik >';

1 
kurulunun iki de yede 
lunur. 

Hakem k11r~.Z,ı ~ıf 
Her koopcratif tc u~ır 

bir hakem kurulu va~Jıtf' 
kurulun vazifesi; orta 511 
sında veya ortaklarla Y1' ı 
kurulu arasında çıknc9çC• 
şamaınazlıkları kardeş 
baca bitirmektir. ~ 
Kooperatıfçılik ahlak•:te 

dedikodusunu hıç 1 
> ' 

Kooperatifçilikte herşeb,J' 

d" "' tır, namuskaranc ır, d ,dl' 
cadır. Şikayeti olan. ~1 ı 
her ortak; yaşını, baŞ'1'et11 
adamlardan seçilen ~8 sıı''' 
ruluna gidip dilegını /ti 

Kontrol kıırtl b,,er 
Kooperatiflerde ll" 

1ur 
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- Şotan kabinesinin mali 
ıslahat tedbirleri _____ .......... __ _ - .... -=-~- -~~ WI~ 

Ş k .. • k b •• •• -A Son günlerin va- Beklenilen munzam varidat tah-a r mısa. ı utun vrupa pur yolculuğu minen sekiz milyara baliğ oluyor 

da memnuniyet uyandırdı 
------------·~-----~-Gazeteler, Türkiyenin bu işteki mühim rolünden 

makaleler yazıyorlar bahsederek uzun 
lstanbul, 9 (Hususi) -Şark 

lbiaakının Tahranda imzası, 
Avrupada büyük bir memnu· 
niyet husule getirmiştir. Gaze· 
tcler, hu misakın büyük ehem· 
~İyetinden ve Türkiyenin, bu 
'•teki mühim rolünden bahset· 
~kte ve uzun makaleler yaz· 

için daha kendiliğinden mute- J Muahede Milletler Cemiye-
ber olacaktır. tinde tescil edilecektir. 

Filistin meselesi . 
Cebir ve kuvvet olmazsa . 
Filistin taksim edilemez ------·----lnaktadırlar. 

.Tahran, 9 (A.A.) - Pars Arab komitesi, bir bevanname Aıınsı bildiriyor: 'J 

r T~rkiye Hariciye Vekili Dr. neşrederek, Arab prens/erile isti
.evfık Rüştü Aras, lran Ha-

l'l~iye Nazırı B. Sami, Afga· şareye girişeceğini bildirdi 
Mstan Hariciye Nazın B. F eyz -----

uhammed Han ve Irak Ha- Kudüs, 9 (A.A.) - Tahki· Yüksek Arab komitesinin 
l"İciye Nazırı Naci Elasil bu- kat komisyonu raporunun neşri nüfuzlu azasından Sami Bey 
'!in ademi tecavüz muahede- Yahudi Ajansının ve içi fede· Abdullahi Royter Ajansına şu 
••ni irnza etmişlerdir. rasyonunun şiddetli muhalefe· beyanatta bulunmuştur: 
d Muahedenin birinci mad- tile karşılanmıştır, Bunlar man· -Filistinin taksimi planının 
. ~si. akid memleketlerin iç danın 1922 de tesbit edildiği tatbikine imkan yoktur. Ta ki 
lf crıne mutlak surette ademi şekilde muhafazasını istemek- lngiltere kuvvete müracaat et· 
'-liid hal dirler. a e ve ikinci madde sin. Mesele ekonomik bir me· 
:Üfterek hududların tecavüz- Arap mahfillerine gelince, sele değil şeref meselesidir. 
._en ınasuniyetine riayet hak- bunkla~ müfrkitler müstesna ol· Hayfayı, Safadı ve Tı"berlayı 
"lnd d Ü ma uzere omisyonun tavsi· 
"" a ır. çüncü madde dört h h · b' k b·ı· d -..eını k yelerini çok bariz bir muha· er angı ır para mu a ı ın e 
"'U • e. etin müşterek menfa· ı t k t · ;r,.· 
Ltrını alakadar eden bütün lefetle karşılamamışlardır. Bu arzumuza er e mıyece5ız. 
~ ı mahfiller f ngiliz planını De· Kudüs, 9 (A.A.) - Yük-
t ne milel ihtilaflarda istişa· fence parto şeflerinin itidal sek Arab komitesi neşrettiği 
~~b v~I" dörd1 üncü d~laddke. ~e ve kiyasete davet eden hita· bir beyannamede müstakbel 
İı... 1 anı, i ah e ı me sızın t b t . ~al bolcri veylıil ... .. :lıay c l l\avuıc i"\rau sıyasetını es ı ıçın 
L- ve müka11ı:t.u tıuuruz k d l b l l d h l · · -... '- derpı·ş mütemayil görünme te ir er. Ara prens eri e er a ıstı-
N .... '~etinden istinkafı · · b'ld' k -.cqekt d' Kudüs, 9 (A.A.) - Royter şareye girişeceğını ı ınne · 

ıı e ır. b'ld' · tedir. 
~dafaai nefs hali ve Mil· 1 ırıyor: ------• ------

illa c.emiyeti paktının 16 ıncı B. Sandler Nafıa Vekili 
1~deı1 veyahud 27 Ağustos d Bugün Avrupaya gidiyor 
. tarihli Paris muahede· Moskova a İstanbul, 9 (Hususi) - Na· 
b~n 15 inci maddesi muci- Moskova, 9 (A.A.) - !s· fıa Vekili B. Ali Çetin Kaya, 
h nce yapılacak icraat taarruz veç Dışbakanı B. Sandler Is· yarın Avrupaya hareket ediyor. 
•teketlerinden sayılmaz. veç hariciye genel sekreteri Vekil, lsveç hükumetinden 
~ ıncı madde mütearrıza ile birlikte merkez tayya~e vukubulan davet üzerine ev-
b 91 Dluabedenin ihbar mec- meydanına muvasalat etmış veli Stokholme gidecektir. 
l:.'tiyeti ol'maksız.ın nakzedile- ve B. Litvin0f, Potemkin, Bar· /stanbulda 
d ~t~etini bildirmektedir. Ye- kof, protokol müdür~, garni· 
~ 1n&dde diğer akit mem· zon kumandanı ve dığer şah- Bir şişe benzin 82 buçuk 

etlerinden birindeki mücs- siyetler tarafından karşılan· kuruşa satlldı 
::lı devfrmeği istihdaf eden mıştır. İstanbul, 9 (Hususi) - Ben· 
M.. klcüllerin ihdasma mani Rus • Japon zinin beher şişesi, bugün 82 
-'111lltak h kk d d Sek' buçuk kuruştan satılmıştır. '1 1 

a ın a ır. ı- MUnasabatı yeniden Hükumet, ciddi tedbirlere 
......._"madde bütün ihtilafların gerginleşti.. 
ı;,.....bane bir surette halledi- başvurmuş ve fazla fiatle satış 

Ccti · dd Moskova, 9 (A.A.) - Ha- yapanlar hakkında takibata 
~ nı ve dokuzuncu ma e vas Aı'ansı muhabirinden: 
h... --~ahedenin akit devletle· başlamıştır. 
"'Q Mıll 1 C . k Bolchoi hadisesi üzerine, Kaçakçılık ıL et er emiyetı pa tın· 
"tltl .. b 1 · Rusya ile Japonya arasındaki 
ltıık· nıutevellid veci e erinı münasebetler yeniden gergin· Ankara, 9 (A.A.) - Geçen 
ltd' 

11 etmiyeceğini bildirmek- J bir hafta içinde güınr ük mu· 

b'ı ır. Onuncu madde muc·ı- leşmiştir. B. Litvinof apon h f k 1 1 b" . a aza teş i atı biri ö Ü, ırı 
ırı::c muahede S sene için sefiri B. Sigemitsu ile görüş- yaralı 36 kaçakçı, 921 kilo 

'it eberdir. Fakat inkızasından müştür. gümrük kaçağı ile 12 kaçakçı 
t,kd~y evel ihbar edilmediği Burada söylediğine göre, hayvanı ele geçirmiştir. 

ırdc bir 0 kadar müddet Sovyet-Mançuko çember hattı B k 
'"""":~-------.. kat'i surette tesbit edilmedikçe an er '-\NADOLU bu hadiselerin arkası kesilmi- Mekik dokuyor 

yecektir. Hududu tahdit etmek Cebelüttarık, 9 (A.A.) 
Günlük siy:sal gazete üzere muhtelit bir komisyon lspanyol bankeri Juan March 

Maksadım, lstanbul yolcu· 
luğu, yani vapurla lstanbula 
gidiş ve oradan dönüştür. 

Kendi denizlerimizde en bü· 
yük daniz damarı halinde olan 
bu hat, son günlerde yolcula· 
ra muayyen azab ve ısbrab 
yolculuğu geçirten bir hale 
girdi. 

De:nizde geçen bir yolculu· 
ğun en birinci şartı, rahattır, 
konfordur, eğlencedir, temiz· 
liktir, iyi S'"rvistir, kolaylıkhr. 
Çünkü yolcu, kalkdığı ve va· 
racağı noha arasında sadece 
su ve havaya bakmak gibi 
yeknesak, üzücü bir dekor 
içinde, başka tesellilerden 
mahrumdur. 

Trenlerde, nisbeten müşa
hedeler değişir. Yani sıkmtı, 
yarı yarıya düşer. Çiinkü yol· 
cunun ruhunda biriken sıkıntı, 
sinirlerine düşen bozukluk, 
vücudünü saran rahatsızlık ve 
dimağına başlıyan kan hücu-
mu, mütemadiyen değişen mü· 
şahedelerin iç.inde, kah trene 
saldıran bir köpeğe bakmak, 

kah tarlalar arasından kulakları
nı gösteren eşt:ğe gülmek, 
kah ovalann içindeki hayatı 
seyredip düşünmek vesaire 
ile avunur, azalır, sükunet bu-
lur. Halbuki denizde sadece 
bir gök tavan, bir de mavi 
taban vardır. Geceleri müşte· 
reken siyahlaşırlar ve 
en fazlası, bir giineş 

bir ay veya bir yığın 
.. 1.-

tavan, 
yerme 
yıldız 

İşte bunun içindir ki, dünya· 
nın her yerinde deniz nakil 
vasıtaları, karadekilere nis· 
betle, çok zengin, temiz, ra· 
hat ve konforludur. 

Halbuki, zaman zaman, bu 
ilk ve tabii şart, bu en Ziıru· 
ri vaziyet ve icap, bizde laü
baliliğinin, alakasızhğın bütün 
laübalili~i içinde öyle bir hal 
alıyor ki, hayretten donakal· 
mamak mümkiin değil. 

Bir gün lstanbuldan gelen 
bir yolcunuzu karşı\amağa git
tınızse, eminim ki, onu o 
müthiş kalabalık iç.inde, eşya· 

nın gürülütü ve kf'safeti arasın· 
da - en aoğru tabirile · hı· 
şırı çıkmış olarak bulmuşsu· 

nıızdur. 
Kez.a, bir yolcunuz lstanbi..1-

la gidiyorsa, muhakkak arka-
sından merhametle bakıp: 

- Sen ne talihsiz imişin 

ki bugün, şu vapurla lstanbu
la hareket mecburiyetinde 
kaldın; 

Demişsinizdir. Devlet demir· 
yolları ile Devlet denizyolları 
arasında esas ve ruh itibarile 

' 
bir fark olmamak gerek!.. Bu, 
biri. Amma, vapur azdır, de-
nilecek, isteseler, fakat ciddi· 
yetle isteyib ciddiyetle düşün· 
seler, buzavallı halkın lstan· 
bul yolculuğu, bir cehennem 
yolculuğuna dönmezdi .. 

Paris, 9 (A.A .) - Dün sa· 
bahki kabine içtimaı hitamın· 
da hükumet azaları kabine 
tarafından isdar edilecek emir· 
nameler hakkında tamamiyle 
mutabık bulunduklarını beyan 
etmişlerdir. 

1937 yılı adi büdçede mu· 
vazenesini temine matuf ola
rak neşredilecek olan bu emir· 
namelerin belClenilen munzam 
varidat tahminen 8 milyara 
baliğ olmaktadır . 

Şimendiferler açığını kapa
mak için ayrıca tedbirler alı· 
nacaktır. 

Paris, 9 (A.A.) - B. Şo
tan diinkü kabine içtimaının 
hitamında radyodR söylediği 
bir nutukta bütün Fransızları 
hükumetin mali hareketine 
muzaharete davet etmekte ve 
bu hareketin gayesi memle
ketin kudret ve refahını arttır· 
mak olduğunu kaydeyleme-k
tedir. 

B. Şotan nutkuna şöyle de· 
vam etmiştir: 

"Son hadiseler mali vaziye· 
tin çok ciddi olduğunu gös· 
termiştir. Hükumet gerek 
frank ve gerek hıtzine için en 
ağır bir yük teşkil eden büd
çe açığını kapamak üzere mü· 
him tedbirler ittihazını lüzttm· 
lu görmüştür. Maliye Nazarı 
1937 büdçe açığına muadil 
bir hacimde birçok mali ted-
birler almıştır. Halkın kendi· 
sinden istenilen yeni fedakar
lıkların elzem olduğunu anlı-

yacağına kaniiz. 
Paris, 9 (A.A.) - Şotan 

kabinesinin mali ıslahat ted· 
birleri matbuat tarafından 
muhtelif şekillerde karşılan· 
maktadır. Halk cephesi gaze· 
teleri hükumet tarafından 
ittifakla kabul edilen bu ted
birlerin istikbal için teminat 
teşkil etliği mütaleasında bu· 
lunmaktadır. 

Buna mukabil muhalefet 
gazeteleri millete ağır fedakar· 
hklar yükletildiğini ve Blum 
tecrübesinin mükelt.}flere yük
letildiğini yazmaktadır. 

Çanakkale deniz faciası 
muhakemesi 

Dün İstanbulda ikinci ·ticaret 
mahkemesinde başladı 

ordu birleşiyor .. 
Viyana, 9 (A.A.) - Mebu· 

san meclisi son celsetinde mi· 
lisle ordunun tevhidi kanun 
layihasını kabul etmiştir. 

Bundan böyle ordu muvaz· 
zaf ve ihtiyat kuvvetlerle cephe 
ve geri hizmetleri milislerin
den mürekkep olacaktır. 

Hamidi:yeyi ziyaret 
ediyorlar 

Samsun, 9 (A.A.) - Ha· 
midiye mektep gemisi dün 

limanımıza geldi. Merasim ya
pıldı. Halk neşe içinde gıemi· 

yi ziyaret etmekte "'e kanra· 
man denizcilerimiti se1amla
maktadırlar. 

Kültür Bakanı 
Üniversitelilerin niçin iyi 
randıman vermediklerini 

tedkik ediyor. 

İstanbul, 9 (HulJUsi) - Üni· 
verslte talebesinin, iyi bir rand· 
man vermemesi esbabı, bizzat 
Kültür Bakanı B. Saffet Arı· 
kan tarafından ehemmiyetle 
tedkik olunmaktadır. 

Çengelköyünde 
Feci bir cinayet oldu 

İstanbul, 9 (Hususi) - Çen-

İst~r.ı~.. n ıu ~,, ,..d 
nak~cııeuc kara su arımız a 
vukua gelen deniz faciomm 
muhakemesine bugün asliye 
ikinci ticaret mahkemt.-sinde 
başlanacaktır. 

Birkaç gündenberi heriki 
vapur süvarilerinin ifadelerini 
almakla meşgu, bulunan liman 
reisi Hayreddinin riyaseti al
tındaki komisyon raporlarını 
tamamile hazırlamıştır. Bu ra· 
porlar bugün duruşması ya· 
pıiacak olan mahkemeye ib
raz edilecektir. 

Dün de yazdığımız gibi ls
panyol vapurunun süvarısı 

mahkemenin Valinsiya şehrin
de yapılması İcab ettiği ha&c
kında bazı iddialarda bulun· 
muş ise de bu iddianın ne 

dereceye kadar yerli veya 
yersiz olduğu bugün anlaşl· 
lacaktır. 

Diğer tnraftan italyao vapur 
acentesi tarafından getirilmiş 

olan tahlisiye mutahanı11 da 
Çanakkaledeki tahkikahna de· 
vam etmektedir. Mutahassıa, 
buna ait raporu birkaç. 'Tüne 

kadar hazırlıyarak lstanbul ~u
besi kanalile mahkemeye ibraz 

edecek, zarar ve ziyanın mik
tarı hakkında mahkeme hey
etine bir fikir vere~ktir. 

Lı Sllbip ve ba~azganı tayini hususunda Sovyetler ta· dün Coınte Di Savoi vapuru 
lı~:Ydar Rüşdü ôKTEM rafından yapılan teklife Japon: ile ltalyaya hareket etmiştir. Orhan Rahmi Gökçe 

gelköyünde, çok feci bir cina· 
yet olmuş ve bir çoban, ka· 
fası taşla ezilmek suretile öl· 
dürülmüştür. Yapılan tıehki· 

Son aldığımız malumata gö
re, batan ltalyan Capo · Pino 
vapurunda 34 bin liraya yakm 
Türk cmtcası bulunmaktaydı. ııı 11d Oıt ne~ri) at rn ) a?.ı işleri lann hala cevap verınemesı , 

·~ 61ii: llınıdi i\fi?.het Çanı;ar esefle karşılanmaktadır. 
la th.ncıi : - K l c.-;; fkinci Be,ler l!Oka~ı Çingene ra ına 
1'.ı •Ik Pımjei binaeı içinde Ortodoks papaz taç 

'teaJ:;f: iz.mir DOLU giydirmiş 
: 2776 •• J>05U k1llulU 405 

~aıı ... ABONE ŞERAiTi Varşova, 9 (A.A.) - Ge-
--,. 1200, altı aylığı 700, üç çenlerde yapılan çingene kralı 

l'-aı. Ylığı 500 kuru~tur. intihabatına ortodoks kilisesi 
!he, nıeutleJteıler için senelik makamatının riyaset etmiş ol-
lt._ ile flc.reti 27 liradır masına katolik ajansı hayret 

Y•~e 5 kuruştur 
1l g..... . - etmekte ve papaz Teodoro· 

ehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkeıtr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik Viyanan1n en mathur orkestrası 

' 

..... nııı nftıhalar 25 lr.uruıtur. k f ·ı ff E R A K Ş A M viçı.in resmi ruhani ıya etı e 
~Anri~UMA~A.ı\SINDA __llJ....!a~İn!J~BJ!!!ar~a~k~~in~e~n~e~k~r~a~lı~n~a ...J.JJL;.~-L!.J11.s.~a....11LA1s.a.ııu:J~:i.DJa....d8ııta.nı......aı11.BGBA11ıı:... ___ 

kata göre, bu cinayetin faili 
bir Sırptır. 

/ngiltere 
Franko tayyarelerine at•• 

emri vermedi 

Londra, 9 (Radyo) - De
niz Lordu (Duf Koper), dün 
Avam Kamara ında beyanatta 
bulunmuş, Franko tayyarele
rine ateş edilmesi için lngiliz 
donanmasına hiçbir zaman 

Bu emteanın sahibi olan Türk 
tüccarları da ayrıca mahkmeye 

müracaat ederek tazminat ıs· 

tiyeceklerdir. 

lsveç 
Zırhll hrkası Kiele varitı 

Kiel, 8 (A.A.) - Sverigc 
ve Drottning Victoria zırhhla
rile Gotland tayyare gemisin· 
den mürekkep birinci lıveç 
z1rhh fırkası Kiele ırelmiıtir. 



Sayfa 4 
ANADOLU 

Çukurovanın sulanması Yurdun zirai 
inkişafı 

Müzakereler sabaha kar 
İŞİ tahakkuk ediyor Ziraat odalarından istifa· 

• de edilecektir 

Hükumet, bu büvük İŞ İC, in 11 mil- lstanbul, 9 (Hususi) - Zi· 
J raat Vekili B. Şakir, Ankara-

YOn lira sarf edecektir ya hareket ederken zirai te-
şebbüsatımız hakkında gaze· 

Ankara, 9 (Hususi muha· Bu suretle yurdun belli tecilere şu beyanatta bulun· 
birimizden) - Devlet büyük başlı pamuk yetiştirici saha· 

l h d · muştur: 
su projesinin tatbikinde ehem· arının to umlarm an yem çe· "- Zirai kombinaların ku-
miyetle istical etmektedir. 31 şidlerle tebdili işi filiyat sa· rulmasl işinden vazgeçildiği 
milyonluk su tahsisatından on basına girirmiş olmaktadır. 

ki doğru mudur? 
bir milyon lirasım yalnız Çu- Yeni çeşid pamu arın ta- "- .Zirai kombinalar, için 
kurova için harcayacaktır. şıdıkları yüksek vasıflar dola- 1 k 

ayrılmış olan 3 milyon lira ı 
Çukurovanın sulanmasına yısile iktisab ettikleri büyük tahsisat bugün de mevcuddur. 

ait olan projeler ve etüdler kıymet, bu çeşidlerin ekimi Yalmz benden eve\ bu mak· 
yapılmıştır. hususunda fiftçide büyük rağ· sadla 750 bin liralık traktör 

Bedran, Seyhan ve Cey- bet uyandırmıştır. ve harman makinaları lsmar-
handan açılacak kanallar, ba· Birçok Vilayetlerden bu çc· d lanmıştır. Ancak bunlar an 
rajlar ve tali tesisatla Adana, şid tohumların istenmesi bunu bu sene istifade edemiyeceğiz. 
Ceyhan, Mersin ve Tarsus bariz bir surette göstermek- Çünkü mahsul idrak edilmek-
ovaları, pamuk zeriyyatının tedir. tedir. 
icab ettirdiği muntazam iska Ziraat Vekaleti bu talebleri Yeni yıl mahsulü hakkında 
servislerine kavuşmuş olacaktır. is'af etmeden evel bu Vila- her taraftan aldığımız nefo·e-

Bugünkü hesaplar şudur: yetlerin iklimine elverişli gele- d ler sevindirici mahiyette ir. 
On bir milyon lira sarfile cek tohumları seçmek üzere Bu sene mahsul kalite ve 

su meselesi ve Çukurova için tecrübeler yapmaktadır. Bu d h mikdar itibariyle çok a a 
ciddi bir dert olan toprak sene bitecek olan bu tecrü-

1 d iyidir. Fakat pamuk ve üzüm 
ve işçi meseleleri halledildik· belerden sonra bura ar a yeni hakkında henüz birşey söyle-
ten sonra Çukurova ideal tipte tohum dağıtılmasına başlana· 

mek zamanı değildir. 
1,000,000 balya pamuk istih· caktır. 

f Ziraat odaları işine gelince, 
sal edecektir. Ziraat Vekaletinin bir tara -

1 zirai inkişafımm temin için 
Kurulmuş ve kurulmakta tar. pamuk tohumlarının ıs a-

çalışırken ziraat odalarından 
olan milli dokuma endüstrimi· hat işini başarmıya devam 

da istifade edeceğimiz pek 
zin istihlak cttigv i pamuktan ederken diğer taraftan da 

tabiidir. Cumhurreisi Atatür-
memleketin bilvasıta kazana- pamuk ziraatini makineleştir· 

kün millete hediye ettikleri 
cağı döviz ve genişliyen iş mek yolunda nasıl tedbirler 

çiftliklerin idaresi için henüz 
hacmi dolayısile iç pazar in· aldığını görüyoruz. 

l l bir karar alınmış değildir. 
kişafımız bir tarafa bırakılsa Dağıtılan a et er 

B 1 d 1 k b Büyük Millet Meclisi açıldık· 
bile bir milyon balya pamulr, u cüm e en o ara u se-

l M l El tan sonra idare şeklini tayin 
bugünkü fiatlere göre memle· ne Seyhan, çeli, a atya, a· edecek kanunlar teklif oluna· 
kete 90 milyon liralık bir ziz, Diyarıbekir, Urfa, Maraş, 

caktır. 

şı muvakkat bir mütare
ke ile sona erdi 

-------------
- Başı 1 inci sahifede -

U ogpingboun sol sahilindeki 
teı)e üzerinde Çin tak.vi)e kıtaatı 
toplanmıştır. 

Ordu mahfolleri hadiseyi 3·36 
ıarihinıle toplanan Kouminlang 
konferansının şimali Çindeki iki 
hükumet üzerinde Nan1".in otorite· 
sinin tekrar tesisi hakkında ver
di~i karara atfetmektedirler. 

Pekin, 9 (A.A.) - Çin • japon 
nıüsaJemesi üzerine japonlar Çin 
kıtaatının Piogtnl bölgesinde üç 
löyü bo~ahınalarını istemi~lcrdir. 

Çin malamalı bu ialebi red

dettikleri için muharebe eaat 19 da 
tekrnr başlamıştır. joponlar mühim 
miktarda piyade, tank ve lopçu 
takviyesi almı~lardır. japonlar Pe· 
kinin içinde ibıi)at tedbirleri al· 
maktadırlar. Pekinde örfi idare 
ilan edilmiştir. 

Endişe verici vaziyete rağmen 
iki taraf ta işi muslihane hal arzu· 
lannı teyid etmektcılirler. 

Çinli müşabiJlcr oimıliki hadi· 
ııenin Tagku mütarckesindeııhcri 
şimal Çininde vukukubulan badi· 
selerin en mühimmi olduğnnu kay· 

dediyorlar. 

Nankin, 9 (A.A.) - Japon 
ateşemiliteri Okido Hariciye 
Nezaretine giderek Kamping 
hadisesi etrafında gôrüşmüş
tür. Selahiyettar Çin mehafili 
mezkur hadiseden dolayı Çi· 
nin katiyen mesul olmadığı 
noktai nazarında lsrar etmek
tedir. 

Konoye kabinesi tarafından 

almıştır. 
Diğer taraftan Japon ma

kamatınclan da Şimali Çin 
harekatını durdurması rica 
edilmiştir. 

Çin Hariciye Nazırı Japon 
sefiri ile müzakerelere giriş· 
mek Üzere tayyare ile Kuling
den Nankine hareket etmiştir. 

Pekin, 9 (A.A.) - Gece 
yarısından sonra başlanan 
müzakereler sabaha karşı mu· 
vakkat bir mütareke akdine 
ve gerek Japon ve gerek Çin 
kıtaatının geri çekil.mesi emir
lerine müncer olmuştur. 

Çini gennal Çang Yung 
ve Japonyayı da Matsui temsil 
ediyorlardı. Her iki taraf ta 
bazı noktaları mütekabilen 
tahliye edeceklerdir. 

Tokyo, 9 ( A.A. ) - Asahi 
gazetesi Pekinden aldığı ma
lumata göre, Çin · Japon mü· 
kerelerinin münkati olup mu
hasamatın yeniden başladığını 
bildirmektedir. 

Şanghay, 9 (A.A.) - Tok
yodan bildirildiğine göre, Gar
bi Japonya ordusuna mensup 
bir fırka Çine hareket etmek 
üzere hazır bulunmaktadır. 

Japon ordusundaki bütün 
mezuniyetler kaldırılmıştır. 

miktar kazandıracaktır. Gaziantep, Manisa ve Aydın Ormanlarımızın himayesi ve 
934 de pamuk ihracatımız vilayetlerine 260 pamuk mib-

sarfedilmekte olan mesai ne· 
ticesinde Çin· Japon münase· 
batının düzelebileceği ümid 
edildiği bir sırada böyle bir 

Pekin, 9 (A.A.) - iki taraf 
kuvvetlerinin geri çekilmesi 
hüküm\erini muhtevi mukavele 
tatbik mevkiine girmezden 
evel muharebe şafakla beraber 
yeniden başlamıştır . 

çoğaltılması hususunda son 
13,029 tona tekabül etmek zeri ve 350 ot çkpası dağı- kanun birçok iyi tedbirleri 
şartile, 5, 183,000; 936 de tılmıştır. Bu makinelerin ve-

. , camidir. En mühim işlerimiz-
tona tekabül etmek şartiıe~ temin için hususi memurlar UClJ UJI J.:>I IUv• .,. ... ..,. -· ,,,_,.,_," ;,-LL-- ,_ ___ : çeh<';),.,..ı,. .. ;n c İİ· 

9,485,000 lira idi. Bir milyon tayin edilmiştir. iyi kullanmak ve mümkün ol· tedir. Herhalde münasebatın ratle muharebe sahasına gcl-
balya pamuktan bütiin dahili Bu memurlar köylü ile be· duğu kadar da yeni ormanlar daha ziyade vahimleşmesine meleri üzerine bu sabahki çar· 
istihlak ihtiyacı temin edil- raber çalışmakta ve köyl5leri yetiştirmeğe çalışmaktır. Müs· mani olmak temayülü müşahe· pışma pek kısa olmuştur. Ya· 
di~ten sonra geri kalan 5()0. makine ile ziraatc alıştırmak- takil orman müdürlüğü teşki· de edilmektedir. pılan uyuşmıya tevfikan Ja· 
250 bin tonluk miktar mem· tadırlar. latını tamamlağa çalışıyoruz. Nankin, 9 (A.A.) - Japon ponlar Yungting nehrinin sol, 
lekele asgari bir hesabla 90. Önümüzdeki sene bütün pa· Teşkilat tamamlanınca bu mü- hükumetinin Şimali Çindeki Çinliler de sağ sahiline çekil-
95 milyon bırakacaktır. muk mıntakalarında ziıaatin essese tam randımanla ışe Japon kıtaatı tarafınd-an ya- mişlerdir. 

Su etüdlerini yapmış olan makine ile yapılması için bir başlıyacaktır. pılan faaliyete mani olması Milisler Çin kıt'alarının tah-
mütehassısın raporundan şu program hazırlanmıştır. Pa- •·--~D~i!llşıml!T!!aml!lb~ib!llı~· •-•1

• bekleniyor. Bununla beraber liye ettikleri ş~hirleri işgal 
cümlelere bakınız: muk ziraatini makineleştirilme· Cevad Dağlı ihtilafın tamamile tasfiyesinden mişlerdir. 

"- Su meselesi halledilsin, sinden memleket hesabına te· evel hadisenin sebeblerı hak- Pekin, 9 (A.A.) - Bu sa· 
Ç ikinci Beyler sokak No. 65 b k h b d k 1 f ukurova Mısırın dünya pa· min edilecek en büyük kazanç kında vaziyetin tavazzuhu za· ah i mu are e ara a i iti a 
muk ambarı şöhretini haklı memlekette pamuk yetiştir· Hergün sabahtan akşama ruri addedilmektedir. mucibince Çin milisleri Vang· 

kadar hastalarını kabul 
olarak kendine alacaktır. ,, meğe elverişli bütün sahalarda eder. Tele. 3055 Cin mehafilinde bugünkü ping şehrindeki Çin garnizo-

hadisenin ç1kmış olmasına Çin 
UJt.:'Udl 11 IUUt': l""'""~•"·•' "J''••• ..,.\. 

Pekin, 9 (A.A.) - Salahi· 
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Bugunkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saat 12,30 - t 4 
Halk türküleri, havadisler, 
plaklarla seçilmiş musiki par· 
çaları. . 
Akşam: 18,30 Dans musı· 

kisi, 19,30 Konferans. 
20 (Türk musiki heyeti ta· 

rafından) Türk musikisi, 20,30 
( B. Ömer Rıza tarafından ) 
arapca söylev. . 

20 45 ( Türk musiki heyet• 
tarafı,ndan) şarkılar, saat ayarı, 
21,15 Orkestra. 

22 15 Ajans ve borsa ha· 
berle~i, 22,30 Opera ve ope· 
ret parçaları. 

Belgrad radyosu 
Kısa dalga: 49 metro 

18 Cm. 
Saat 21,45 Türkçe hava• 

disler. / -----------------------:::. 

DOPSA 
.lb+• Gi*+e 

OzUm satışları I(. S 
Ç. Alıcı K. S. 

287 Esnaf Ban. 11 75 18 

64 İnhisar ida. 8 50 10 
5 

351 Yekun 
448759,5 Eski satış 
449110,5 U. satış 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. ~ ı 
436 Buğday 5 50 

6 3378 Kilo Yapak 56 50 
6
5 0 317 Ken. Pala. 200 4 

Yugoslavya . 
madenfert·· 

Yıl' 
Belgrad, 9 (Radyo) - .

11
• 

goslavyanın muhtelif ye~lj';;I· 
deki birçok maden len~ ış. etir· 
mesi ıçın karar verılııı_ı~ib' 
Bilhassa bakır ve çinko ıs ~· 
saline ehemmiyet verihne 
tedir. 

TAKViM 56 
Rumi - 1353 ı Arabi -1~ 1 

Haziran 27 Ccmıız c,.,·e 

-
1 
9 
3 
7 

Temmuz 

10 
l 
9 
3 
1 
• 

Cumartesı fki sene evel tanzim edilen ziraat yapılması imkanının te- vaziyetin çok vahim ihtilatlara nunun yerini almağa geldik· 
yüksek kaliteli pamuk yetiş· min edılmesi olacaktır. vasıtasile işletilmesi tatbik yol açabileceği gizlenmemek- leri zaman başlamıştır. Bir - F n ~·" 

k 
Evkat Ezan Va at E,·kat ~zıı 

1
9,l 1 

tirme planının tatbikine de de· Ziraat Bakanlığı bugün bu mevki ine konacaktır. tedir. yanlışlık eseri olara milislerle - - 12 Güne{ 9,27 4,·14 okşonı 0 22• 
vam edilecektir. mezzuu da pamuk işini kura· Ziraat Bakanlığı hazırladığı Şanghay, 6 (A.A.) - Ma· Japonlar arasında çarpışma öğle s,:;3 12,10 yatsı l,~4 2,.J 

Gene ayni plana göre; bu cak ve kurtaracak bir ana istatistiklere göre ekim ile uğ· reşal Şan Kay Şek ve Çin olmuş ve bu çarpışmada mi· ikindi 8,48 16,06 imsak 
7
' r 

l 
oo·rte 

sene Seyhan, çel, Malatya, mevzu olarak ele almış bulu- raşmakta olan ve nüfusumu- erkanıharbiye reisinin de işti· !islerden biri ölmüş, dördü Pekin, 9 (A. A.) - " r 
Diyarıbekir, Elaziz, Edirne, nuyor. Bakanlık memlekette zun yüzde 74 ünü teşkil eden rak ettiği bir kabine toplan· yaralanmıştır. Biraz sonra sü- Ajansı bildiriyor: bil 
Maraş, Gazianteb, Antalya, pamuk ekimine elverişli olan küçük çiftçinin yüzde 81 ri tısı Kulinde yapılmış ve Ja· kunet avdet etmiştir. Çin . Japon ihtilafını ıerifl 
lzmir ve Manisa vilayetlerinin araziyi birer tesbit etmektedir. yani sekiz milyonu geçen ponya ile çıkan hadisenin f stanbul, 9 (Hususi) - Ja- ıçın yapılan müz~~ereejtt' 
tamamile Aydın vilayetinin Bu tesbit işi bittikten sonra bir vatandaş kütlesi buğday, muslihane bir tarzda halledil· ponyanın, Çini işgale hazır- çıkmaza girdiği bildırıl:b~: 
mühim bir kısmını yeni çeşid pamuk ziraatine elverişli olduğu arpa, yulaf, mısır bir tek ke- mesi kararlaştırılmıştır. !andığı, orduda, bütün zabit dir. Geçen her ~aat, l11 ıetıh 
pamuk mıntakası içine al- tahakkuk eden yerlerde teşkil lime ile hububat ekimi ile 29 uncu Çin ordusu ihtila- lerden iznin kaldrıldığı bildi- malın tekrar uaşlanıası 
mışb~ edilec~k pamuk kooperatifleri hayatını kazanmaktadır. hn-~m~ev•z•i•il~eş~t~ir~il~m~e~s~i ~iç~i;n~e~m~i~r~~r~il;m~e~k~te~d;i~r·~--~-~~~-k~e~s~in~i~a~rt.ır•m•a•k•t•a•d•ır~·~~ 
--------------------------------·· Jc•d'' , ' aksülamel başlıyordu. General Yalnız bu C\kşam için yapa- - Hayır .. Köşedeki taksiyi ruh ve asabına b~ pire 

1 r! ı•zı ı• cı• hang ı• r 1 Mars, hemen budvare koştu; cak hiçbir şey yoktur. Esasen kullanacağım . Yalnız çıka- tesirinin sebebi ne idı? 
'I sinirlcrE- tesir yapacak bir oda hizmetçisi de bu mek- cağım! düşündü. 5eb' 

ilaç, birşey bulmak istedi. tubları bu kadar süratle kul· Ani ve cazib bir hareketle Genç kadın, esrarlı. ve goı· 
Fakat böyle birşey bulamadı. )anacak değilse, şimdilik eli- koltuktan kalktı; dağınık saç- har gözlerini generalıo 

-18- Nakleden: F.Şemseddin Benliol)lu 

Genç ve güzel kadın hiç 
durmuyor, söyleniyordu. 

- Mücevherlerimi koydu· 
ğum kub içinde idiler. Gi· 
yinmek istedim. Tuvaletimi 
yaptım; mücevherlerden biri
sini alırken mektubların ol
madığını gördüm. Her tarafı 
aradım, fakat bulamadım. 

Dün kovduğum oda hizmet· 
çisinden şiipheleniyorum. Her· 
halde intikam almak ıçın yap
mıştır. Mahvolduk, mahvol
duk!. 

Genç kadın bunun üzerine 
generalin kc,lları arasına düş· 

tü. Asabı taş gibi sertleş· 
mişti. 

Genç kadının vücudu, şid
detU bir elektrik ceryanına 
tutulmuş gibi titriyordu. Ge· 
neral: 

- Lidya... Lidyal. Biraz 
sükunet bull. Vaziyet sandığın 
kadar tehlikeli değildir. Ben 
herşeyi yoluna koyacağım. 
Haydi, sükunet bul.. 

Dedi ve genç kadını bir 
koltuğa oturttu. 

Lidyanın hali cidden fecidi. 
Kadının rengi bembeyaz ol
muştu. Şimdi şiddetli bir 

mizde vakit vardır. !arını düzeltti. Bu variyeti ile lerine dikerek: d ,~· 
b e ı 

Lidya artık kendine gelmiş, Ve saatine baktıktan sonra: Lidya daha fazla güzel görü- - Bu akşam en ğit11 
garib ve güzel yeşil gözlerini - Lidya ... Şu anda senden nüyordu. General yanına yak· şam yemeğine gitmiyece . 
açmıştı. General Marsı tepe- ayrılmak mecburiyetindeyim. laştı ve Lidyayı öpmek is· Dedi ve çıktı. .. et d0

" 

den tırnağa kadar ve baygın Dedi ve biraz evci masa tedi. General bir mudd . bir •" 
b G .. lert "' bir halde süzdükten sonra: üzerine ırakmış olduğu ha- Lidya soğuk bir tavırla muş gibi kaldı. oı Jc•l'ırt 

- Ne kadar güzelsini ritayı aldı: çekildi. evel Lidyanın çıktığı 0dde 
Dedi. - Akşam yemeğine gelmi- _ Neden böyle yapıyorsun dalmış kalmıştı. Bir ~toJ'ıı· 
Bu kadın cidden eksantrik yeceğinr, aldığım mühim bir L d ? sonra general kendin• r.ı~tı i ya. ' . de" .,. . 

bir kadındı. Bir an eve} en emri ifa edeceğim. Hemen - Sen son günlerde de· dı Lidyanın dairestn e şeY. 
b.. ··k b' t hl'k t 'd v · lb" d ğ' v · "· t" 1 ve' otomobı'lı'ne b'ınd.i ~- 11ib' uyu ır e ı e asavvur gı ecegım, e ıse e ışecegım. gış ın ~ 11 

ediyorken şimdi sade kalbinin Dedi. - Lidya... Biliyorsun ki tana tutulmuş deli ıne 
hisler.ne tabi oluyordu. - Ne? .. Yemeğe gelmiye- vazifem mühimdir. evinin yolunu tuttu. feri: · 

General Mars: cek misin?. Bu kadar mühim - Geceler hayrolsunl Kapı da emirber t~:ri ~;ıı 
- Sevgilim, dedi, hadise· iş mi var? Ve Lidya bunu söyliyerek - Başvekil hazre 

ler sandığın kadar ehemmi- - Evet ... Çok mühim, ma· çıkmağa hazırlandı. General müstacelen istediler. 
yetli değildir. Ben İcab eden mafih istersen seni de otomo- Mars olduğu yerde hareketsiz Haberini verdi. f}df "" 
tedbirleri ittihaz edeceğim. bile alayım. ve sessiz durdu. Bu kadının - Sona 

--------------------------------------------------------~--------~--~------~------------------------~ 
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fstanbuldaki spor hadisesi: 

lzmirliler kırılıp dökülür
ken nerede idiler? 

~]m] .. A~.a katili Ağarceza.~a verildi 

~ Kuçuk Kemal ıdamdan 
Bir hatıra kurtulacak mı? 

Spor derdi meselesi, acaba yeni T opkapı sarayı müzesi mü
dür muavini izzet Kumbaralar, 
toprağa göçtü. Kendisile bir 
defa konuşmustum ve ondan 
epeyce istifadem olmuştu. Eser· 
\erinden birkaç tanesini de 
vermek nezııketini esirgeme· 
mişti. Ölümünü, derin bir 
acıle gazetede okudum. Cum
huriyet, ona yarım sütundan 
fazla bir yer ayırarak tam bir 
kadirşinaslık göstermiş .. 

mi gözlerine çarptı? 
Geçen hafta Güneş - Gala· 

saray maçı, büyük bir spor 
skandalı halinde geçti. Oyun
cuların futbol sahasında me· 
şin yuvarlağı bırakarak biribi
rinin gırtlağma sarılmaları ye
tişmiyormuş gibi, iki kulüb 
taraftarları da saçlarını, bo
yunbağlarını düzelterek ve 
kollarını sıvayarak kendi ele
manlarının yanında mevki al
dılar. 

İstanbul sahasının ufukla
rında yetkası açılmadık küfür
ler, yekdiğerinin suratına in
miyen yumruklar, biribirine 
savrulmıyan tekmeler kaldı. 
Yani mükemmel bir dayak 
ve boğuşma müsabakası oldu. 
Gözümüzle görmedik, fakat 
f stanbul refiklerimiz meydan
dadır: 

Yazılar ve resimler, hep bu 
intibalarla dolu .. 

Fakat işin garib ciheti bu 
mücadelenin, memlekette san· 
ki spor davası ve hastalığı 
Yeni başlamış gibi birdenbire 
gazetelere geçivermiş olma
sıdır. Bir gazete, diğer gaze
teyi; "halkı ve oyuncuları yek· 
diğerine kapıştırmakla., itham 
ededursun, diğeri de böyle 
birşeyin tamamile gayri varit 
olduğunu söylüyor .. Fakat bir 
aralık, başmuharrirler de or· 
taya çıkıyor. 

- Memleket, gençlik, spor, 
teşkilat iJh ... 

Diye diye sütunlar karah
}'orlar. Evet, sanki memlekette 
müzminleşmiş olan spor der
dini ancak yeni görmüşler .. 
O gün, Haşimin bacağı kırıl
masaydı ve birkaç kişi dövü
şüp sövüşmeseydi, spor me
selesi namına ortada birşey 
~lmıyacaktı. Ortalık "gül gü
lıstan" olacaktı. Bu ciheti bil
hassa işaret etmeği fay dalı 
buluyoruz. Çünkü yazımızın 
alt kısımlarında bunu mevzu
bahs edeceğiz. Gene ayni mü· 
llakaşa bize gösteriyor ki, or
l~da hakikaten fikir ve pren· 
~.1P dahilinde ve bütün genç
ı~e şamil bir samimi hareket 
değil, doğrudan doğruya ga
~ete ve kulüb kaprisleri var· 
dır. Çarpışan bunlardır. Her 
>'azı, mutlak bir kulüb veya 
:eınayül zaviyesinden yazılmış-
ır, Her tenkidin arkasında bir 

ı~z.etecilik gayreti de vardır. 
d 1z11n gibi meslek erbabı, bunu 
aha iyi bilir .• 

Arnma siz diyeceksiniz ki: 

1
- lstanbulda şöyle, böyle 

0 muş.. Bundan size, bize ne? 
)' F' akal biz böyle düşünmü-
Otuz. Bu noktalar lzmiri de 
~k alakadar eder. Evvela 

4 
enıleket sporu namına konu

G!Jluyor. Elbette ki bu mevzu 
~~;rinde söz söylemek hakkı, t; n.ız lstanbula verilmiş de
f 

1 dır. Bu mevzu üzerinde 
,~ah. ferah konuşup münakaşa 

İ~ıliriz. Bu biri. 
"1 kıncisi • ki yazımızın asıl 
b·aksadını teşkil etmektedir • 
~~e daha entressan geliyor. 
tıl nbul sahasında bir kavga 
lı:ı~uş ve bir oyuncu yaralan
"e ş. Matbuat ehlinin meslek 
lik memleket gayreti ile genç
~b muhabbeti bundan sonra 

atıvermiş. iyi amma, sora-

maz mıyız, lzmirli ve Ankaralı 
sporcuların kolu, kafası, ayağı , 

beli İstanbul sahasında kırı· 
lırken, niçin susmuşlardı, niçin 
o hadiseleri de bir gençlik 
ve spor işi telakki etmemiş

lerdi?. 
Değil mi ya?. 
Doğanspoı dan Hakkı biça

re, çenesini tutarak, hala ve 
hala doktor doktor, hastane 
hastane dolaşıp durmadedır. 
Zavallı Fethi de keza İstanbul 
sahasında kırılan bacağını sü
rüklemektedir. Bunlar da Ha
şim kadar memleket çocuğu
durlar. Bunları da, işle o bo
zulan spor ruhu çarpmıştır. 
Haş\mden ne eksiklikleri var 
bunların? 

Keza, Ankaranın en mühim 
iki elemanı da milli küme 
maçı denilen devamlı meydan 
muharebelerinin malul gazileri 
arasındadır. 

lstanbulun o meşhur spor 
muharrirleri, o meslekdaşları-
mız, o zaman neredeydiler?. 
Mesele kendi aralarında ve 
lstanbul çocukları aleyhine 
bir inkişaf gösterince, hepsi 
de kemali hararetle ve hab
beyi kubbe yapa yapa ortaya 
çıkıyor, fakat diğer şe
hirler ve onların sporcuları· 
nın ~aıiyet ve hakları olunca 
koskoca deveyi topal bacaklı 
karınca haline getiriyorlar. 
işte bu son meselede de va
ziyet aynen bu olduğu için, 
münakaşaların zerrece samimi 
olmadığını söyliyebiliriz. Mev
zu hakikaten Türk sporunun 
vaziyetine intikal ederse o 
takdirde elbette ki bizim de 
ileri şürecek fikirlerimiz bu
lunur. ** ~~~~~--·~~~~ 

Kardinal Pacel 
için Fransada büyük me

rasim yapılac;ak .. 
Paris, 9 (Radyo) - Vatikan 

Hariciye Nazırı Kardinal Pa
.;el, yarın (bugün) Lijyo şeh
rine muvasalat edecektir. 

Frransız hükumeti, Kardinal 
Paçelin bir kral gibi karşılan· 
masını emretmiştir. 

istikbal merasiminde bir pi· 
yade fırkası, bir süvari alayı 
ve muhtelif müfrezeler hazır 
bulunacaklardır. 

Vatikan Hariciye Nazırının 

muvasalatında 21 pare top 
atılacaktır. 

Bir Fransız filosu 

Merhumun, "Kavukların ta
rihi" adlı eserini, lstanbuldan 
dönerken vapurda birine gös
miştim. Daha doğurusu, ben 
okurken gelip sormuştu. Eserin 
ismini görünce: 

- Sizin kafanız kavuklu 
-dedi- öyle olmasa böyle zırva 
şeyleri okumazdınız. 

Muhatabım, bu şehrin ileri 
gelen, genç simalarından hi· 
riydi. Onu siz de tanırsınız. 

Babadan şöhretli, zengin, 
kalontor birşey. 

Böylelerine kıymet verme
diğim için, hiç sesimi çıkar
mamıştım. Dün, gazetede bu 
havadisi okurken, o genç zer.
gin geçiyordu. Çağırdım: 

- Gel -dedim· bir kahve 
içelim. Kar, kardır senin için .. 

Geldi, oturdu. Kahveyi ıs
marladık. Ölüm haberini ona 
gösterdim. Baştan aşağıya ka
dar okudu: 

- Allah rahmet eylesin. 
Fakat bunu bana neden gös· 
terdin? 

Yüzüne baktım: 
- Hani -dedim- şu, İstan

bul dönüşünde, elimde "Ka
vukların tarihi,, diye bir eser 
görmüştün de alay etmiştin 

ya ... 
Evet?. 
işte o eserin sahibi? 
Yaaaaal... Fakat maksa-

sadını anlamıyorum. 

- Bak, sana söyliyeyim: 
Bu adam öldü, kara toprağa 

göçüp gitti. Bütün gazeteler, 
sütunlarla ondan bahsediyor. 
Yarın, öbür gün ..... 

- Neye sustun, devam et
sene? 

- Baban ölecek, arkasından 
sen de öleceksin. 

- Tabii öleceğiz. 
- Fakat sizin arkanızdan 

böyle yarım sütunla bahsedil
miyecek. Yazılsa bile beş sa
tır .. Hem de parası peşin ola
rak .. Yani, anla ki, kıymet, içi 
para dolu kasada değil, içi 
bilgi ve fazilet dolu kasadır. 
Gördün mü "Kavukların tari· 
hi" nin kavuklusunu? 

Çimd·k -----Japon sularına vardı M l 
Tokyo, 9 (Radyo) - Ami- üta ea 

ral (Leviko) nun kumandasın- yürütmüyorlar 
daki Fransız filosu, Japon su- Roma, 9 (Radyo) - İtalya 
larına vasıl olmuştur. Fransız mehafili, Fransada tatbik 
Amiralı, (Lamot Pike) torpi- mevkiine giren yeni mali pro· 
dosunda Japon Bahriye Nazırı jeler hakkında mütalea der· 
Amiral (Yonay) şerefine bir meyan etmekten çekiniyorlar. 
ziyafet vermiştir. Yeni projelerin liret için bir 

Deniz müzakereleri tesir yapmıyacağı söyleniyor. 

k 
Rumen subayları Torinoda 

ya ında sona erecek Torino, 9 (Radyo) - Fran-
Londra, 9 (Radyo) - Rus- saya gitmiş olan 21 Rumen 

ya, Almanya ve lngiltere ara· subayı, bugün buraya gelmiş-
sında başlıyan deniz müzake- ler ve İtalya askeri müesse-
releri, hararetli surette devam satını gezmişlerdir. 
etmektedir. Bu müzakerelerin, Jsviçrey • _, k 

k d ğ. .. 
1 

. e gı aece 
ya ın a sona erece ı soy enı-
yor. Yeni itilafnamede, üç Almanlar 
devlet, yapacakları harb ge- Berlin, 9 (Radyo) - lsviç-
milerinin miktar ve tonajını reye gitmek istiyen Alman· 
daha evel biribirlerine bildir- ların, yalnız dört yüz mark dö-
mek mecburiyeti mevcuddur. viz almaları tekarrür eylemiştir. 

Çorabını yamarken tabancayı an
nesinin göğsüne ateş etmiş 

Anası Bayan Hediyeyi Ke
çecilerde tabanca kurşunile 
öldüren Mehmed oğlu 13 
yaşında Kemal hakkında sor
gu hakimliğince yapılmakta 
olan tahkikat neticesinde Türk 
ceza kanununun 45 inci mad
desinin birinci fıkrasına göre 
muhakemesinin yapılmasına 

ve Ağırceza mahkemesine 
sevkine karar verilmiştir. Türk 
ceza kanenunun bu maddesi 
ölüm hakkındadır. 

Okurlarımız, bu vak'ayı" ha
tırlar. On üç yaşındaki Ke· 

mal, anası Hediyenin aile oca
ğından ve babasmın yanından 
kaçarak Çolak Hüseyin adın
da birile yaşamağa başlama
sına tahammül edememiş, gi
dip kendisine, eve dönmesi 
ve namuskarane bir hayat ge
çirmesi için rica etmişti. Fa
kat Hediye, oğlunun bu tek
lifine kulak asmamış ve Ço
lak Hüseyinle metres hayatı 

yaşamakta devam etmişti. 

Bundan müteessir olan küçük 
Kemal, çırak olarak çalıştığı 

kahvede biriktirdiği günde
liklerinden üç lira ile bir ta
banca satın almış ve çorabını 
yamatmak maksadile anası 

Hediyenin oturduğu eve gitmiş: 
- Şu çorabı yama! 
Demiş, anası çorabı yama

dığı sırada birden tabancasını 
çekerek anasının göğsüne ateş 
etmiş ve onu yaralamış, kaç
mıştı. Biraz sonra yakalanan 
Kemal: .1 

- Bu namus meselesidir, 
tahammül edemedim, onıı öl
dürmek istedim, öldü mü, 
ölmedi mi? 

Demişti. -
Kemal, ana katili olmak 

itibarile Türk ceza kanununun 
idama aid maddesine göre, 
Ağırceza mahkemesine veril
miştir. Fakat suçu işlediği sı
rada 11 yaşını bitirmiş, on beş 
yaşını ikmal etmemiş olduğun
dan idam cezasından kurtula
cağı tahmin edilmektedir. 

Kemalin muhakemesine, ya· 
kında Ağırcezada mevkufen 
başlanacaktır. 

iki otomobil arasında 
ezilen jandarma 
-------------

Müddeiumumi, heriki şoförün 
mahkumiyetini istedi -Kasden katil 

teşebbüsü --······--Sıdkı yakalandı, 
adliyeye verildi 
Karşıyakada Yamanlar suyu 

tesisatı mühendislerinden B. 
Yusuf Rusloyu öldürmek kas. 
dile silah atan Erzurumlu Ma
hir oğlu Sıdkı vak'adan sonra 
kaçtığı için uzun zamandan
beri zabıtaca aranmakta idi. 
Hadise esnasında Sıdkının at
tığı tabanca kurşunu, Mühen
dis B. Yusufun pantalonumı 
delip geçmişti. Zabıta; Sıdlcıyı 
yakalamış ve adliyeye vermiş
tir. Sıdkı derhal tevkif edilmiş, 
evelce hakkındaki tahkikat ik
mal edilerek Ağırceza mahke· 
mesine verilmiş olduğu için 
muhakemesine yakında başla
naçaktır. 

Fevzipaşa mahallesi 
Susuz kalmıştır 

Dün, Fevzipaşa mahallesin
de oturanlardc.n İbrahim Sön
mezışık imzasile aldığımız bir 

mektubda, Fevzipaşa mahal
lesinin, günlerdenberi susuz 
bulunduğu ve halkın, su 

tedarik etmek üzere civar ma
hallelere baş vurduğu yazıl

makta ve şikayet edilmekte· 
dir. Bu mahalledeki suyun, 

belediyeye aid olduğu ayrıca 
kaydolunmaktadır. Alakadar
ların nazarı dikkatini celbe
deriz. 

Mesleki tedkikler 
Şehrimiz Tecim Lisesi mü

dürü B. Nail Esin bir buçuk 
ay mezuniydle Avrupaya git
miştir. Muhtelif memleketler
deki Tecim Liselerinde ted
kikler yapacaktır. 

Menemen - f zmir arasındaki 
yolda; idarelerindeki otobüs 
ve kamyonları biribirine gayet 
yakın bir şekilde sevkedertk 
otobüsün çamurluğu üzerinde 
bulunan jandarma B. Ahmedi 
ezdirmek suretile öldürmekle 
maznun şoför Alman Mehmed 
ile lbrahimin şehrimiz Ağır
ceza mahkemesindeki muha
kemelerine dün devam edil· 
miştir. Bu celsede, hadise ye
rinde keşif yapmış olan mü
hendisler tarafından verilmiş 
olan rapor okunmuştur. Bu 
raporda; kazanın münhasıran 
şoför lbrahimin dikkatsizliği 
yüzünden ileri geldiği ve diğer 
şoför Alman Mehmedin ala-
kası bulunmadığı bildiriliyordu. 

Müddeiumumi muavini B. 
Şevki Suner, iddiasını serde
derek her iki şoförün hadisede 
alakası bulunduğunu söylemiş 

ve her ikisinin ölüme sebebi
yet vermek suçundan mahkum 
edilmelerini istemiştir. Maznur.
ların müdafaaları için muha
keme, başka bir güne bıra
kılmıştır. 

V. Nafıa müdürü 
lstanbulda öldü 

Hastalığı sP.bebile mezuni
yetle tedavi için fstanbula gi
den Vilayet Nafıa müdürü B. 
Turbanın, bir ameliyatı mütea
kıp oldüğünü teessürle haber 
aldık. Çok genç ve çalışkan 
bir mühendis olan B. Tur-
hanın feci ölümü kendisini 
tanıyanları fevkalade müteessir 
etmiştir. Kederdide ailesi ha!· 
kına taziyetlerimizi sunarız. 

Ziyaret 
Şehrimizde bulunmakta olan 

İktısad Vekaleti Standardizas
yon mütehassısı Dr. Bay Bade 
ile Vekalet başkontrolörü Bay 
Hakkı Nezihi, dün vilayette 
vali Bay Fazlı Güleci ziyaret 
etmişlerdir. 

Sayfa 5 

B. Nöyrat 
Yakında Londraga gidecek 

Von Nögrat 
Londra, 9 (Radyo) - in· 

giltere Hariciye Nazırı Bay 
Eden, Almanya Hariciye Na
zırı Bay Nöyratın, yakında 
Londraya geleceğini söyle
miştir. 

Londra, 9 (A.A.) - B. 
Çemberlayn söylediği bir nu· 
tukta Fon Nöyratın Londra 
seyahati meselesinden bahse· 
derek demiştir ki: 

-Maatteessüf evelce karar· 
laştırılan ziyaretin tehirini İcab 
ettirecek hadiseler zuhur et
miştir. Fakat hükumet adam
ları arasındaki şahsi temas
lara büyük itimadım vardır. 
Edenin Von Nöyrat ile doğ· 
rudan doğruya görüşmelerini 

mümkün kılacak yeni bir fır
sat zuhur edebileceği hakkın· 
da izhar ettiği ümide iştirak 
ederim. 

Franko 
lngilterenin 
muzaharetini istedi 

Londra, 8 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

PnrtPkİ7İn Londra ıu~firi 

Monteiro general Frankonun 
Londraya verilmek üzere Sa· 
)azara tevdi ettiği bir muh
tırasını Edene vermiştir. 

Öğrenildiğine göre bu muh
tırasında general Franko, is
panyanın ihyası için Büyük 
Britanyanın iktısadi ve mali 
muzaharetini temin etmek üze
re Londra ile bir itilaf ak
detmek istediğini bildirmek· 
tedir. 

lngilterenin bu muhtırayı 
almış olduğunu bildirmekle 
iktifa edeceği zannedilmek
tedir. 

Bu muhtıranın husule ge
tirdiği müsaid tesirin Sala
mankanın notasile kısmen zail 
olduğu ~aydedilmektedir. Sa
lamanka tarafından verilen 
notada hükumetin muharib 
olarak tanınması istenilmekte 
ve bu hakkını vermek istemi
yen hükumetlere karşı iktısadi 
mukabeleibilmisilde buluna
cağı kaydedilmekte olduğu 
hatırlardadır. 

Bazı siyasi müşahidler nik· 
bin davranmakta ve yakında 
İspanyadaki gönüllülerin geri 
alınacağı, bundan sonra da 
vaziyette mühim bir salah ha
sıl olacağını beyan etmekte
dirler. 

Dünya 
surat rekorunu kırmışlar 

Roma, 9 (A.A.) - Musso
lininin uçuş muavini yarbay 
Atillio Bizeo ve Duçenin oğlu 
mülazim Bruno Mussolini dün 
iki bin kilo lüzumlu hamuleyle 
1000 kilometreye aid dünya 
sürat rekorunu kırmışlardır. 

Elde ettikleri sürat saatte 423 
kilomete 618 metredir. Uçuş 
mahdud bir daire dahilinde 
yapılmıştır. Eski rekor 380 
kilometre 172 metre olup 1935 
senesi Eylulündenberi Bizeoya 
aid bulunmaktadır. 



Sayfa 6 

Do: 
n 

• s 
e 

Başı 1 inci sahifede -
- Buradaki lcvazınıı, beton 

direklrrı, iskelenin yem dol
durulan kısmma naklet! 

Müteahhid, esasen gayrika· 
nuni telaki ettiği ilk emre 
nasıl muhalefet göstermişse, 

şimdi bunu da ayni şekilde 
kar~alamakta ve ilaveten, fenni 
noktadan bunu yapamıyaca· 

ğını bildirmektedir. 
Meseleye vakıf bir zata sor

duk, bize şu cevabı verdi: 
- Yapılan jşte hakikaten 

bir garabet bulunduğu mu· 
hakkaktır. Müteahhidle bele· 
diye arasında çıkan ihtilafın 

kanun'i değil, pisikolojik, ol· 
duğu anlaşılıyor.. Çünkü mü· 
teahhid, bir mukavelenamenin 
sarahati dahılinde ve her ya
pının etrafına perde çekilme· 
sini müdrik olarak işe başla

mıştır. Rıhtım, liman idaresine 
aid olduğuna göre, ortada 
yapılacak hiçbirşey yoktur, 
İnşaat devam eder, gider. Be
lediye, kendisinden müsaade 
alınmadığını söyliyemez. Çün· 
kü böyle birşey olsaydı, İn· 
şaat çoktan durdurulurdu. 

Hatıra gelen yegane nokta 
şu oluyor: 

Nakil vasıtalarının müşkü
lat çekmekte olması. 

Halbuki vaziyet yedi, sekiz 
ay evel ne idiyse, bugün de 
aynen o dur. Ve o tarihten 
bugüne kadar müşkülat veyp 
kaza namına herhangi bir ha
dise kaydedUmediğj gibi, na· 
kil vasıtalarının geçmesinde de 
müşkülat çekilmediği göz önün· 
dedir. Bütün bu mütalea ve 
sebebler varid olmadığına 
göre, ortada kala kala, bele
diye ile müteahhid arasında 
bazı mücadelelerin geçmekte 
olması kalıyor. 

Ayni işin muhtelif teferrua· 
tını sekiz ay eve! başka, se· 
kiz ay sonra başka şekilde 
telakki edebilmek iç.in ortada 
birçok şeylerin değişmesi la· 
zımdır. Halbuki böyle bir de· 
ğişikliğe tesadüf edilemiyor. 
f nşaat devamda olduğuna gö
re, etrafında tahta perde bu
lunması lazımdır. Halbuki per· 
deleri yıkan, Belediyedir. Le· 
vazımm yeni doldurulmuş kıs
ma nakli de gene imkan ha· 
rıcindedir. Çünkü i in bir de 
tekniği vardır. 
Yeni dökülmüş beton direkler 
bir yerden öbür yere nakledi
lirken kırılmağa mahkumdur. 
Kaldı ki diğer yerden in~aatın 
bulunduğu yere direk nakli 
suretile çalışılması da ayn bir , 
güçlüktür .. 

Miiteahhid bundan yedi ay 
evel perdeleri çevirırken B le· 
diye burada beton dıreklPr 

dökülecc,.~inı, levazım buluna 
cağın• biliyordu. Bilmiyor idi ise 

bile, -ki buna imkan yoktur
bu müddet zarfında gördü, 
öğrendi ve mahzur bulunma· 
dığı içın de mümanaat göster· 
medı. Gene bunun içindir ki 
bu yeni emirleri garip bulma· 
mak imkansızdır. 

Keyfiyeti Liman işletme U
mum Müdürü B. Haşmetten 
sorduk, su cevabı aldık: 

- ihtilaf, müteahhitle Be· 
lediye arasındadır ve doğrusu 
ya, biz bu ihtilafın sebep ve 
mahiyetinı anlamıyoruz. Bizim 
arzumuz, iskele inşaatmın bir 
an e el bitirilmesidir. Bunun 

de Belediye nezdinde te· 

Behçet U ·: 
- Atatü caddesinin mu· 

him bir kısmı tahta per· 
delerle kapatılmış olduğu için 
mürur ve ubur giiçlükle temin 
ediliyordu. Kaza vukuu ihti
maline karşı müteahhide bun· 
ları kaldırması ıçın tebligat 
yaptırdık, kaldırmadı. Bunun 
üzerin~ belediye, kendi vesa· 
itile kaldırdı ve caddeyi açtı. 

Demiştir. .. _ _,, __ 
Uretmenlerle 
konuşmalar. 

..... 
- Başı 2 inci sahifede -
dan birisini ortaklar seçerler, 
ötekini Sc!Çmek hakkını da pa
ra sahibi olduğu için; kendi 
isteklerile Ziraat bankasına 
verirlr.r. 

Dikkat edin, işin can alacak 
noktası buradadır. Bu iki kont-
rolör; kooperatifin her günkü 
alınımı, verimini, defterini, ka-
sasını, parasını hiç durmadan 
kontrol eder. Bundan başka 
Birliğin kontrolörü de koope· 
ratifleri zaman, zaman ziyaret 
ederek hesaplarına, kitaplarına 
bakar. lktısad Vekaletinin de 
birlikte bir kontrolörü bulunur. 

Hulasa Birliğin ve koopera· 
tiflerin hesaplan, muamelelerij 
Birlikte de, kooperatiflerde de 
hem içten kontrolörün, hem 
Birliğin, hem hükümetin hiç 
durmayan taraması altındadır. 

Kontrolör; yolsuz bulduğu 
işi hemen o gün halletmeğe 

mecburdur. Halletmezse kanu· 
nun pençesine düşer. 

l-lul;co. c~ğdıı;l~r: 2834 nu· 
maralı kanun yapılırken Mec· 
lis ve Hiikı1met her şeyi dü· 
şünmüş, millet için akla ne 
iyilik gelirse hiç birisini ihmal 
etmemiştir. 

Krediden satışa 
Tarım satış kooperatifleri 

kuruldu. Bu kooperatifler ku· 
rulur, kurulmaz kredi koor.e· 
ratiflerinde ortak bulunan in· 
cir ve Üzum üretmenlerine de 
hemen satışa girmek mec:bu· 
riyeti doğru. 

Neden? ... 
Çünkü mal yetiştirmek için 

bize parayı veren devlettir. 
Bize parayı veren devlet gene 
bizim menfaatimiz için malı-
mızı satacak satış koopera· 
tifi kurumumuza da önayak 
olunca tabii bu kooperatife 
herkesten evel kredi ortakla· 
rının girmesini girmesini i~ter. 

Kredi kooperatifi sol el, satış 
kooperatifi de sallr eldir. Kredi 
kooperatifi olmıyan satış ko· 
operatifi yarım bile değildir. 
Nitekim satış kooperntifsiz 
kredi koope tifi de öyledir. 
Sağ el l'o! le \'Uracak ki, ses 
çıksın , salı la kredi beraber 
çah~acak, beraber işliyecek ki, 
ortaklara foydaJı olsun. Sotış 
koopcr, tın il kr dı koope· 
ratif ni ayn ayrı ıki karde.ş 
k<ıope.r tıf sananl r aldanırlar. 
Onların ikisi birdir. Kadınla 
erkek gibi biribirini tamam· 
!arlar. Kadınla erkek olmasa 
çocuk doğmaz, zürriyet ço· 
ğalmaz. Bunun gibi s tışla 
kredi birleşmez ortaklara 
t m fayda çıkmaz. 

Hul~ a ve netice 
Satış kooperatifleri ayağı· 

mıza kadar getirilmiş bir ni· 
mettir ki, kıymetini zaten bili· 
yoruz, fakat gün geçtikçe da
ha çok bileceğiz. Şefkatli hü
kumetimiz. bizi korumak ve 
kendimize fayalı olmak için 
hepimıze kooperatif yolunu 

ANAUOLU 

t 
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Başı 1 nci sahifede -
h. rib l •rıınma•• bokkındu ileri r· 

dügti mctalıbat, asla kabul 
olunamaz. Zi ra Valansiya hü· 
kumeti, bütün dünya devletleri 
tarafından kabul edilmiş bulu· 
nan meşru bir hükumcttır. 

Fransa, sulhun temini için 
ademi müdahale komitesile 
kontrol sisteminin, muntazam 
bir şekilde devam etmesine 
taraftır. 

Fransa delegesi, son söz 
olarak, F ransanın da hal ya ve 
Almanya tarafından ileri sürü· 
len teklifleri kabul edemiye· 
ceğini ve fakat, kontro) siste
minin düzelmesi için müzake
reye bazır olduğunu söyle
miştir. 

Bundan sonra, Portekiz mu
rahhası da söz almış, İtalya 
ve Almanya tekliflerinin, Fran· 
sız ve lngiliz tekliflerinden 
daha pratik olduğunu söyle· 
miş, hükumetinin, İngiliz Fran· 
sız tekliflerini kabul etmedi
ğini ilave eylemiştir. 

Rus murahhası B. Mayiski 
de söz almış, f talya ve Al· 
manya tekliflerini reddetmiştiı. 

En son olarak söz alan Al
manya murahhası Von Riben· 
trop, tam bir saat söz söyle· 
miş ve bütün hadisatı hatır· 

!attıktan sonra, Almarıyanın 
kontrolden nıçın ç.ekildiğini 

izah etmiş, Valansiya hükı1· 
metinin galebesi halinde bü· 
tlin Avrupanın Bolşevikliğe 

sürükleneceğini ilave eylemiş· 
tir. Celse, öğleden sonra tek· 
rar .toplanmak lizere ktıpan· 
mıştır 

Londra, 9 (Radyo} -Ade
nıi nıiidahale komitesi . öğle· 
den sonra tekrar toplanmıştır. 
Bu toplantıda, Hollanda mu· 
rahhası B. Degraf tarafından 
bir teklif projesi verilmiştir. 
Bu projede, İngilterenin ha
kem sıfatilP. bir hal çaresi bul· 
ması t klif edilmektedir. 

Komite reisi Lord Plimut, 
evvela ingiltere hükumetinin 
bu teklifi kabul edip etmıye· 
ceğinin anlaşılması lüzumun
dan bahsetmiş ve aynı za
manda bütün diğer devletle
rin de yardımını rica eyle
miştir. 

Komite, teneffüs için bir 
müddet faaliyetini tatil etmiş 
ve bu miiddet zarfında müs
tacden lngiltere hükumetinin, 
hakemlik hakkındaki fikri so· 
rulmuştur. 

İngiltere, Hollanda nıurah
hasının teklifini kabul ettiğin· 
den, komite, saat 18 de tekrar 
toplanmış ·ıc h yfiyct tebliğ 
olunmustur. 

Komite, gelecek hafta tekrar 
toplanacaktır. 

mıntakası Kadastro 
müd .. r ··ğ·· de : 

• 
zmı 

Şimali Hacı Ali caddesi, garbi Köşklü ve Hisar arkası 
sokakları, cenubu Melez. çayı, şarkı yukarı Sinekli caddesi 
ve su deposu ve Abbasaga tarlası ve Kal'a ~okağHc çevrele

nen f mariyc mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kadastro· 
suna başlarıacakıır. 

Bu mahaHe içinde gayrimenkul malları veya geyrimenkul 
mallar üzerinde ayni hakları bulunanlar on beş gün sonra bir 
hafta içinde bu mahallede 11 numaralı kahve•.:i Mustafanın 
dükkanında bulunacak kadastro postasına müracaatla beyan· 
name almaları ve ve bunları aldıktan sonra doldurup veya 
posta memurlarına doldurtup en çok bir ay içinde tekrar 
postalara tapu senedi, nüfus kağıdı, ikişer tane fotoğrafı veya 
sair vesikaları da göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayri 
menkul mallarla bunlar züerindeki ayni haklar 2613 sayılı ka· 
nunun 20 inci maddesinin C fıkrası mucibince vukuf erbabın· 
<lan alınacak malumata istinaden tahdıt ve tcsbit edileceği bu 
mahallelerde gayrimenkul veya ga} rimenkul mallar üzerinde 
ayni hakları bulunan kimselerin malumu olmak üzere ilan 
olunur. 2314 

lzmir Liman işletme müdürlü· 
ğünden: 

Müstamel sekiz adet dalgıç elbısesi 14 Temmuz 937 Çar· 
şamba günü saat onb şte pazarlıkla satılacaktır. Bu işle ala-
kası olanlar Levazım servisine müracaat etsinler. 2297 

Söke belediyesinden: 
Belediyemizin emme basma eski su tulumbasının ihalesi 

19/71937 Pazartesi saat 11,30 dadır. isteklilerin belediyeye 
müracaatları. 4 6 8 10 2226 

Kimgevr ve bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate fay dası mü 
cerreb olan /zmir-Urla Malgaca içmeleri. 

1 D 
lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü i tirahat1 ınşe 
V" ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca • çmel ri 
Doktor müderris merhum Ba • Rasil Tahsioin " Urla Ma

lgaca içme suyu hakkır1da. Karlispatın Şurprudel Zals uyuna 
ezher cihet rüçhandır. ,, buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüç!eri, karaciğer, dalak hastalıklarında nıüz· 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra; kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, sişıuanlık. nakris ve ,.eker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah .. 
gibı bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş oldugu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahan<' karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
ı i mPlere u remekta oldukh"·ındırn heran 

10 Tcıuıuuz 937 

··men·nden: 
Makam, Bayındırlık ve Sıhhat ve içtımai muavenet direk· 

tör lüklt-rinin oto ve kamyonlarının bir yıllık ihtiyacı olan ve 
her lı!tıekesı 17. 700 litrelik 2700 teneke• benzin 15 gün müd· 
detle kapalı eksiltmeğe konulduğundan isteklilerin Bayındırlık 
direktörlüğünde mevcut cbiltme artnamesine göre benzin 
vereceklerin 2490 say ı lı yasa hükı'.i~lerine göre, hazırlıyacak· 
ları 547 liralık depozito veya banka mektubu ile birlikte 26 
Temmuz 937 Pazartesi günii saat t 1 de il daimi encümenine 
başvurmaları. 2305 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı lstanbul Satın af ma 
komisyonundan: 

1- Güm:rük Mu haf aza örgüdü ıçın 3730 tane portatif ça· 
dırın 20-7-937 Salı günü saat 16 da kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

2-
3 

Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. l 73 kuruş muka· 
bilinde verilir. 

4 isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne mak· 
buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
birlikte teklif mektuplarını o gün saat 15 e kadar Ga· 
!atada eski gümrük binasındaki satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 29 5 10 15 2114 ., 

il daimi encümeninden: 
Eksiltmey konulan İş 

Açın tutarı 
Bu işe ait şartlar ve ev· 
rak aşağıda gösterilmiştir 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, g\.in ve saatı 

Eksiltmeye gıreoilnıck 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

fzmir·Menemen-Bergama yolu· 
nun 11 + 7 45--14 + 225 kilom et· 
releri arasındakı şosenin esaslı 
onan iması. 
(4129} lira (69) kuruş. 

A) Eksiltme şartnamesi 

B) Sözbağı projesi 
E) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı 

D) Açın 
Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındırlık direktörlüğünde görÜP 
inceleyebilirler. 

22/Temmuz/937 perşembe g~· 
nü saat 11 de il daimi eneli· 
meninde. 

Müteahhitlik ve Ticaret odıt51 

Lelgeleri. 
(398) lira. 225~ 

il daimi encümeninden 
Eksiltmeye konulan iş 

Açın tutarı 

Bu işe aid şartlar ve ev· 
rak aşflğ·ıda gösterilmiştir 

İst~kliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
t rih , gün ve saati 

Eksiltmeye girebilm k 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

ııı· lzmir·Menemen-Bergama yo 9{l 
nun 60+000· 61 + 300, 69+4 
-90+480 kilomtretleri arssıfl' 
deki esaslı onarılması. 
{4775) lira (70) kuruş 

A) Eksiltme şartnamesi 
{B Sö.zbağı projesi 
(E Bayındırlık isleri genel 

namesı 

0) Açın 
6
, 

Bu şartname ve evrakları r 
yındırhk direkWrlüğünde ğôr" 
inceleyebilirler. 

22/T emmuı/937 perşembe g~· 
nii . <'al 11 de 11 daimi elle 

meninde. 

Miiteahhitlik 
belgeleri 
(359) lira. 

ve Ticaret oJll' 

il daimi encümeninden; oır 
Ek iltmeyc konulaıı i~ Birinci kordonda fuar yolıı 9 

Açın tutarı 
Bu İşe ait şartlnr ve 
evrak aşağıdn gösterilmiştir : 

lstekhl rı 

Eksiltmenin yapılacagı yer, 
tarih, gün, ve saatı. 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken bel IPı 

. d K . .. .. i ~"1 rm e ız enstıtusu yen ~,ı 
• ı. tt 

ğına aıt arsanın topra,. 
yesi ile ihata duvarı. 

(9582) lira (95) kuruş. 

A) Eksiltme şartnamesi 
~) Mukavele P.roic~i I ~sr 
E) Bayındırlık ışlerı gene 

namesı 

D) Açın v(' plan jıffl 
Bu şartname ve e raklsrı 
Bayındırlık direktörlügrıde. 
rüp inceleyebilirler. 

27 /Temmuz/ 937 sah d~ 
sa al 9 da f zmir Bayırlı le 
törlüğündeki komisyondıı 

Müteahhitlık 
belgelen. 

(1JI 
ve- t icnrr.l 
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Numara - 50 

ANADOLU 
'Yazan: M. Ayhan Fransızca ders al

mak istiyenler 

l>okanın muhafızları .''Türk'"korsan
ları Venediği batı,, diye bağırıyordu *MI 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bihak
kın istifade edebilecekleri sa
lahiyetli bir muallim, bu di
leklerine müsaid şartlarla ce
vab vermeğe hazırdır. lstiyen
lerin yazı işleri müdürlüğü
müte müracaatları .. 
................ a..., 

';}" lzmir belediyesinden: 
Genç kızın bu buhranlı da- Gürültüler, rüzgarın 'artıp Kiyarayı hırpalıyor, üzüyor, 

kikaları, tam Doğanın Prenses eksili~i ile yakınlaşıp uzakla- öldürüyordu. 
irininin saraydan ayrıldığı za- şıyordu. Odanın içinde, bir Bir şezlonga uzanmıştı. Ya· 9 /7 / 937 tarihinden itiba

ren benzinin litresi on üç ku
ruş otuz paradan beş litrelik 

inana isabet ediyordu. Doğan, beyin ağrısına tutulmuş gibi tağına giremiyordu. Saray, 
saraydan çıkarken irini ile gizli dolaşıyordu .. Kulaklarına, san- derin bir sessizlik içinde idi. 
bir şey konuşmuşlardı . · ki onun iniltisi geliyordu. Vu- Vakit, gece yarısını geçeli, ~şişesi altmış sekiz kuruş otuz 

paradan ve bir tenekesi dök
me olarak ikiyüz otuz dört 
kuruştan ve gazın bir litre· 
sinin on buçuk kuruştan satı· 

f rini ruJduğunu, kılıçlar altında can çok olmuştu. Şehir, uykuya 
Geleceksin değil mı verdiğini görüyor gibi oluyor- dalmıştı. Fakat o, şezlonğun 

·demişti- herhalde? du. Doka da bu sesleri işi- üstünde düşünüyor ve bekli· 
- GeJmeğe çalışacağım. dince sarayın ta öbür tara- yordu. 
- Demek, kat'i olarak söz fından bağırmıştı: 

Vermiyorsun. - Muhafızlar silah başmal. 
- Yalancı çıkmak istemem O hain herif gene çıktı mey-

irini, fakat herhalde geJmeğe danal 
çalışacağım irini. Arkadaşla- Biraz sonra, Doka, yanında 
tını, daha doğrusu sizin bura- sekiz muhafızla sokağa fırla-
daki Yunanlıları tanımak iste- mıştı. Doka, sarhoştu. Ne yap· 
tiın. Venediğe karşı ve yap· tığını bilmiyordu .. Zaten nika-
rrıak istediğiniz hareketin mu- hın akim kalmasına kızan hü-
Vaffak olacağına kani değilim kümdar, şimdi büsbütün çile· 
8rnrna... den çıkmıştı. 

- Fakat düşün Doğan, bi- Kiyara bir an için düşündü: 
tim toplantılarımız gayet gizli Derhal çıksam, doğruca 
olur, prenses irininin sarayına git-

- Takdir ederim. Yunan sem .. Fakat ya orada değilse?. 
muhacirleri mahaJlesine ve de- Ya yolda tesadüf ederlerse? 
diğiniz eve geleceğim. Bu, Vaziyet, çok nazikti. Derin 
bu kadar. bir aciz içinde bulunduğunu 

işte Doğan, ancak bu mu· hissediyordu. Yapacak hiçbir 
1akattan sonra saraydan çık· şey yoktu: 
~ış ve yolda, şehir muhafızı - Mahkum ·diye inledi· 
~e karşılaşmış, sonra ortadan Allahım, sen bilirsin artık .. 
aybolmuştu. Onu, bizim sefillerin kılıcına 
Kiyara ise bekliyordu. Gü- düşürme .. 

~el kız, kalbinin heyecanla Dakikalar bile geçmek isle· 
~ışını duyuyor gibi idi. Ni· miyor gibi idi .. Venedik kilse· 
hayet kararını verdi ve kalktı . lerinin çanları gürültülü gürül-
Gizli bir dolaptan küçük üç tülü ötüyor, halkı ayaklandırı· 
~:kmece, bunlardan sonra bazı yordu. 
ağıtlar çıkardı. Çekmeceler- Biraz sonra, şehri müthiş bir 

den ikisini açtı. Bunlar, mü- uğultu sarmıştı. Bu hal, belki 
Cevherat dolu idi. Biraz dü- bir saat kadar sürmüştü .. 
Ş.Ündü ve sonra sırhndaki ge· Kiyara, pencere dibinde tit-
~•nlik elbiseleri de süratle fır· riyor, yaşlı gözlerle şehrin bu-
llbp attı ve en sevdiği bir tanık gölgesine, denizde, ka-
elbiseyi çıkardı, sırtına geçirdi. rada koşuşan insanlara bakı-

Kararı kat'i idi: yordu. 
O gelirse, onunla bırakıp Ne olmuştu acaba'?. Veya-

~İdecekti. Şu üç çekmecede hud ne olacaktı? 
tÜyük bir servet yatıyordu. Epeyce bir müddet sonra 
b"oğanda hiç bir şey olmasa Dokanın geldiğini işitti. A~a· 
ıle, bu servet, onları büyiik biyetle bağırıp duruyordu .. 

~ir refah ve huzurla yaşatmak Onun hiddeti , bilakis Kiyarayı 
ı . 
Çın hol bol yeter artardı. derin bir sevince atmı~tı: 
Ansızın uzaktan sesler gel- - Ona birşey yapamadılar .. 

tlıeğe başladı. Korku ile pen· Tutamadılar onu .. Öyle olma-
~er~ye atıldı ve karanlığı din· saydı Doka şimdi kahkaha· 

1 
dı. Evvela, karmakarışık ge· !arla ortalı~ı çınlatırdı. 

en sesler, sonradan biraz va- Diye mırıldandı. Fakat sa· 
~ıhlaştı: bahı nasıl edecekti? Ve sa· 
b - Türk korsanları şehri baha kadar neler olması muh-
lstı, Venediklilerl temeldi? 

N - Korsanlar bizi bastılar!. Biraz sonra artık ::;ehrin uf-
e duruyorsunuz? kundaki gürültüler yatışmağa 

1 
Kiyara, yumruklarını şakak- başlamıştı . Kalabalıktan eser 

lltına dayıyarak sendeledi: kalmamıştı. Gelip geçenler 
- Aman Allahım, meydana epeyce azalmıştı .. 
~ .. V~racaklar onu... Bu hiçbir şeyi anlıyamamak 

•~nıir inhisarlar Baş Müdürlü-" .. 
~nden; 

1 
l Çumaltı tuzlasında yeniden yaptırılacak beton havuz \'t' 

: Ukları inşaatı pazarlığa konulmuştur. Keşif b~deli 1852, 11 
l'lllinatı 277,82 liradır. Keşif, resim ve şartnameleri Muhasebe 
~llbernizde görülebilir. İsteklilerin 12·7·937 günii saat 16 da 
~Müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 2311 

;nıir Me~leket Hastanesi Baş 
~bipliğinden; 

l ~Zrnir Memleket hastanesinde 1-1-937 tarihinden 31-3-937 
""tıbinc kadar vefat eden eşhasın iç ve dış elbisesi, ayakkabı, 
~.~airesi CJ-7-937 tarihinden 29/71937 tarihine kadar 20 gün 

01Uddelle açık arlırınıya çıkarılmıştır. isteklilerin artırma günü 
han 29-7-~ 7 tarihine rastla}an Perşembe ~günü saat 9 dan 
'lj Ye kadar fzmir Men.lcket ha~tahancsinc miıracaAtları ilnn 

Unur. 10 14 18 22 2310 

- Sonu var - lacağı alakadarlarca bilinsin. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın ama JKomisyonundan: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan 112 

bin çift ve ayrıca 86 bin çift kundura kapalı zarfla 
alı nacaktır. 

112 bin çiftin şartnamesi 2380 ve 86 bin çiftin şart
namesi 1828 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün Komisyona gelmeleri. 

3 - 112 bin çiftin ilk teminatı 22790 ve 86 bin çiftin ilk 
teminatı 18370 liradır. 

4 - 86 bin çift kunduranın ihalesi 14/7/937 Çarşamba 
günü saat 11 de ve 112 bin çift kunduranın ihalesi 
ayni Q'Ün saat 15 dedir. 

5 -Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel Milli Müdafaa Vekaleti satın alma Komisyonuna 
vermeleri. 26 30 5 1 O 2055 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan 
1 - Ankara garnizonunun birlikleri hayvanatı için 961800 

dokuz yüz altmış bir bin sekiz yüz kilo kuru otun 

2 

}9·1·937 pa1artesi günü saat 11 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 
Otun tutarı 31739 lira 40 kuruş olub muvakkat te· 
minatı 2380 iira 46 kuruştur şartnamesi 159 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2. 3. cü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif ınektublannı yazılı ~ün 
ve saattan bir saat evveline kaaar Anlfara levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

2198 2 6 10 14 
fzmir Ms. Mv. K. Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 1159 bin yüz elli do

kuz kuruş olan ve müteahbid nam ve hesabına açık 

2 

3 

4 
5 

ve eksiltme ile alınacağı ilan edilen 1340 bin üç yüz 
kır tane nöbetçi muşambasına istekli çıkmadığından 
pazarlığa bırakılmıştır. 
Şartnamesini parasız almak ve örneği görmek istiyen
lerin hergün komisyona gelmeleri. 
ilk teminat miktarı 1164 bin yiiz altmış dört lira 80 
kuruştur. 
İhalesi 21/7/937 Çarşamba günü saat 15 tcdir. 
Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile bir-
likte tam ihale saatında milli müdafaa vekaleti Sat. 
Al. Ko. yomına vermeleri. 4 10 15 18 2209 

fzınir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 2640 iki bin altıyüz 

kırk ton levamarin kömürünün 20-7-937 salı günü 
saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 50688 ellibin altıyüz seksen sekiz lira 
olup muvakkat teminatı 3784 üçbin yecliyüz sekscndört 
lira 40 kuruştur. Şartnamesi 254 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat ınakuuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün ve snatten en -az bir saat evveline kadar 
levazım amirliği Sat. Al. komisyonuna vermeleri. 

2201 2 6 10 14 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 -- Ankara garnizonu hayvanatı için bir milyon altmış 

altı bin kilo arpanın 19-7 ·937 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutan 38376 otuz sekiz bin üçyüz yecmiş altı 

:~ 

1 -

2 
3 

" 

lıra olup muvakkat teminatı 2878 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Jsteklilcrin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve tcminal makbuzlarını havi teklif mcktublarını 
yazılı gün ve saattan bir saat evveline kadar Ankıua 
levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

2199 2 6 10 14 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metresine biç.ilen ederi 278 kuruş olan 150.000 
yüz elli bin metre elbiselik kuma~ kapalı zarfla eksilt
miye lkonulmuştur. 
ihalesi 20 Temmuz 937 Salı glinü saat 11 dedir. 
ilk teminat 20430 liradır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni lcminal ve 2490 sa~·ılı 
kanunun 2 ve 3 ijncü maddelerinde yazılı belgelerle 
hirJikte teklif mektuplarını ihale aatından behemehal 
bir saat e v 1 M. M. V. satın elmA komısyonuna 
vermeleri. 2 10 13 16 2178 

Sayfa 7 

fzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi" 300 kuruş olan yüz elli 

bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla ek ıltmey<" 
konulmuştur. 

2 Eksiltmesi 19 I Temınu7. / 937 Pazartesi günü sant 
11 dedir. 

3 flk teminatı 21750 Jiradır. 
4 Şartnamesi 2250 kuruştar. M. M. V. satın alma ko

misyonundan alınır. 

5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri~ 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından behem .. hal 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 2 10 13 16 2180 

fzmir Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 

l - Ankara garnizonu kıtaah için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 50 ton sadeyağına istekli çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 ilk pazarlığı 16-7-937 cuma günü saat 1.5 te Ankara 
levazım amirliği sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Sadeyağın tutarı 40000 kırk bin lira olup muvakkat 
teminatı üç bin liradır. Şartnamesi iki lira mukabi
linde komisyondan verilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarile beraber yazılı • gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 2294 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 
1 Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 

(257600) kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
2 Münakasası kapalı zarf usuliledir. 
3 Şartnamesi Manisada tümen satın alına komisyonun· 

dan parasız alınabilir. 

4 ihalesi 30-Tem.·937 cuma günü saat 17 de Manisada 
askeri satın alma komisyonunda yapılacakt ır. 

5 Muhammen bedeli kilosu üç kuruş elli santim ve mu· 
vakket teminatı (677) liradır. 

6 İlk taksit 2. teşrin-937 den itibaren alınacaktır. 
7 f stekliler ticaret odasında mukayyet olduklarırıa dair 

vesika göstereceklerdir. 
8 Talip olanlar teminatı muvakkatalarile birlikle kapalı 

zarflarını miinakasanın yapılacağı saatten en az bir 
saat evel tümen sat. al. ko. yonuna vermeleri lazımdır. 

19 16 22 28 2312 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Sökedeki alayın senelik ihtiyacı için 71500 kilo linyit 
maden kömürii açık eksiltme suretile münakasaya 
konulmuştur. 

2 Açık eksiltmesi 19· 7 ·937 Pazartesi günü saat 11 ~c 
yapılacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 715 lira olup muvakkat teminatı 
54 liradır. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 isteklileriıı muayyen vaktinde Burnavadaki askeri salın 

alma komisyonuna gelmeleri. 2 6 10 14 2171 

Askerimekteblere 
Calebe ahnıyor 

1 - 93i- 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa lisr.lcrile 
Konya ve Enincan Askeri Ortaokullarının biitün . ı n ıf
larına, Kırıkkale'deki San'at lisesinin birincı (9) sını· 

fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mck· 
teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflı.rına 

talebe alınacaktır. 
2 Kaydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütün 

askerlik şubelerınde ve askeri mekteblcrde vardır. 
3 Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temmuzda 

başlar ve 10 Ağusto~ta biter. Yalnız Ankara Gedikli 
mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylule kadar de
vam P.der. 

4 - Askeri mekteplere girmek istiyenlerden Ankarada bu
lunanlar Cebeci' deki Gedıkli Erbaş hazırlama mek
tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerde 
oturanlar doğruca mekteble:rc ve başka yerlerde otu
ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 

müracaat etmelidirler. 
5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklannı tamamlat

tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde 
S?"İrmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep tara· 
fından seçme imtihanı için çağırılmadıkça hiçbir istekli 
beyhude yer' mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mektebe ka
dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dön· 
mek için yapacakları masraflar tamamen kendilerine 
aittir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi 
nisbetindc mekteblerc namzed olarak alınırlar ve bun 
lardan talimata uygun olarak kat 'i kabulleri yapılmı· 
yanlar hiç.bir hak iddia edemezicr. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir senf' 
tahsil fasılası alımlar ve ,girmek için nüfus kaA-ıdında 
vaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınamazlar. 

9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine i.iç. ve heş -sınıflı 
köy f lkmektcl> mezunları alınıt ve bu köy çocuk tarın
dan iki !Çene tahsil fasılası olanlar dR m ktcblere kabul 
edilir. 2210 
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F r a telli s perco = r1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rıı111111mn1111111111111111111111111ır11m11111111111~ 1 , __________ , ___ , 

Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz iliç çeşidleri - Türk Hava Kurumu 
Rov~M~~~~.ts~oAıs Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında : B_iiyiik piyangOSU 
"TRiTON,, vapuru 9 Tem- - - 3 üncü keşide 11 Temmuz 1937 dedir 

muzda gelip BURGAS VAR- - H a m f11 Ü N lÜJ ~ lf\16' ~ r ©)ifil tF ©l lr -
NA KôSTENCE limanları \YJ \S" V ~ _ Büyük ikramiye 45,000 liradır 
için yük alacaktır. -=s hh E h • = Bundan başka: 15,ooo, 12,000, 10,000 liralık ikramiye-

SVENSKA ORIENT LI· ı at eza an esı- lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
NIEN Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

11BIRKALAND,. motörü 5 = = büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
Temmuzda beklenmekte olup = = bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
ROTTERDAM, HAMBURG, nde bulunur• = çekinmeyiniz. 

GD YN IA, GD y N IA ve IS- i ' il 111111111fllfll111111111111111111111111ilil1111111111lllflil111111111llf11111111111111 lfl il 111111il11111111111111111111111111111111111111111lf11111111111 i 1 
'---·-----------• 

KANDINAVYA limanları için ·--- D ı· k kat 
yük alacaktır. 

ZEGL~ı-~-:~-NL-~ftı A. B. c ii rk pazarı 
Te·~L!~~~s:1~~m:~::r~.:! bı· rı· lbrahim Karakaş 
ANVERS, GDYNIA ve DAN-
ZIG limanları için yük ala- 1 Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
caktır. bu kere daha genişleterek gene Odun pazarında Sümer 

SERViS MARITIM Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 
ROUMAIN naklettiğimi muhkrem müşterilerime arzederim. --··sUÇEAVA,, vapuru 

14 
- lç hastalık/arı mütehassısı -

Temmuzda MALTA, CENO-

VA ve MARSILYA limanları Dr. C:elaA 1 Yarkın için yük alacaktır. 
Yolcu kabul eder. 
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: 4142/4221/2663 ........... , ......... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
Tl··H:~ı ' .F.RMAN LI-
. NES LTD. 

.. OPORTO ,, vapuru 10 
temmuzda LIVERPOOL ve 
SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracaktır. 

" POLO ,, vapuru 1 O tem· 
muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

DEUTSHE LEV ANTE 
LINE 

"DELOS,, vapuru 11 tem· 
muzda HAMBURG, BRE-
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkarecaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de

HAYllE1TiM 
ÇIZGll 

SIR 
ğişikliklerden acenta mes'u· ,~~--~~~----~~~~~~~--~--~--~~~~~~~~~ 
livet kabul etmez. V. N. ket edecektir. DEN NORSKE MIDEL· -w F H VAN Seyahat müddeti: HAVSLINJE 
"UM DAL,, Umu- • • • • PiRE • BOSTON 16 gün o s L o 

D ZEE & Co PiRE - NEVYORK 18 gün "BAALBEK,, motörii 23 
mi Deniz Acenta- er • SER. VICE MARITIME RO- Temmuzda bekleniyor. PiRE. 

lığı Ltd. AMERiKAN EXPORT LI· UMAIN. Bı..,CAREST DÜNKERK ve NORVEÇ li· 

Hen • L• The EXPO~~S STEAMSHIP "DUROSTOR,, vapuru 31 manian için yük alacaktır. 
eDIC IDeS Temmuzda bekleniyor. KôS-CORPORATlON I Limited "EX CHANGE,, vapuru 20 TENCE, SULINA, GALATZ 

temmuzda bekleniyor. NEV- ve GALATZ aktarması TUNA 
PHELPS LINE limanları için yük alacaktır. 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem- YORK ve BALTIMOR liman-
muz beklenilmekte NEVYORK ları için yük kabul eder. JOHNSTON WARREN 

"EXECUTIVE" vapuru 9 LINES LTD. 
limanı için yük alacaktır. L ı V E R p O o L 

Vapurların isimleri, gelme Temmuzda bekleniyor. NEV-
tarihleri ve navlun tarifeleri YORK için yük alacaktır. • "DROMORE,, vapuru 18 
hakkında bir taahhüde girişi· AMERICAN EXPORT LINES Tem muzda LIVERPOL ve 
lemez. THE EXPORT STEAMSHIP ANVERS limanlarından yük 

"HELLAS,, vapuru 6 tem· CORPORATlON çıkaracak ve BURGAZ, VAR-
muz beklenilmekte ROTTER- PiRE AKTARMASI SEYRİ NA, KÖSTENCE, SULINA, 
DAM, HAMBURG ve AN· SEFERLER GALATZ ve IBRAIL liman· 

k 1 " EXCHORDA ., vapuru 
VERS limanları için yü a a- 16 Temmuzda PIREden BOS-
caktır. 

· nrORKIA,, vapuru 26 tem· TON ve NEVYORK için hare· ....................... 
muz beklenilmekte ROTTER- UMUMi DENiZ ACENT A-

larına yük alacaktır. 

Soc . Royale HONGROISE 
DANUBE MAR(TİME 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Tf'lefon : 3479 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

FOTO 
Refik Lütfi Or 

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

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartı
manı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 

ANK!\RA 
Büyük Emlak Acentası 

Ankara Balıkpazan Taş merdiven No. 8 Tel. 1433 
Ankara lıanat Acentası 

Askeri Lise orta mekteplere 
Ücretle öğretmen aranlyor 

1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa asker~ 
lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede askerı 
san'at Is: edc1)iyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan asker~ 
orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, fransızca, muzik• 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu· 
Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, riya· 
ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. . 

2 - isteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyrtirı1 

haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu olmak 
üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba· 
kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 
ibarettir. 

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

4 - istekli olanlar dileçelerine aşağıda sıra ile yazılı111~ 
evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaletı 
askeri liseler müfettişliğine göndermelidiı ler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 

2 - Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri ve1
9 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası. d'P 
6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat~ 1

• 

durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar ıste 
necektir. tı~ 

1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağ 
raporu. Ô eği 

2 - Noterlikçe tanzim l'dilecck taahhüd senedi ( rrı 
müfetti~li~ten verilecektir. 

9
31 

6 - lstck:ilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 
gününe kadar müracaat etmelidirler. ler· 

7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edeın~0 
7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2~ 

Söke belediyesinden; 
B l d. · k · · b h · · b d l' h ni 12 li: e e ıyemız par ı ıçın e erının e e ı mu amme rtesı 

radan 10 adet kanepe alınacaktır. ihale 19· 7-937 p~ı~ ·el'l' 

saat 11 dedir. Eksiltme ve fenni şartnameleri görmek 1~i2s 
terin belediyeye müracaatları. 4 6 8 10 ~1 .. lzmir liman işletme müdür 11" 

DA~,, HAMBU~G ve AN- LiGi LTD. vapuru acentalı-
VERS limanları için yük ala· ğına müracaat edilmesi rica 
cakt~r. . olunur. 

"DUNA,, \'apuru 10 Tem
muzada beklenjyor. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRA TISLA VA LİNZ 
ve VIY ANA limanları için 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik g~ ünden 

vire· 
Hükumet civarı Kaymakam Tersanemizde çalışmak üzere perçinci, tornacı v~ ·~~erıler 

"BELGION,, vapuru 10 Riz binasında No. 166 Nihadbey caddesi No. 20 ciye ihtiyaç vardır. Bu san'atları bilipte çalışmak 15~~79 
ağustost beklenilmekte ROT· Telefon : 3171 yük alacaktır. lllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl Tersane amirliğine müracaat etmelidirler. 8 10 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

...................................... bl 

Pu•• r'ien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b
6 

' rekleri raliatsız olanlara bile Doktorlar bunu avsiye ederler. 


