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Dük Dö Vindsor 
A tatü.rkün mis af iri olarak 

memleketimize gelecek 

__ lzmir fuarını Başvel~iliıniz açacali. 
s:;,rc;;:;r;-;-1,-:;~:~::.-:1s;~=;;'Ti~h;t:1a-:.~-::rı;,; 

iki V eliabd, dört Vekil, ------···-
üç de heyet gelecek! Şiddetli bir tenkide 

ağrıyacak 
İstanbul, 12 (Hususi) - Pa· 

risten gelen haberlere göre, Fran· 
sız parlamentosu yakında Suriye· 
Fransa muahedesini müzakere 
ecl•·cektir. Birçok lıatibler, ınua-

yram, Türkiye cumuriyetinin cihan içindeki 
şerefi ile mütenasib olarak geçecektir. lırılc alt'~ hinde E.Ö7 söylemt>k iı;in 

~imdiden isimlerini kııy<lcttirnıiş· 
lt•rdir. Sııriy~·Frausa ıııuabeılı· j. 'r\ukıır:ı. 12 (fi ıısu.i ıııulwLiı i 

'lerı) Bu yıl k ull ııl:ı' :ır:ı~ı· 
4'. cııııılııırİ)«'I hıı)nııırı, Tiiık: 

t\ıı.lt:tiniıı l'ilıun iı;indı• 1..m:aııılığı 
'~k Şf'rt•t' \C itiLıır H~ u> rıı M· 

~ dıı Avrııp ı ,·ı· yakırı ~nrl.. İ)ll'İ 
ta~l'ııc ,.. ~ullıumlıı o\ ııadı~ı 
~ ' ~ 

lı rolle rııuleııa~ilı lıir ~<'kiltle 
ttf'ktir. ' 
hıı,·r:wıı, U\'ın sullı11ı·n···r ıoi 

ı...t t·f 1 '•ı···ı l . 'it' \' 18 IUI il llrll.l)'l' 1 ı• 111<'"111 

~ 1~ ı-.ll'ıı ıfi'\ lt'ı lniıı ~üziı..11' tııl ı· 
"t ."l" lıl'yNlı'rİ ill" lwralın ~··ı;i· 

L.. ~ı;(. Ahlıi\urı haherı· uör·· 1·11111· 
:O.l'j t' t' ' 

~ t"t lıa yra rrı ı grçen yı llıırıı ıı i ~-

ııiu pJıl:inırııtoıln ~iılılı·tlı: tı"nkid 

cclilı·rı•gi H' lıiik(ımc•ıirı lıı'.kıırıı· 

tara muru1. kaL.11·ağı :ınlaşımak!aılır 

\. -~ 
Dük dö Vindsor 

Yakanda memleketimizi 
ziyaret edecek 

~' çok parlak ınera~iııı \'C dol· 
'-ık. J•rogramla te "iti c•dilı•ı ektir. 
~, " ittitııkıııdaki arkaılnelarınıı7. Ankarada bir gaz günü 
), \':'a'') a, ) un:ınistan , .•. Roman· laı ılır. Bu UH') arıda l ıalp Harİı'i) ı• heyetleri ~erl'f lı•rine halol:ır, ziya· 
'tt kl1oıcıleriui temsil l'den Jıj. .'.'\azırının ela gelıııeııi mıılıteuıdclir. f,.tler. ı·ğlcnccln tt-rtih t·tlilı•ı·ckıir. 

'diplomatlar heyetinden JJa~ka O gtin orılıınıuzım modern te· Hıı ha)'raııı, tıım rııana•ı ilı·, 
~;c. Y~mrn VeJiabd~a~, ye~i kam~lü~ü göstere~ Lü)ük hir gec;iıl Törkiyenin hn~ilııkü k11v\·etli ''ar· 
~ kımu~ Iran Ba:vekılı \'e dı· resnıı ılc mubtelıf tayyare filo1a- lığını ve Atatürkiio "cfliği :ılımda 
'?'Ottef ikimiz İran ve Af~aıı rımı:r.ın uçu§ları görülerek n~ do~l medeni 51emde kaz-.anı1ığı mevkii 

, 1'fe Nazırları hazır bulunacak· de,,·lederio Veliahdlan, Naaır ve tebaJüa ettirecektir. 
................................ ~-~ ................... ~.~~ .... 4 •• ~ .......... ~ .............. ~ ............................................... 4 

Uzak şarkta harb alametleri 

rı· • J •• b 1 • 1 

Dük dö Vindsör 

yın - apon munase et erı ~.~b~~:~~~~::~~~;;2~;:1~~ 
A f 1 racaklardır. 

azami Surette ena aştı Eski İngiltere kralı, Atatürkün 

;.i::tf ir!d:~:r:~r ınev:le~8::~::~d:~ 
JqDon başvekili, Çinde y~pılacak harekat hakkın- ~:::;r~:~H mı,1ı ,eııirlerimizi geze-
~ Bu ziyaret 1ngilterede büyük 

ela biitün partilerin muzaheretini temin etti. bir memnuniye~andırmıııtır. 
İktısad Vekilimiz 

/zmire geliyor 

4 . 
ı::Q Japon orduları komu-

Şle11.eral Semisiro lnagaki 
~ll~tıghay, 12 ( Radyo ) -
llıi fJapon miinasebetleri aza· 
~~iktıalaşmışhr. Vaziyet çok 
~ Ve vahimdir. 

b,tb~"antung Japon "'kant
~lik ·ı~i umumiyesi, 25 bin ki· 
~ll~k~r Japon kuvvetinin Pe· 
loı>ı, 1 sedler cenubunda 
ş tırnası emrini vermiştir. 

~ll~tıghay, 12 (Radyo) -

tote. 'Ç~en gelen haberlere 
~h· •n hükumeti Japonya 
~~lltı_'ne harb ilanına karar 
~~ ... :: bulunmaktadır. Çin hü
~la" '

1 
Japonlann bazı Çin 

"' ıet e . -..tyd rıne vazıyet etmesine 
•n ve . k. ~ rmıyece tır. 

~ 8tıkin H .. 
b· "Yanın N arkı~ıye ~~zm Ja-
'diaeı an ın sefarıne son 
~tote er hasebile şiddetli bir 

•ta ve .. 
Jap rmıştar. 

1~~.on konsolosları, Japon 
lı.t •nın ç· d ıt~ında . ın e himayesi 

S emırler almışlardır. 
01111 3 .. 

ııncii salıi/ede-

ispanyada vaziyet değişiyor 

Cumuriyetçiler top ve 
tayyare ile şiddetli 

harekete geçtiler --Fransız komünistleri, camuriyetçi İs
panyaya sevkedilmek~üzere hududlara 

beş bin gönüllü yığdılar. 
l\I d d r i ıl, 12, 

(A.A.J - Geçen 
salı güııü Laşlıyaıı 

taarruz nıuharı•Le· 

niıı hnolung11·ııı· 

<lanLeri cumlıurİ· 

yeıçilcrin ) aplik· 
ları f'n Lü) iik ta· 
arnıT.dur. Taarnı· 

zuo hcılcf i görü· 

nü~c giire Ma Jriıli 
ihata eden ı;r ııı· 

beri kırmaktır. 
Kullanılan barb 

malzemesinin miL:- Madrid muha/ızı General Mihai 

., i \ 
' 

B. Celal Bayar 
Ankara, 12 (Hu!!u!i] - fkıısaıi 

Vrkili U. Celiil Bayar. 1ktı@ad \'c·· 
klileri memurlannın tcrtih c-ttiklf'rİ 

gardenpartide bnlunduktan sonrıı 

lzmire hareket eclı:cektir. 
~~~~~----~~~~~-

İstanbulda 
tan pek mühimdir. Topçu \e tay· Mili~lerin zayiatı büyükmüş atlatıl k 
yare kuvvetlt>ri şiddetle harekete !;alamaoka, 12 [Radyo]_ Cum· an aza 
geçmi§lerdir. huriyetc;ilerin Madrid cebheııinde Bir k d b ğ 

Fransız hududlarında Hruneto kısmındaki taarruzları 300 a ınrn aca ı 
bekligen gönüllü/er ma~tul ile akim kalmıştır. Milisler ezildi, bazısı bayıldı. 
Paris, 12 [Hadyo] - L<i Jur yemden taarruzlar yapmışlaraa da J t b l 12 (Jl ") 

gazeteeine göre, Fransız komünist· bir netice elde etmcmiıılerdir. Villa D _ s an k u ' 1. as:;sı b-: 
leri üçüncü enternasyonal ile bir· Noeva Delpardl'lyoya yapılan hü· un a şam . ~man a ır 
li1ı:te Jspanya}a sevkedilmek üzere eıımlar da netice vermemi§tir . .l\fi- kaza olmaş, ıkı oapar ~r-
Jspanya bududlanna 5000 beyncl· Jislerio bu taarruzlardaki zayiatları pışmıştır. Akag ıdaresıne 
milel gönüllü tahoid etıoitlerdir. pek büyüktü.-. aid Kadıköy w Burgaz 
Aynı zamıtnda birçok sillilı da sev· Bir Fransız uapurunu vapurları könrü önün.Je 
kedilc-cektir. r "' 

Komilnistler. bu husıı•ta yann müsadere ettiler manevra yaparlarken akın· 
kontrolun ref'inden iııifade ede- Bayon, 12 (Radyo) - Franeız tı tesirile çarpışmışlar ve 
ceklerdir. - Sonıı 3 üncü •ahi/ede- golcıılar hir lıagli lcorlcıı 

·-·--Saadabad sarayında geçen bu 
pakt imzası keyfiyeti şark için 
yeni bir devrimin :başlangıcıdır. 

Iran Şehinşahının lzmiri 
lstanbul, l l (Hııeusi) - İran 

Başvekili Mahmud Cam. üç Hari· 
ciyc l\azırı ıeref ine \·erdiği ziya· 
ft:tte hir nutuk irııd ederek Saada
bad paku adı verilen hu pakun 

kıymeı we eheaamiyeıiai, biçl.ir 
kimae aleyhine mGteveecih olma· 
dığını söylemiş ve müttefik devlet· 
ler reisleri şeref ine kadeh kaldır· 
mıfbr. Bunu Afganiatan Haticiye 
Nauruun kı• bir nÜt.ku takib et· 

ziyaretleri intiba/arından .. 
rni~tir. .:\.azır garlıi Asya milletle
rinin tesanüdünü ehemmiyetle ita· 
ret etmiştir. Müıeak1ben frak Ha. 
riciye Nuırı EÖZ alarak Tahran 
Ankara, Kahil ve Bağdad gibi e~ 
e.1ki medeni milletlerin merkezle
riniıı elele verdiğini. Şark hayarı. 

nın ataleue!1. kurtulduğunu, bu 
p~kıın. çok ıyı" ncti~er vereceğini 
so~·l~mış ve aozlerını ıöyle bitir
mııur: 

- Sonu 4 ncü MlıiJede -

T. Piyangosu 
·-·--45 Bin liralık mükô.f atı Dolaplı-

kuyuda bayan Nazmiye kazandı 
lstanbul, 12 (Hususi) 

Türk Hava Kurumu piyan· 
gosunun keşidesine dün baş· 
landı ve bugün de devam 

-·-----edildi. Kazanan numaraların 
hepsini bildiriyorum: 

5228 Numaraya 
- Sona 3 üncü sahifede-

Fener, Güneşi yenerek 
milli küme:şampiyonu 

Dünkü maçlar çok heyecanlı geçti. Gala. 
tasaray da Beşiktaş4 mağlup ederek 

ikinciliği kazandı.S 

Milli Küme şampiyonu: Fenerbahçe 
leıanLol, 12 (Hususi) - Milli piyona ilzerindeki mühim teııiri . 

küme müsabakalannın sonuncusunu havanın sıcak olmasına ra~meu lıı-
teok.il eden Calatasaray-Beııiktao ve tanbul halkım Taksim etadyomuoa 
Fener-Güneo maçları dün Taksim toplamıştı. 
stadında yapılmı~tır. Maçların ebem· Bu _maçlar neticesinde .Fener 
miyeti ve alınacak neticelerin ıam· ya şampıyon olacak v )&hud da 
--------- Galata~aray ile bir daha karşılq-
geçirmişlerdir. Vapurlara ması icab edecekti. İlk olnral Ga

zarar olmamıştır. latasaray-Beşiktaş kar§llaştılar. Sol 
Yolculardan bir kadının tribündeki tarat tarlannın te§vik-

leri ile canlı bir oyun çıkaran Ga
bacajı ezilmiş, birkaç ka- latasaraylılar, birinci devreyi ı.o 
dın da korkudan bagıl- galib bitirdiler İkinci devrenin 7 

mıflır. -Sonn 6 ınca sahifede -



ANADOLU 

~ıra 
Hatırladığım bir tip 

Hubıı ..-ürük bir meyve gibi. her hareketindeki ağır ve mütaaf fin 
ulıl.ik Vf! zilJcıi ile kf'ndini cemiyete gii tcriyordu. Bütün hususi bayatı, 
yek<li~nini takih ~den çamurlu mact:ralar ''e i~renı; sukutlarla dolu 
iıli . •Ccnıiyı-ıin lıizce mukaclcles olan birçok mefhumlarına kar~ı, cıı esi· 
ııi ka~ır. saı;l:ırmı karıştırır, iiıleta o ıııı•t lıuııılara tilküriirınii~ gihi, omuz· 

hırını ~ilk.er, geı;erdi . 

' Yüksek~ tahsil gören 
Zayıf ve sıska ve görmiyen memurlar 

.. çocuklar Kadrolardaki ücretlere 
Vılayet makamından: 

Onun kim olduğuııu 11iiylcruiyccc~iın. Ona beııziyen birine ra11;reldim 
ıle onu halırladım. Muhtaç ve fakir ailelerin zam yok 

cılız ve kanstz çocuklarile • il ııysuz, atınhi, tcııııı) üllerine şid<lr.tlc clü,kün hiı tipti. iı.;er, ı;iğnf'r, 
.kırar ve z:ıman zaman, baoa ddirıliği his ini veren kabkahıılarla, en 
ıırıklı "cylere güh-rdi. ~~~~~i~rı:eti~:~~~ay;u!:şn~~~ terfi ·için ·. tahsil derecesine 

Ondan iğrenirdinı. Fakat o benim muhitimde idi. 
sile deniz ve dağ havasına d • '-k f d •ı kf • Ona düşmandım, fak.ut ona aynı zamanda yakındım. Akrabamdandı. 

Kendisi hakkındaki kanaatlerimi bilirdi ve bu, onu hiç eıkmazdı. 
ihtiyıtçlan bakımından biri lR Q e l ece lr • 
Ödemişin Bozdağında diğeri 937 senesi büdcesinin (E) larile tesbit edilen ücretlerini Bir gün, iki iki eli cebinde, çıılı§uıa odama girdi. Kimseye hürmet 

eıoıiyen ve hürmet etruesioi bilmiyen dettil, istemiyen bir adam olduğu 
jçin uzun uz.un ı lık çalıyordu. Kütüphanenin kapuklarmdan birini nçtı. 

O zamanJarda lı.orkurıç bir ha!'talı~m tesiri altında idi. 

Foçada olmak üzere 2217/937 cedveline dahil masraf tertib- iki sene ve yüksek tahsil gör· 
tarihinde iki kinderhayim (ço· }erinden tatbik edilmek üzere memiş bulunanların da üç se· 
cuk yurdları) açılacaktır. Ço- Vekaletlerce teklif edilmiş olan ne müddetle almamış olduk· 

Bir eser çıkardı, kabına baktı: 
- Eşek! cuklar doktor ve muallim kodroların birçoğuna geçen ları takdirde bu zamlardan 
Dedi ve dolaba, heın de aldığı yere değil, bir ba,ka tarafa koydu. bakımı altında bu yurdlarda seneki ücretlere nazaran mü- istifade edememeleri ve hiz· 

iaşeleri vilayetçe temin olu· him zamlar yapıldığı görülmüş met müddetlerine göre istifa-Bir başkasını çekti, ayak üstü on satır okudu: 

narak 6-8 hafta müddetle ve bu kadrolann istilzam et- de edecekleri zamlann ise, - Cahil mendf'hurlar, maymunlar, ma karalar! 
Diye homurdandı ve, o kitabı, kütüphanenin kenanna bıraktıktan 

sonra kapaklan kapamadan döndü, yanıma geldi. Durdu. Sonra iğildi, 
<liraeklerini masanın üstüne koydu. Ağır, ağır ve yaralı bir sesi,.: 

kalacaklardır. Kız ve erkek tiği masraf, taalluk ettiği ter· kadrolarına daha fazla zam 
çocukların yaşları 5-12 ara· tiblerdeki tahsisatları dahilin· yapılmış olsa bile, ücretlerinin 
sında olmalıdtr. ilgililerin de olduğundan lüzum göste· tekabül ettiği memuriyet ma· - Beni -dedi- nasıl gördüğünüzü, nasıl telakki ettiğinizi ben bili· 

yorum Saime .• Ben, pis bir sıçan gibiyim ııizce .. Fakııt bir de heni dinle: Sıhhat ve içtimai Muıtvenet rilen zamların kabulünde tah· aşlarile bunların bir derece 
müdürlüğüne müracaatları bil· sisat noktasından mahzur gö· üstündeki maaşlar arasındaki Ben, hayatımda hiç yalan söylemedim. Bt:n, hayatıa biı;bir gün iki yiizlü 

olmadım. Ben, menfaat için hiçbir dakika L:cndınıden, ruhumdan. fik· 
rimden feda etmedim. Hiçbir kimseyi, hiçbir şeyde aldatmadım. Size ve 
f ikirlerioize hürmet ctmcdimsc, bu, benim kcnıli h.ikim görüş ve felae· 

femin kuvvet ve ıalıl.bctinden ileri seliyor. Siıin mni gördüğünüz ıeyi, 
ben beyaz gördOm ve halli öyle giJrüyorum. Sizin ı.:ıuaşcret telakkileriniz, 
ıizin vicdan \'e ahl.ik telakkileriniz hep u)durnıa, hep sahte ve zoraki 
olduğu için ben onlar11 kıılakl11rımı tıkadım. İşte, benim bayağılığım, hep 
bunlardan ileri geldi.. 

dirilir. rülmemiş ise de ücretli vazi· farklara maksur kalması ve 
Vali felerde çalışanlar hakkında da bu kadrolara dahil ücretli va· 

Fazlı Güleç 
\.. ..) teadül esaslarının tatbiki, ma· zifelere yeniden alınacakların 

aş ve ücretler arasında teadül gene tahsil derecelerile diğer 
Otomobil ve oto- temini noktasından zaruri 01. vastflarına göre girebilecekleri 

duğu gibi lıu husus Büyük maaşlı memurluk derecesini 
Millet Meclisi encümenlerinde ancak bir derecesine aid ma· büs ücretleri 

O, odamdan çıktı, gitti. Bic mfüldet sonra, Heybeli aanatoryoınunda 
öldü .. Şimdi onıı düşünüyorum. Bu adaru, aynı zamanda çok faziletli, 
çok meziyetli bir insandı ve bunun içindir ki, cemiyetin vuat kabı içinde 
dima~ına vuran bir asabiyetle homurdanıp, kırıp dökülüp geçti gitti. 

Tenzilat için tedki
kat ./apılıyor 

müzakere edilmekte olan 1452 aşın emsali basılma tekabül 
numaralı kanunun bazı mad· eden miktarda ücret verilmek 
delerinin tadili hakkındaki surt"tile tayinleri muvafık ola· 
kanun layihasile hükumetçe de cağı Vekiller Heyetince karar· 

Bir insan vücudunun 
kıymeti! 

Bir insan vücudunun kıy· 
meti hakkında hiçbir şey dü
şündünüz mü? Amerika fen 
erbabından birisi hesaplamış 
ve orta boylu genç bir ada· 
mm vücudunda: 

Yüzde 65 müvellidülhumuza, 
yüzde 18 karbon, yüzde 10 
müvellidülma, yüzde 3 nitro· 
jen, yüzde 1,5 kalsiyum, yüz· 
de 1 fosfat, yüzde 0,35 po· 
tasyum, yüzde 0,25 kireç, yüz· 
de 0,15 südyum vardlr. Ve 
netice itibarile bir insan vü
cudu bu maddelerin bugünkü 
rayicine göre ancak 10 frank 
etmektedir. 

Ne büyük sukutu hayal!.. 

Saç babmda! 
Ncvyorklu Dr. Ketoya göre, 

kellik korkusu artık kalmamıştır 
Bu zat, bulduğu bir usul saye
sinde 500 kelin 475 ini saç
landırmağa muvaffak olmuştür. 

Doktora göre, insan cildin· 
de · kıl kadar bol birşey yok
tur. insan cildi kıl yetiştir· 
rııeğe en salim bir !aha imiş. 
En güzel bir kadının vücu
dunda 25 · 180 bin kıl kökü 
mevcud imiş. Kıllı olan, fa. 
reza bir Ermeni yüzünde 25 
bin kıl kökü vardır. 

Talak rekorul 
Bu rekoru kazanan Amerikalı 

değil bir Rustur. Marçiya La· 
kov adını taşıyan bu kadın, 
henüz gençtir. Son beş sene 
içinde tam 19 defa evlenmiş 

ve boşanmıştır. Kadıncağız 
şimdi yirminci nikahı için ha
zırlanmaktadır. 

Muganniler müsabakası 
Önümüzdeki ay Breslavda 

bir nıuganniler müsabakası 
apılacaktn. Bu musabaka 

Saime Sadi 
İzmirle mülhakat arasında 

işliyen otomobil ve otobüsle· 
kabul ve teklif edilmiş olduğu laştırılmıştır. Bu karar Maliye 

rin fiatleri pahalıdır. Belediye 
şimdiki fiatleri indirmeğe ka· 
rar vermiş ve bunun için ted· 
kikat yaptırmağa başlamışhr. 

cihetle yüksek tahsil görmüş Vekaletinden şehrimizdeki ala· 
olanların 936 mali yılı kadro· kadarlara tamimen bildirilmiştir. 

MAHKEMELERDE -- ~ 

Ağustos 

böcekleri 
Ana katili Kemalin 

muhakemesi 
tam 100,000 kişi iştirak ede·I Kükürt kokusundan - ·-:.. . 
cek i~iş._ Bunları nakl için 620 kaçıyormuş Mahkeme heyetı yaş meselesınden 
trene ıhtıyaç vardır. • • • 

Breslavda şimdiden misa- Geceleri evin~n bahçe~_inde muhakemevı gızlz gördü. 
f. ı · b d k 1 yatan, fakat Agustos bocek· 'J 
ır erı arın ıraca yer er ha· . . k 1 d Keçecilerde annesi Hedi· Değirmendagw ı cinayeti 

1 , lerının şar ı arın an uyuyamı· . 
zır anmıştır.. k b" k l b" · yeyı tabanca kurşunile öldü- Değirmendağı mahallesinde 

Z il k C ğ ı yara ızar a an ır zat vı· 
ava ı ız a ız. ı- z· t .. d .. 1....... .. ren 13 yaşında Kemalin mu· manifaturacı B. Muammeri öl· 

N ._.. b" l k k ayet ıraa mu ur ugune mu· 
evyorına ır e e çı aran d k b h hakemesine dün şehrimiz dürmek ve Belediye tahsildarı 

.. h"b' · k 'k" racaat e ere "J aşerattan 
muesdseseb ~abı hının ızı, dı ı nastl kurtulabileceğini sor· Ağırccza mahkemesinde baş- B. Ragıbı yaralamakla maznun 
sene en erı a asına yar ım lanmıştır. Maznun jandarmalar balıkçı Yaşarın muhakemesine 
etmekte imiş. Bu kızcağız, iki muştur. tarafından mahkeme salonuna dün şehrimiz Ag" ırceza mah· 

d k l Geceleri yattığı bahçede 
sene için e tam i i mi yon getirildikten sonra isticvab kemesindc devam edilmiştir. 

yakmak üzere z;raat müdür· 
leke temizlemiştir. edilmeğe başlanmış, Kemal: Bu celsede şahid sıfatile bir 

Bunlar içinde şarap saır lüğünce kendisine bir mikdar B K 1 1 Komiser ve iki polis dinlen· 
' kükürt verilmiştir. en ema paşa ıyım. 

içkiler, yemekler, yağlar ve Babamın adı Mehmcddir. 13 miştir. Bunlar, maznun Yaşa· 
birçok pis şeyler lekeleri var· V. Nüfus müdürlüğü yaşındayım. rın evinde yaptıkları araştır· 
dır. Zavallı kız, bu lekeler Vilayet Nüfus müdürü B. . b . mada bir kanape altında paslı 
· d h d b k JJemış, unu söylemcsı üze· bir bıçak bulduklarını söyle· ıçin e geçen ayatın an 1 

• Mustafa Tokad vilayeti nüfus rinc muhakemen"ın kanun mu· 
b b .. mislerdir. Müddeiumuminin id· mış ve... a asının muessese· müdürlüg" üne ve Tokat vila· ·b· ı · 

cı ınce giz i cereyan etmesi diasını serdetmesi için muha· sinin katibi ile firara mecbur yet nüfus müdürü B. Naim 1 ı 
k 1 1 azım ge diğinden mahkeme keme başka bir güne bırakıl· 
a mıştır lzmir nüfus müdürlüğüne nakil 1 d k 

B 1 ti d l sa onun a i dinleyiciler dışarı mıştır. 
U U ar arasan a vapur ar ve tahvil edilmışlerdir. Bay çıkarılmış ve muhakemenin, 

Masal değil, hakikati Ame· Mustafa, bu hafta 'ıçı" ndc To· 1 k · 1 a t ısmı gız i devam etmiştir. 
rikada Bolivya ile Peru arasın· kada hareket edecek ve yeni 5 d k 1 yaşını oldurmıyan çocu -
da Titika gölii vardır. Bu göl· vazifesine başlıyacaktır. ların muhakemeleri, kanun 
de bir iki küçük vapur çalış· Ot ı'htı'yacı b" 

muci ıncc gizli cereyan et· 
maktadır. Gölün deniz sathına Torbalıda Tepeköy aygır mck lazım<ltr. 
nisbetle yüksekliği 3812 mel· deposuna aid çaytrlıklardaki 
redir. 3812 metre yükselikte otların biçilmesine başlanmış· Türkelli 
bir gölde dolaşan vapurlar tır. Busene çayırlardan 120,000 k.6yü cinayeti 
nihayet bulutlar arasında ad· kilo kuru ot istihsal etmek Menemen ka·ıasının Türkelli 
dedilmez mi?. k l k b .. 
----- - - müm Ün o aca ve unun köyünde Dağlı Emini taam· 

Kuşadasında 
bir vak'a 

Jandarma, bir kişiyi 
yaraladı 

Kuşadasında jandarma dev· 
riyesi tarafından şüphe üze
rine yakalanmasına teşebbüs 
edilen Ali Rıza adında birisi, 
jandarmalara bıçakla hücum 
etmiş ve jandarma tarafından 

atılan kurşunla yaralandığın· 
dan lzmir Memleket hastaha· 
nesine ıetirilmiıtir. 

85,000 kilosu, vil~etin muh· 
telif yerlerindeki damızlıklara 
gıda olarak verilecektir. 

Mezuniyet 
Vilayet köy bürosu şefi B. 

Hüseyin Avni Ozana bir ay, 
kültür direktörlüğü muhase· 
becisi 8. izzete 15 gün izin 
verilmiştir. 

Kültür inzibat meclisi 
Kültür inzibat medisi, dün 

kültür direktörlüğünde toplan· 
mış, bazı oğretmenlere aid 
tahkikat evrakı üzerinde mİİ· 
zakcrede bıılıınarak karArhtt 
almıştar. 

müden ördürmekle maznun 
Yanbastı Hüseyinin muhake· 

mesine diin şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edil· 
miştir. Bu celsede müdafaa 

şahidi sıfatilc Karşıyakada 
oturan Bombacı Ali çavuş 

dinlenmiş ve vak'a gecesi Yan· 
bastı Hüseyinin gece Karşıya· 
kadıtki eczaneden çıktığını, 

vak'a esnasında köyde bulunma· 
dığını söylemiştir . Hadise hak· 
kında malümatları bulunan iiç 
~ahi<lın v~lbi için muhakeme 
başka bir J'Ünc barakılmıştır. 

Yolcu tayyare 
hangarı 

Cumaovası nahiyesi dahi· 
linde inşa cdilccı>k modern 
hava istasyonunda yolcu tny· 
yareleri için üç ay zarfında 

bir hangar inşa edilecektir. 
Hangarın inşaatı, keşif bede
linden % 12 tenzilatla 14435 
lira 19 kuruş üzerinden Bay 
Nevzad Gürkana ihale olun· 
muştur. İnşaata derhal baş· 
!anacaktır. 

Göcmen evleri • 
inşaata hemen 
başlanacak 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
V ckaleti tarafından vilayeti
mizde inşa ettirilecek göçmen 
evlerinin bir kısmının inşaatı, 
bugiin ihale edilecek ve mii
teahhid tarafından rlerh,qJ ın · 
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• Bir Türk gencı-
nin kazandığı 
muvaffakıyet 

Boy Nihad 
k b k J·ıiııı Ameri anın en üyü 

müesseselerinden olan Ksr0' 

lanya iiniversitesini bu serıt 
ikmal ederek diplomasını si· 
mış olan fzmirin değerli geııf 
lerinden ve üstadımız avu1''

1 

Bay Ferid Hazımın oğlu 8'1 
Nihad, yakında vatana dorır 
cektir. 

Bay Nihad, halen 21 f. 
şındadır. Karolanya üniverSI' 
tesinden birinci olarak çıkıt': 
ve bütün profesörlerinin ti 
dirlerini kazanmıştır. 

Karolanya profesörlerinde" 
büyük alim Zimernan, Nih•: 
dın fevkalade liyakat ve ı;. 
kasından sitayişle bahset[J)e 
te ve bu Türk gencini, P,r 
lak muvaffakıyetinden dol•f 
tebrik eylemektedir. d 

Ulumu siyasiye ve iktıs• 
11 

doktoru unvanını bihhak~dı 
ihraz etmiş olan Bay Nib'.0 
ve babası üstadımız B. fer~, 
Hazımı biz de tebrik edefl · --

Beyaz gece 
Ônmüzdeki cunıtd' 

tesi akşamıdır ·~ 
"111" 

Fuar dekorasyon heyet'ı,ı· 
büyük fedakarlıkla planını .. 11 ~· 
zırladıkları (Beyaz gece) 0 Şt' 
müzdeki cumartesi akşaP11 

h. . d ·1 ekttr· 
ır gazınosun a verı ec ·rd 

Beyaz gece, yalnız lzP11b1 
değil, belki Türkiyede .,,.... 
şimdiye kadar yapılın ~tı' 
görülmemiş birşcy olac8 J1 
Beyaz gecenin, sürprizleri~ lıİ' 
lu ve fevkalade mükemınc;I 
halde geçmesi için her.·..r1 
tedbir alınmış, her fcdakit"' 

katlanılmıştır. -~· 
Türk san'atkarlarında~ 

rckkep olan fuar dekor 
111

p: 
heyetinin hakikaten yor" f 
vücude getireceği Bcyıı tıt• 

. .. 1 h" ııfl ceyı goren er, onu ıç 

mıyacaklardır. . b'I~ 
lzmirin kibar ve nezıh ~~' 

Beyaz gecede, şimdiye ıf 
görmedikleri f evkaladc f 
eğlenceyi görecekler ve 
neşeleneceklerdir. 

Terfi ,Jı~e~ 
Asliye Birincihukuk "

1 
1 

. def'i,,,,,• 
mesi zabıt katiplcrın feı· . 
lira maaşlı B. Hasan li 11111 

Işını terfi hnn 16 lira 15 

aşa geçirilmiştir. "teP 
Yeni yollar ve r11~rg'ı11: 

lzmir·Menemen ve -~ifl 111e 1~ yolile Karştyaka şoscsı .1ı.o~" ıı .. ., 1 ... z, 
de kısmı ve Scydik0ı ,,c . 

15 ""11 
binasının inşaatı pı1 • 

"hl · de ttt•1' Temmuz tarı crın d"lecer 
Encümence ihale e 

1 rl•r' ,, 
Nafıa fen me""" e111&1!1~cr 
Vilayet nafıa fen ;şiklı~ 1,. 

arasında bazı de Jıtlll'ı~ " 
yapılacağı haber :· ıetill ~•' 
Henüz Nafıa _ve 1~111 ~ı: 
vilayete gelmcdıgı d•kı illl 

rasıo 1Jt1Jfen memurları a l o 
gişik)igın neden ıbıırc 
anlatılamamıştır· 
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~Tayyare 
• 

pıyangosu 
---· ... ·---

Şeyh Rızanın büyük karısı 
oğlu da dehalet ettiler 

ve 
-Başt 1 inci sahifede -

45 Bin lira 
38344 ·Numaraya 

15 Bin lira 
38638 Numaraya 

12 Bin lira 

Şeyh yaralı yakalandı. Asiler, elebaşılarından 
Aliseri kendi silahlarile öldürdüler. 

6844 24758 
10 Bin lira 

13266 24722 numaralar 
3000 Bin lira kazandılar. 
1000 Lira kazananlar: lstanbul, 12 (Hususi) - Eliizizden gelen lıaberlere göre, Dersim isyanı clebaşı

!Qrından Alişer, kendilerini haydudluğa teşvik ettiği için arkadaşları tarafından 
01diirülmüştür. 

Hain Seyid Rızanın yaralı olarak gaka/andığı bildirilmektedir. Bu hususta fazla 1
Gfsilat alınamamıştır. Şeyh Rızanın bügük karısı ile büyük oğlu Hasan da hatları

4149 22235 23772 39771 
500 Lira kazananlar: 

7794 
8870 

ltııza iltica ile dehalet eylemişlerdir. 
lstanbul, 12 (Hususi) - Şeyh Rızanın 

edecek mütemmim malumat gelmemiştir. 
yakalandığı hakkındaki haberi teyid 

130 1519 7440 
8136 8166 8192 
8871 9102 9824 

10472 11073 11428 
13510 13593 14330 
14955 15086 15372 

10007 
12471 
14892 
15555 

--------------~--...................... . 16892 17128 17758 18240 
21373 lzmir Fuarı 

IJQŞveki/imiz tarafından 
açılacak 

R.lstanbul, 12 ( Hususi ) -
~nelmilel fzmir Fuarı, Baş· 
~~kilimiı General ismet inon .. 

u tarafından açılacaktır. 
a· •r olayımıza 

sancak verildi .. 
tii lstanbul, 12 (Hususi) - Bu

n, Sarıyerde bir piyade ala-
>'•na h A • 1 k " ususı merasım e sanca Ctilh.. . 

""Ştır. 

Hami diye 
Giresona vardı 

li Gireson, 12 (Hususi) -
~~llıidiye mektebi gemisi bu
~ u~ . saat 9,30 da Giresona 
k~ llııştir. Gemi komutanı mev
'~ ~Otnutanını ve belediye rei-
"' . . t lQ zıyaret etmış ve saa 

lJJ ·20 de ayrı ayrı vali, ko· 
~Utan ve belediye reisi iadei 
">'•rette bulunmuşlardır. Vali 
de komutan, mekteb gemisin
t e~ aynlırken top atılmak su-
ttıle 1 A se amlanmışlardır. 

Ha tayda 
liQydutlara karşı 
1 mücadele 

F'r stanbul, 12 (Hususi) -
tc~tısız hükumeti, Hatayda 

80 e faaliyetini durdurmak ve 
rıi >'&unculuğa kat'i surette ma· 
,1 °lnıak için ciddi tedbirler 
f):ıaktadır. 

1
Maliye Vekili 

liy,stanbul, 12 (Hususi) - Ma· 
bul! Vekili Bay Fuad Ağaralı 
ha sabahki ekspresle Avrupa ya 

"eket .. 
etmıştır. 

Naf ı• Vekili 
B 8elgraddan geçti 

kiy elgrad, 12 (Radyo) - Tür· 
lil'lk Nafıa Vekili B. Ali Çe
buı 'Ya, maiyetinde bulunan 
ş8~~an bir heyetle dün ak
Rt dkı Senplon ekspresile Bel
ku~t a gelnıiş, kısa bir tevak
baı an sonra ekspresle Stok-

tna hareket etmiştir. 

~J\~N-A_D_.O_L_Uı• 

~ük siy;sal gazete 
1-f Sahip Ye ba:yazganı 

lıttı 8Ydar Rüşdü ÔKTEM 
tını·. . . 1 . 

ltı(id .. ~ ucşnynt ve yazı ış crı 

1 ttru • 11 ı· '~ b ("" d • amc ı uz et ,.ançar 
llt"h -1 •ııcei : 
ttnir fL• 
~ 11 a.ın ·i Bc.>lcr soka~ı 

l't] alk Partiei hinaeı idnıle 
l'eıet•f: 1zmir - ANAUOLU 

0.tı: 2776 •• Posta kutusu 405 

\'%~ABONE ŞERAiTi 
1 

1200, altı aylığı 700, üç 
\'alı, Ylığı 500 kuruotur. 

!ho nıemlekctler için senelik 
ll ne ücreti 27 liradır 

·~ cı Yerde 5 kuruotur 
u ı;c . -

ı;nı,~ nüshalar 25 kuru§tur. 

.\~Anou 

Ademi müdahale komite~;~~~ ;~~~; ;~i~~ 27223 
29446 • • 1 27584 27727 28345 

sınde yenı cereyan ar.. 30390 30982 31535 33408 
37859 
38670 

- - 34541 35929 37458 
B. Eden, mevcud ihtilafı ortadan kaldıra- 38317 38376 38539 

cak yeni teklifler hazırlamakla meşguldür 395;~ Lira kazananlar: 

Londra, 12 (Radyo) - Bay mek üzere yeni bir h•klif ha· 1265 3346 4083 5048 
9688 

16243 
19803 
24575 
28014 
32353 
37133 

Eden, cumartesi ve pazar gün- zırlamağa başlamıştır. 5537 7078 7263 
lerini Fransa sahillerinde ge- Bu teklif: 10570 14148 15289 
çirmiş ve bugün Londraya 1 - Fransanın istediği gibi 16444 17639 17633 
avdet etmiştir. kontrolun, bütün ciddiyetile 22762 23585 24491 

24634 27091 27805 B Ed d t . · "t k devam etmesi, ay en av e mı mu ea ıp 28133 28169 29731 
hemen hariciye işlerile alaka· 2 - f ngilterenin gönülllile- 3525 34120 26219 
dar olmuştur. Ademi müda- rin avdetinde fazla tevakkuf 37336 38097 38203 
hale komitesi etrafında birçok etmiyeceği, 39931 594 1753 
yeni cereyanlar husule gel- 3 - İtalya ve Almanya da 3681 4535 5348 

38791 
2821 

10187 
miştir. Bu cereyanlar Fransa, Frankoya muharip hukuku 10449 12513 14333 

verilmesinde ısrar etmiyeceğini 20975 21116 23161 
Almanya ile ltalyayı memnun havi olacaktır. 24012 24467 25707 
decek bir şekildedir. lngiltcre hükumeti bu tek· 27588 28959 30417 

17129 
23531 
25797 
30575 

Paris, 12 (Radyo) - Lon- lifler üzerinde itilaf husule 31439 34575 
dradan bildiriliyor: getirmek üzere ademi mü da· 100 Lira kazananlar: 

B. Eden Fransız sahillerin- hale komitesinin ilk içtimaın· 261 391 2283 2546 
6561 
7293 

den avdelini müteakıp ademi da resmi teşebbüslere giri- 2390 6106 5918 
müdahale ihtilaflarını hallet- şecektir. 6762 7177 7262 

Vekillerimiz 
Moskova yolunda 

Moskova, 12 (A.A.) - Tür· 
kiye Hariciye Vekili Dr. Tev
fik Rüşdü Aras yanında hu
susi kalem direktörü B. Refik 
Amir ve !ekreter B. Şakir 
Emin olduğu halde Pehleviden 
Baküya muvasalat etmiştir. 

Vekil vapurda büyük elçi B. 
Zekai Apaydın ile Hariciye 
komiseriliği birinci doğu şu
şubesi direktör muavini Millet, 
Bakö Sovyet. Meclisi Başkanı 
B. Olui, Bakü garnizon ku· 
mandanlığinı temsil eden B. 
Ossipof, Türkiye konsolosu B. 

Fuad Ertok ve iran başkonsolosu 
B. Pirnazar tarafından karşı· 

lanmıştır. 

Türkiye Hariciye Vekili ve 
yanındak zevat Moskovaya ha· 
reket etmişlerdir. 

Moskova, 12 (A.A.) - Tür
kiye Dahiliye Vekili ve C. 
H. Partisi genel sckret~ri B. 
Şükr Ü Kaya yanında mebus
lardan mürekkep bir gurup 
olduğu halde diin saba Nego
relof istasyonuna ·muvasalat 
etmişlerdir. İstasyon Türk ve 
Sovyet bayralclarile donan
mıştı. 

Vekil istasyonda Dı~ Ba
kanlığın beyaz Rusya Cum
huriyeti nezdindeki mümessili 
B. Ümblia tarafından B. Lit· 
vinof namına selamlanmıştır. 

B. Şükrü Kaya ve yanın· 
daki zevat akşam ükcri Mos
kovaya hareket etmişlerdir. 

Bir boksör davetli. 
lerden birini dövdü .• 

fstanbul, 12 (Hususi) - An
kara boks kulübünifo tcrtib el· 

miş Q)duğu gardcnpartide bir 
boksör, davetlerden birini 

B. Celal Bayar 
İstanbul, 12 (Hususi) - İk· 

tısad Vekili B. Celal Bayar 
Ankaraya dönmüştür. 

Yeni ithalat rejiminin bu· 
günlerde ilan edilmesi muh
temeldir. 

7599 8913 10057 
11591 11954 12038 
13342 15505 16651 
17684 17604 17896 
21549 23837 25025 
25745 25814 27396 
31734 33406 33757 
34842 36062 38836 
39251 39385 29819 

11263 
12330 
16906 
20976 
25497 
31179 
34548 
38995 

96 
989 1090 2007 

3272 3367 4119 
5568 6746 7232 

- Başı 1 nci sahifede - 12036 12588 12785 
J.ibcrl<' vapuru, Salcrrua civarıuda 14317 15069 15273 
asiler ıaraliudan tevkif edilerek 15592 15853 15957 

İspanyada 
vaziyet değişiyor 

Frauko limanlarından birine ECV· 

koluonıu.,ıur. Vapurun hamule i uıı 

\'C eckcr idi. Asiler vapurda si l:ilı 

oldu~uııu iıldia etnıekteılirler. 

2960 
5542 
8631 

13277 
15309 
17098 
19048 
24034 
28260 
30160 Franko İspanyasında 

13 temmuz 
Salamanka, 12 (Radyo) -

General F rankonun bir emri 
mucibince yarın ( 13 Tem
muz) bütün İspanyada bay
ram yapılacaktır. Bugün mak
tul monarşist mebus Kalvo 

Sutellonun öldürüldüğü gün
dür. Yarın, bütiin Franko is-

panyasında bayraklar yarıya 
kadar çekilecektir. Bu miına-

sebetle F eroli tersanesinde 
suya indirilecek bir gambota-

da Kalvo Sutello ismi verile· 
cektir. 

Aydınlıların 
bir dileği 

Aydın, (Hususi) - Aydın 
posta idaresi havale dairesi 

saat 12 ye kadar havale mua· 
melesini kabul etmektedir. Yaz 

mevsımı dolayısile daireler 
saat 18 e kadar mesai gör· 
diiklcrınden havale işlerinin 

hiç olmazsa saat 17 ye kadar 

devam ctnıesinın temini dılen· 

17262 17808 18109 
19592 21196 2.1356 
27002 27707 28081 
28430 28444 29127 
30894 31379 31794 
32901 34207 35204 
35206 35250 36308 
37713 38382 38543 

32864 
35785 
36711 

Kimler kazandı? 
Tayyare piyangosunun son 

çekilişinde 45 bin lira isabet 
eden 5228 numaralı biletin 
onda bir parçası İzmirdc satıl· 
mıştır. Bunun sahibi, Dolaplı
kuyuda İkinci dulhaneler so· 
knğmda 7 numarada oturan 
Bayan Nazmiyedir. 4500 lira 
alacaktır. 

15 bin lira isabet eden 
38344 numaralı biletin sahibi 
marangoz Nuri, 1 O bin lira 
isabet eden 24658 numaralı 
biletin sahibi Kültürparkta 
amele Mehmet, 3 bin lira ka· 
zanan 13266 numaralı biletin 
sıthibi de Kömiircülcrdc Yu
suf Şenerdir. 

BUyUk ikramiye kim· 
lere düşlü 

lstanbul, 12 (Hususi) -
Tayyare piyangosunun büyük 
ikramiyesi; biri Tahsin ve di
ğeri altmış yaşında Müzeyyen 
ve Nuriyt aclında iki kadına 

s.1r. s 

Çin-Japon münasebetle
ri azami surette fenalaştı 
- Ba~ı 1 inci sahifede -

Tokyodan alınan bir telgra
fa göre imparator Mikado ile 
imparatoriçe, Ayama sayfiye
sinden Tokyoya dönmüşlerdir. 

Gerek Çin hükumeti ve ge
rek Japon hükumeti büyiik 
tahşidat yapmaktadırlar. Har· 
bın ani şekilde patlak verme
sinden çok korkulmaktadır. 
Hududlarda birçok müsade
meler olmaktadır. 

Pekin-Teyen~Çin şimendifer 
hattının tahrip edildiği bildi
rilmektedir. 

Japon donanması; Çinde 
Japon menafiini muhafaza ve 
müdafa emrini almıştır. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Kabi· 
nenin yaptığı fevkalade top· 
lantı sonunda neşredilen teb· 
!iğde, Japon için uzak şark· 
la sulhun idamesinin fev
kalade mühim olduğu sul
hun idamesi ve ileride ha
diselerin tekerrür etmemesi 
için ÇiR tarafından tarziye ve· 
rilmesinin lazımgeldiği ve Ja· 
ponyanın ihtilafı muslihane bir 
tarzda halletmiye çalışacağı 
bildirilmektedir. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Hü
kumet tarafından neşredilen 
bir tebliğde İcab eden bütün 
tedbirlerin alındığı ve Çine 
asker sevkedilmeğe karar ve· 
rildiği bildirilmektedir. 

Nankin, 12 (A.A.) - Çi· 
nin şimalinde ciddi muhare· 
beler cereyan ettiği takdirde 
Çin hükumetinin Japonlara 
karşı şiddetle hareket etmeğe 
karar verdiği öğrenilmiştir. 

Pekin, 12 (A.A.) - Bu ge· 
ce Pekinin altı mil garbinde 
Çin ve Japon kıtaları arasın· 
da bir çarpışma olmuştur. Her 
iki tarafın da mühim zayiat 
verdiği ve birkaç kasabanın 
da uğradığı söylenmektedir. 

Pekin halkı top ve mitral· 
yöz seslerini sarahaten işitmiş· 
tir. Tankların şehrin sokakla
rından geçerek muharebenin 
cereyan ettiği sahaya doğru 
gittikleri görülmektedir. 

Fecir vakti sükunet avdet 
etmiştir. 

Pekin, 12 (A.A.) - Japon
lar ve Çinliler cvelisi günkü 
anlaşmayı ihlal ederek yeni 
hadiseler çıkarmış olmakla 
biribirlerin itham ediyorlar. 

Japon menbaından alınan 
haberlere göre Japon kıtaatı 
dört saat süren şiddetli bir 
müsademeden sonra bitaraf 
mıntakaya tekrar gelen Çin 
kuvvetlerini geri sürmüştür. 

Maamafih Vangping şehri 
Çinlilerin elinde bulunmak
tadır. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Yarı 
resmi menbadan öğrenildiğine 
göre nazırlar heyeti aşağıdaki 
kararları ittihaz etmiştir: 

1 - Çinde oturan Japon
ları mtidafaa ve Japon mcna· 
fiini himaye etmek ve Çinin 
"gayri kanuni,, hareketlerine 
nihayet vermek için İcab eden 
tedbirler alınacaktır. 

2 - Çinin gayri kanuni 
hareketleri izah edilerek Ja· 
pon hükümctinin "değişmez 
siyaseti,, ilan edilecektir. 

3 - Bu hususlar ıçın ya
pılacak masrafların büdcesi 
tesbit edilecektir. 

Hariciye Nazırı Çinde bu
lunan bütün konsoloslarına 

Çindc oturan Japonları hima
ye etmek İc3beden tcd· 

Bu emir mucibince Çinin şi
malinde vaziyet v~hamcl kes· 
bettiği takdırde o ha\·alidc 
oturan Japonl;ır tahliye cdil
cektir. 

Nazırlar heyeti içtimaından 
sonra Maliye Nazırı yükst:k 
maliye memurlarını nezdinc 
çağırarak yapılacak masrafları 
karşılamak üzere alınması la· 
zımgelen tedbirleri kararlaş· 
tırmıştır. , 

iyi haber alan mahfcller 
Japonyanın Çine ciddi surette 
ilanıharb ede\·eğini zannetıne
mektedirler 

Hususi meclisin 14 Tem· 
muz tarihli içtımaırıda Prens 
Konoenin hükumetin Çine 
karşı ittihaz t:ttiği hareketi 
meclisin tasdık etmesi için 
uğraştığı bildirilmektedir 

Pekin, 11 ( A.A. ) - Çir, 
kıtaatı öğleden sonra Vanping 
şehriyle Markopolo köprüsünü 
işgal etmişlerdir. 

Nankin, 11 (A.A.) - Ha· 
riciye Nazırı B. Uang Sunghai, 
Japon büyük elçiliğine bır 

nota vcrnek evci ki gürı şif ahi 
protestosunda bildirdiği nok
noktaları te~rih etmiş ve ez· 
cümle Lukusiao hadisesinden 
Çinin mesul olmadığını teyid 
edet ek tazminat istemek hak· 
kına malik olduğunu bildir
miştir. 

Hariciye Bakanlığı hadise
nin halli için yapılacak müza· 
kerelere iştişrak etmek üzere 
Pe~ ine delege gönderecektir. 

Londra, 11 (A.A.) - Pe
kinden Roytcr Ajansına b 'di· 
riliyor: 

Pekinin bütün stratejik yol
ları üzerinde alelacele siperler 
tesis edilmiştir. 

Seyrüsefer yalnız Çin as
kerleri yiiklü olan kamyonlara 
hasrütahdit edilmiştir. Japon
ların yaklaşmasına mani ol-
mak iç.in demiryolu birkaç 
kilometre üzerinde kaldırıl· 
ımştır. 

Japonlar da Fengtai yakı
ninde aynı tedbirleri almış· 

lardır. 

Şanghay, 11 (A.A.) - Bü· 
yük Surun cenubuna 25 bin 
kişi gönderilmesine karar ve· 
rilmiştir. 

Bugün Hopei siyasi konseyi 
bütün tahrikatlara mukabele 
edilmesine karar vermiştir. 

Şanghay, 11 (A.A.) - Ma· 
reşal Şan Kay Şek, Hopei 
siyasi konseyine hertürlü tah
rik hareketine mukabele edil 
mesini emretmiştir. 

Tokyo, 12 (Radyo) - Baş· 
vekil prens Kanoyenin riyase 
tinde toplanan biitiin siyas 
partiler, hükumetin Çinde ya 
pacağı hareketlerde müzaha 
ret göstermeğe karar vermiş 
lcrdir. 

Şanghay, 11 (A.A.) - Han 
keudan Domci Ajansına bil 
diriliyor: 

Birinci ordu merkezi hiiku 
metin emrile Hankeu-Peki 
demiryolu vasıtasile şimal 
doğru harekete başlamıştır. 
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Sayra 4 

Atatürkle 
Irak kralı arasında 
tebrik telgrafları .. ..... ~--

Ankara, 12 (A.A.) - Sa· 
adabadda imza edilen şark 

misakı münasebetile Irak kralı 
Gaziyülevvel de Reisicumhu· 
rumuz Atatürke pek samımı 
bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

Bu telgrafı ve Atatürkün ver· 
dikleri muhabbetkar cevabı 
aynen neşrediyoruz: 

Ekselans Kamal Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Şark anlaşmasını tesbit ve 

tebyin eden dört kardeş ve 
dost memleket arasında mü· 
nakit Saadabad misakının 
imzası münasebetile siz· Ek· 
selansa en hararetli tebrik
lerimi bildirmekle bahtiyarız. 

Bundan sonra çözülmez 
bir bağla birleşmiş olan mem· 
leketlerimiz bu hadise yolile 
samımı ve verimli işbirlik· 
lerini sulhun hizmetine ko
yabileceklerdir. 

S iz Ekselansın saadeti ve 
Türk milletinin refahı hak
kında en samimi temenni· 
lerimizi ifade için bu fırsat· 
tan istifade ediyoruz. 

Gaziyülevvel 
lrek kralı Majeste Gazi· 

yülevvel hazretleri 
Bağdad 

Saadabad misakının imzası 
münasebetile göndermek lüt
funda bulundukları dostane 
telgrafı büyük bir memnuni· 
yetle aldım. Biıibirine kardeş· 
lik ve dostluk rabıtalarile bağlı 
dört devletin dünya sulhu 
yolunda verimli bir teşriki 
mesaisini temin edecek olan 
bu misakı memleketlerimiz 
için çok hayırlı bir eser te· 
Hikki eder hepimize müteyt!m
men olmasını dilerim. 

Bu mesud vesile ile zah 
mülUkinelerinin şahsi saadet
leri ve kardeş !rakın refah 
ve ikbali için en samimi te
menniyatımı izhar etmekle 
bahtiyarım. 

K. Atatürk 

Ankara, 11 {A.A.) - Tah· 
randa Saadabad kasrında 
Türkiye, İran, Irak ve Afga· 
nistan arasında Şark misakının 
akdi münasebetile İran .Şahin· 
şahı Rıza Şak Pehlevi, Reisi· 
cumhurumuz Atatürke bir 
telgraf çekerek samimi teb· 
riklerini bildirmişlerdir. Ata· 
türk, İran Şahinşahına aynı 
samimiyetle mukabele •buyur· 
muşlardır. Bu iki telgraf aşa· 
ğıdadır: 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Şark anlaşmasını tesbit ve 

tebyin eden dört dost mem· 
leket arasında münakit Sna
dabad misakının imzası mü-
nasebetile Siz Ekselansa en 
hararetli tebriklerimizi bildir
mekle bahtiyarız. 

Bundan sonra çözülmez bir 
bağla birleşmiş olan memle
ketlerimiz bu hadise yolu ile 
samimi ve verimli işbirliklerini 
sulhun hizmetine koyabilecek· 
!erdir. 

Siz Ekselansınızın saadeti 
ve Türk milletinin refahı hak
kında en samimi temennile
rimizi ifade için bu fırsattan 
istifade ediyoruz. 

fran Şahinşahı 
Rıza Şah Pehleyi 

lran Şahinşahı Ala Hazreti 
Hümayun Aziz biraderim Rıza 
Şah Pehlevi Tahran 

Dört dost devletlerimizin 
Saadabadda imza ettikleri 
Saadabad şark misakı müna· 

. sebetile göndermek lütfunda 
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Tahranda 4 hükiimet mümessilinin nutukları 
- Başı 1 inci sahifede -

-Kadehimi Majeste Şah, Ma-
jeste Kral Zahir ve Reisicum
hur Atatürkün şerefine ve sa· 
adetine ve kardeş milletlerin 
itila ve refahlarına kaldırı
yorum. 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüşdü Aras aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

-Baylar; 
Saadabad sarayında cereyan 

eden ve Şark için yeni bir 
devrim başlangıcını teşkil ey· 
liyen mesud hadise hakkında 
mütevaziane birkaç söz söyli· 
yeceğim. Muhterem dost ve 
arkadaşlarım bu hadisenin 
Şark milletleri tarihinde teşkil 
ettiği emsalsiz ve şerefli s~hi
feyi açıkça ve helağatle tcba· 
rüz ettirdiler. imza ettiğimiz 
pakt ayni mahiyette diğer ta
ahhütlere inzimam eden ve 
sulh davasına müessir bir yar
dım teşkil eden basit mınta
kavi bir anlaşma mıdır? Buna 
sadece evet cevabı verilemez. 
Vakıa paktın metni buna iş· 
tirak edenlere kendilerini ala
kadar eden meseleler karşı

sındaki hattı hareketlerini tan· 
zim için ancak bir istişare ta· 
ahhüd zikredilmiş değildir. 

Hatta şunu d!yebilirim ki, 
muhteviyatı itibarile bu pakt 
Milletler cemiyeti paktının der
piş ettiği mıntakavi paktların 

en basitidir. Eğer tahlilimizi 
burada kesecek olursak sulh 
davasının ancak naçiz bir yar· 
dımc sı olduğunu ve daha çok 
mühimlerine bir lahika teşkil 
eylediğini müşahede ederiz. 

Bu pakt Türkiyeye yeni ne 
gibi birşey getirmiştir. lstan
bulun emniyeti için Şahın lü
tufkar beyanatı Anadolunun 
dağlarında ve bütün Türklerin 
kalbinde hala çınlarken, müm
taz Irak devlet adamlarının 
bağlılık teminatını daha kulak
larımızda duyarken ve Afgan 
zimamdarları da memleketim 
hakkında birçok vesilelerle 
samimi ve vefakar dostluk 
hislerini izhar etmişken bu 
pakt taahhüd itibarile mev
cuda daha fazla ne ilave ede· 
bilir ki? Fakat psikolojik ha· 
kımından bu pakt nazarları
mızda büyük bir kıymet ikti
sab etmekte ve tükenmez bir 
memnuniyet membaı olmak· 
tadır. 

Filhakika imzayı ihata ey
liyen hava nazarı itibara alı
nırsa, katedilen merhaleler 
gözden geçirilerek tetkik 
olunursa, muahedenin tahak· 
kuk ettirilmesi şartları goz 
önünde bulundurulursa ve 
milletlerimiz arasındaki itimad, 
iman ve iyi geçiniş gibi pi· 
sikolojik amiller hesaba katı
lırsa o zaman insaniyetin te· 
kamülünde yeni bir yol açtığı 
bihakkın söylenebilir. Cidden 
de öyledir. Cihanın bu kıs-

bulunduğunuz telgrafnamei hü
mayunlarmı memnuniyetle al· 
dım. Memleketlerimizin sulh 
idealinde müşterek bir eseri 
olan bu misakın hepimiz için 
ve dünya sulhu için dudsi ol· 
masını dilerim. 

Bundan dolayı zatı Şahin
şahilerini samimi tebrik eder· 
ken ~ahsi saadetiniz teml.!nni· 
lerimi sunar ve büyük himmet 
ve İrşad eseriniz olarak tarihte 
yeri belli milletinizi yükselt· 
mekte muvaffakıyetlerinizi can· 
dan dilerim, aziz, muhterem 
kardeşim Şahinşah hazretleri. 

mında biz kardeşliğe inandık . 
Şimdi biz asırlarca süren ge· 
çimsizliği ve bu mıntakaları 

o kadar uzun zamandanberi 
harab eden ve kökleşmiş ad· 
dedilebilecek olan kinlerin 
yerinde karşılıklı muhabbet 
hislerini ikame ediyoruz. Kol
larımızı bütün dostluğumuzla 
bütün milletlere açıyoruz. Bu· 
nu yalnız onlara mesud bir 
şekilde mevcud iyi münase· 
betleri idame için değil, fakat 
ayni zamanda her milletin 
nefine olarak mezkur müna· 
sebatı daha ziyade inkişaf 
ettirmek için yapıyoruz. Biz 
öyle milletlere mensubuz ki, 
tarihleri en şanlı zaferlerle 
dolu olduğu kadar en bedbaht 
mağlubiyetlerle de doludur. 
Bu hususlarda diğer herhangi 
bir millete gıbta edeceğimiz 

hiçbirşey yoktur. Bizim millet· 
lerimizin asırlarca mahrum 
kalmış oldukları birşey varsa 
o da en parlak medeniyetlerin 
beşiği o1an bu kıt'ada sevmek 
ve sevilmek idi. 

Şunu beyan etmek isterim: 
Biz cihanşümul bir muhabbet 
siyaseti istiyoruz. Öyle bir 
hararetli muhabbet ki, kürrei 
arzın hududları içinde de kal· 
mıyabilir. Biz Milletler cemi
yeti azasından bir bitaraflar 
grubu teşkil ediyoruz. Bu 
gruptan hiçbir mütecaviz en 
ufak bir yardım bek\iyemez. 
Bu grubun yardımı olursa an· 
cak tecavüze uğrıyan lehine 
olarak tecelli edebilir. 

Biz, müsbet ve sulhcu bir 
siyaset takib eden milletler 
grubu sulh idealine samimi· 
yetle bağlıyız. Çocuklarımızı 
sükun içinde yetiştirmek ve 
tarlalarımızı da emniyet içinde 
sürmek istiyoruz. Bahtiyar 
milletler .;erçevesi içinde mil· 
letlerimizin refah ve saadetini 
temin etmek istiyoruz. 

Sulh bizim için bir vasıta 
değil bir hedeftir. Eğer biz 
kuvvetli olmak istiyorsak bu 
hem kendimiz için hem de 
diğer dünya aksamı ıçın za· 
aftan nefret ettiğimizdendir. 

Eğer harbden istikrah edi
yorsak, bu, herhalde ondan 
korktuğumuzdan değil, hiçbir 
meseleyi hal ve tesviye ede
mediğinden, hiçbir tarzı hal 
getiremediğindendir. Harbi sü
kanetle ve hafiflikle derpiş 
edemeyiz. Çünkü onun ne 
zaman başladığını bilirsek de 
ne vakit nihayet bulacağını 
bilemeyiz. Biz ordularımızı 
derin muhabbetle severiz. 
Yalnız emniyetimizin en mü
kemmel zamini oldukları için 
değil, fakat disiplin, fedakarlık 
ve vatanperverlik nümunesi 
oldukları içindir. Kuvvetler 
arasındaki nisbet değişmez 
olunca, beşeriyet kuvvetlerin 
tedricen tahdidini kabul edin· 
ce toraklarımızı top batarya· 
larından sökerek tarlalarımıza 
iadede ve toplarımızı da eri· 
terek çok daha faydalı aletler 
yapmakta ilk biz olacağız. 

f nönünün Büyük Millet Mec
lisi önündeki beyanatını hatır
latırım. Herkes sulh davasile 
meşgul oluyor. Milletlerin ek· 
serisi beynelmilel sulhu sağ
lam esaslar üzerine oturtmak 
tedbirlerini araştırıyor. Fakat 
biz sulh davasının samimi ve 
sadık hadimleriyiz. Biz bey
nelmilel sulhu korumak için 
bizzat kendi vasıtalanmızla 
çalışıyoruz. Biz memleketimi
zin selamet ve menfeatini sulh· 

ta buluyoruz. Ve beynelmilel 
sulhun hatta hudutlarımızdan 
çok uzak yerlerde de olsa 
bozulmasını kendi menfaatle
rimize uygun görmüyoruz. Biz 
emniyetimizi başka devletler 
arasındaki ihtilaflarda aramı· 

yoruz. 
Milletler camiası içinde kuv·· 

vetli millet olarak yapmakta 
olduğumuz mesaide siyaseti
mize hakim olan mütalealar, 
vesikalar işte bunlardır. Bey· 
nelmilel iyiliği munhasıran si· 
yasi mütalealarla derpiş etmek 
ve vaziyetin ondan biç de 
daha az endişr. verici ve ehem
miyetli olmıyan hepsini ihmal 
etmek yanlış bir hareket olur. 
Memleketimizde müsbet terak
kiler elde edilmektedir. İstih
salatın arttırılması ve müna
kalat vasıtalarının iyileştiril
mesi beynelmilel mübadeleler 
için hep faydalı unsurlardır. 

Siyasi itimad, ekonomik iti
maddan ayrılmaz. Ve siyasi 
ihtilaflarla ekonomik meseleler 
arasında iştirak vardır. 

Vakıa bugün ekseriyetle 
meml~ketler arasında siyasi 
münasebetle ekonomik müna· 
sebat arasında bir ahenksiz
liğe şahit oluyoruz. Fakat şu· 
rası da muhakkak ki, bu ha· 
kikati gören zimamdarlar si· 
yasi ve ekonomik münasebatı 
biribirine uydurmağa ekseriya 
muvaffakıyetle çalışıyorlar. 

Bizim siya5İ ve ekonomik 
menfeatlerimiz umumi mena
fiin müdafasında bununla kar· 
şılaştırılırsa daha iyi koruna
bilir. Belki de böyle bir siya
set milli menafiin müdafaa· 
sında daha az hodgam gör· 
mekle demagojiye yol açabilir. 
Fakat en mazbut egoizmin 
yanlış fiki; yüksekliğinde de
ğil, ayni zamanda hakikatin 
iyice idrakinde de tatmin olu· 
nabileceği bilinirse en mukad
des egoizmin de, altruizm de 
tatmin edilebileeeği aşikar 
olur. Bu bir milletin ve bil
hassa gençliğin kendi kendine 
vereceği terbiyedir. 

Bunun için çocuklara öğret
mek lazımdır ki "bir mezar· 
lıkta eğlenceli bayram olamaz. 
Ve harabeler Üzerine de bir 
saadet köşkü kurulamaz. 

f şte böylece siyasi ve eko
nomik meseleleri bir arada 
geniş ve mütekabil anlatış zih· 
niyetile ve bütün insan kütle
lerinin emniyet ve refah hak· 
]arını tanıyarak ele almak la· 
zımdır. 

Medeniyet dünyasının ezici 
endişelerine rağmen bu anla
yışın terakkiler yapmakta ol
duğunu memnuniyetle görüyu· 
ruz. Ve milli ve beynelmilel 
ufuklarda teressüp eden her 
harekP.ti nezaret altında bulun· 
durmağı ihmal etmemekle be· 
raber diyebiliriz ki, milletleri· 
mızın mesaisinden müftehir 
olarak ve diğer milletlerin de 
kiyasetine itimad ederek istik
bali büyük bir nikbinlikle ol
masa bile sükünelle derpiş 
edebiliriz. 

Bu payitahtın makes olduğu 
mesud hadiseleri olduduğu 
gibi izah etmeden nutkumu 
bitiremiyeceğim. Türkiyeden 
hareket ederken yegane hede· 
fim memleketimin Irak, Iran 
ve seyahatimi bitireceğim Mos· 
kova ile bağlılığının ifadesini 
getirmek ve onu teyid etmekti. 
Bu seyahati imzasına iştirakle 
bahtiyar olduğum bu paktın 
akdi mülahazasından tamamile 

\ 

ari olarak yaptım. Ancak Bağ· 
dadda beni bekliyen bu güzel 
sürprize muttali oldum. 

Bilmem, akdiyle Avrupa hu· 
dutlarını siyaseten ve iktısaden 
Himalaya kıyılarına kadaı tevsi 
ettiğimizi zannettiğimiz bu pak· 
tın şümul ve muhteviyatmda 
iki büyük komşumuzun ha· 
haberdar edilmiş olduğunu 
söylemiye lüzum var mı? 

Dostum ve arkadaşım Sam· 
yiye nazikane misafirperver· 
liğinden dolayı teşekkür eder 
ve kadehimi Majeste Şah haz· 
retlerinin, Altes veliahdın ve 
imparator hanedanının sıhhat 
ve saadetlerine kaldırır ve fra· 
nın refah ve ittilasına içerim. 

Moskova, 12 (A.A.) - Tür
kiye Hariciye Vekili Dr. Tev
fik Rüştü Aras, Pehleviden 
Baküye gelmiş ve derhal Mos
kovaya hareket etmiştir. 

Tal.ıran, 11 (A.A.) - Pars 
Ajıın-1 bildiriyor: 

Şark pııktınıo Saadabad sara· 
yımla iını:asını müteak.ıb Türk.iye 
Hariciye Vekili Dr. Aras bu paktın 
ioıparalorluk sarayında imzasına 

muvafakat euiıinden dolayı ~la. 

jest~ ŞJhioşaba heyetin tazimat 
ve şükraolannı arzetmiotir. 

icarı Ilariciye Veziri delegelerin 
herbiı-iııc muahedeyi imza ettikleri 
kalemlui bir batna olarak hediye 
vermi~ıir. 

Dürt llariciyc Bakam lıu mc· 
ra~imi mükakıb snraym koraeua 
çıkmıvlnr ve bir müddet sonra 
oraya :Majeste Şahiıı~ah gelmi~ler· 

dir. Şahin~ah dost ıneoılekct mü· 
messillerile uzun Lir baslıihalde 

bulunnıuftur. 

Şahin~ahın azimctinden onra Hari· 
ciyc Veziri .Majestenin emirlerile 
dört devletin mümes!lillerine llü· 
mayun nj~aoıoııı Lirinci rüthesi ııj 

ve Tahrandaki Türkiye, lrak elci· 
lerinc de bu nioanm birer madal· 
ya ını tevdi etmi~tir. 

Tahran, 11 (A.A.) - Fars 
Ajansından: 

~ark paktının imza ından 
sonrn ııe.rolunan re mi tebliğin 

metni ~odur: 

Iran imparatorluğu, Irak ve 
Afgan krallıkları ve Türkiye 
cumhuriyeti Hariciye Bakan· 
ları müzakere edilip Cenev· 
rede Irak, İran ve Türkiye 
arasında 2 T eşrinievel 1935 de 
parafe edilen ve sonradan Af· 
ganistan tarafından tamamile 
kabul ve tasvib olunan pakta 
bugün 8 Temmuz 1937 tari
hinde Tahran Semiranda Sa· 
adabad sarayında imzalamış

lardır. 

Bu pakt, imzalıyan dört 
memleket arasında mevcut sa· 
mimi ve kalbi münasebattan 
olduğu kadar onlara rehberlik 
eden ve f gerek menfaat işti
raklerini ve gerek sulha ha· 
dim kılmağa azmetmiş bulun· 
duklarını kardeşce tesanüdü 
teyit eyliycn dostluk zihniye· 
tinden mülhm olmaktadır. 

Afganistan, Irak ve Ttirkiye 
Hariciye Bakanları Tahran· 
daki ikametleri esnasında Baş
vekil Mahmud Cam ve Hari· 
ciye Bakanı Samyi ile müte· 
addit mülakatlcrd;ı bulunmuş
lardır. Bu dörtler mülakatları 
tam bir görüş birliğinin mü
şahedesine imkan vermiştir. 

Bu tebliğ, Afganistan, fran, 
Irak ve Türkiye Hariciye Ba· 
kanları tarafından imzalan· 
mıştır. 

ilk konsey sarayda 
toplandı 

Tahran, ll (A.A.} - Pars 
Ajansı bildiriyor: 

Saadab;-d sarayının bahçe· 
sinde paktın imzasından sonra 
İran Hariciye Nazırı B. Samyi 
aşağıdaki nutku .söylemiştir: 

-Bakanlar, aziz kollekler; 
Şu dakikada hissettiğim 

sevinci tamamen ifade ede· 
bilecek kelime bulamıyorum~ 
Fevkalade ehemmiyeti haiz 
bir eser kurduk. Bunun temel· 
leri önümüzde bulunan ve Sa· 
adabad paktı ismini vermek· 
liğime müsaadenizi rica ed~· 
cek olduğum diplomatık vesı· 
kanın altına koyduğumuz im· 
zalarla iki sene evel Cene1/• 
rede atılmıştır. 

Dört memleket münaseba· 
tına hakim olan samimi ve 

candan anlaşma bağlarını boıul· 
maz bir surette temhir ettik· 
Dört dost millet tarafındall 
takib edilen bu ülkünün tabak· 
kukunun temsil etmekle bab· 
tiyar bulunduğum memleketill 
merkezinde vukubulmuş olnıa· 
sından dolayı bilhassa meS" 
udum. 

Bu hadiseden dolayı lrant11 
komşusu olan üç dost devleti~ 
Tahrana delege heyetlerİP1 

göndermek suretile Majeste 
Şah Pehlevinin arzusunu tat• 
bike hükumetim tarafından ya· 
pılan teşebbüse ilk günlerdell' 
beri gösterdikleri hüsnü kB' 
bulü tebarüz ettirmek istem~ 
olmaları itibarile bilhassa müf· 
tehirim. . 

Yapageldiğimiz ve ehem 011
• 

yeti kimsenin gözünden kaV' 
mıyacak olan bu eserin bursd8 

medhiyesini yapmak berıiıtl 
için faydasızdır. Bu, bunda11 

böyle çözülmez bağlarla bir· 
leşmiş olan dört milletin yal· 
nız batı Asyası barışının mll' 
hafazası için değil ayni ıs'. 
manda umumi barışın vikayesı 
için bir hizmetleridir. 

Bundan böyle dört memle' 
ket Milletler cemiyeti çerÇ'° 
vesi dairesinde diğer komşı.I' 
Iarile olan dostane münase· 
betlerinin muhafazasına k15' 

kanç bir surette ihtimam e~· 
mekle beraber kendilerini ~tır 
kadar eden bütün sahalarda 
faal ve sıkı bir teşrikimesaide 
bulunacaklardır. Bu teşriki rt1~ 

•bl' sainin bu memleketleri bir• 
rine bağlıyan bağların en s~· 

·ıı· mimi, en candan ve en 1 

matlı bağlar olmak itibarill' 

daha ziyade verimli olacağı 11' 
eminim. 

Aziz kolleklerim, 
Başarılan eserden dola}

1 

sizleri tebrik ederken İra1110 

tesis edegeldiğimiz doğu m~~ 
zumesinin iyi bir surette ~·. 
1 . . • k. 1 k h•ı 
emesı ıçın va 1 o aca • ~ 

metinden dolayı ne kadar çO~ 
memnun olduğunu söyle111e 
liğime müsaadenizi rica ede~c:ıı; 

Kadehlerimizi en saııı1~ 
arzularından birini yerine .g·cı 
tirdiğimiz devlet reisleri~1~1 
büyüklüğüne, tesis ettiğ'~o· 
antantın sağlamlığına ve . ,,, 
rada temsil etmekle bahtı~e? 
bulunduğumuz dört . kar be' 
milletin refahına benurıle .

111
• 

raber kaldırmanızı rica e~~ro(· 
Türkiye Hariciye Vekılıd bİf 

T evf ık Rüştü Ar as, mesu d05t 

surette başarılarak dört lld 

l k d nıc1/C 
mem e et arasın a . b9ğ· 
dostluk ve teşriki me581d .. 11>'~ 
)arını kuvvetlendiren ve ~bii" 
barışını tarsin eden teşe tiııe 

l '"kA(1lC 
sünden dolayı ran hu u pJglJ" 
gerek kendi ve gerek . dıf1ıı 
nistan ve Irak kollekkr• 

8 

teşekkür etmiştir. h·ndh 
.b Şe ı ' 

Bunu müteakı .. 08ıır' 
f• • ·ı . dort ı.J şere ıne ıçı mış ve k" pıı· 

saraya giderek en es .;ibıırilt 
riciye Nazıri olması ·fede """' 
- Sonu 6 ıncı sahı 



13 Temmm 93'7 ANADOLU 
Yabancı basından: * .............................................. .... 

lngiliz silihlanması 1 Resimli haberler 
'----~----~--

Ve, ltalya i'le ·~-y;;~~~;;---~-

AI · t• Piyer Dominik 
manyanın vazıye 1 Almanya, /ngilte~e ve Fran· 

F • b d saga yaklaşmak lüzumuna ransa ve Ingilterenın e e i kail oldu ve 1ta1yadan eveı 
çl•k d• • • • f ) • davranmak için bu hususta gen ı ınamızmını az a ıs- ._.__~~----

tihfaf edenler hatalarının farkına vardılar. 

Yeni Çingeneler Kralının • • taç gıymesı 

Fransızlar Alman genel kur
nıay reisinin Parise geldiğini 
görmekten belki hayrete düş
hlüşler ve bu hareketin manası 
ne olduğunu sormuşlardır. 

Çünkü general Gamlene bir 
nezaket ziyareti veya sergiyi 
gezmek gibi sebepleri ciddi 
telakki edemeyiz. 

Esrarengiz bir kavim olan Çingeneler son günlerde Lehistanda yeni krallarını seçmişlerdir. 

lferlf!Flin başında lngiltere 
Herşeyin başında, lngilte

renin büyük meydan okuyuşu 
Ve beş ~enede 150 mily~r 
••rfetmek projesi vardır. Bu 
Paranın büyük bir kısmı si· 
lihlanmıya harcanaktır ve har· 
canmaktadır. 

lngiltere geri kalmıştır, fa. 
kat bu geri kalışı telafi etmek
~dir ve Avrupada hiç kimse, 

ilhassa Almanya ve ltalya, 
0 nunla yanşa çı\rmazlar. Bir 
Çok rakamlar verildi. Hepsinin 
Yanlış olması muhtemeldir· 
~calc şu kadarını biliyoru~ 

35.()()() tonluk 15 zırhlısını 
~afaza eden lngiltere yeni· 
en beş tane daha inşa et

lrıelttedir, kruvazör ve desro· 
>'er filolannı iki misline çılca
i,'calctır ve Lamaka ile Hay
lda muazzam deniz üsleri !:-'• etmektedir. Ayni zaman

k • hili~z ki __ İngiltere hava 
;vetle,,nı suratle takviye 
~ 'Yor, öyle ki sene sonunda, 

1~ havalanmıya amade 
""'VVU tayyaresi olacaktır. 
Vaziyet gerek Almanya ve 

:=-ekse ltalya için ciddi bir 
it biyet almaktadır. 

'llr maddeler mücadelesi 
~am maddelerin en esash· 
ll.~ an altısı: Kömür, demir, 
~r, pamuk, petrol ve kau· 
)ti Ur ki, Almanya bunlardan 
1\6 tı~ bir tanesine maliktir: 
"in llınr. Ve ltalya hiçbirisine 
~ b _değildir. Tabii Almanya, 
bı.. et~k kauçuk imal ederek, 
)td llJdli yakacak kullanarak, 
'el ~ stoklar biriktirerek me· 
biit'!i halletmek istiyor. Fakat 
St~~ bunlar kafi değildir. 
1.,, •n tarafından cezbedilen 
de:' deaıiri Almanyaoan elin· 
)erı·ılcaçıyor. Mukavelenamenin 
n J enaıcsi esnasında, Alman· 
~kcçten hiçbir şey te· 
Şitrıd~ hluvaffak olamıyacaktır. 
ibtiy •den Alman fabrikaları 
liaj •~lannın ancak yüzde el
~la~~bctinde demir cevheri 

ftal ıl1tı~k.tcdirler. 
h~• ıçın vaziyet daha va· 
"'rlbd • İtalya, heışeyden mah
~kta ~ ve eksiklerini büyük I>' •rda satın almak içi~ 
~la llJ"'dır yoktur. Almanya 
lt)ltr ubadele suretile baZJ 
'di~labilir, fakat ltalyanın 
. ~ti Ct~. pekiz şeyi vardır. 
lilaJıı. Ce ıtıbarile, lngilterenin 
)t Ve nja teşebbüsü, Alman· 
~id t.lyayı, silahlanmanın 
~ Veya durdurulmasından 
lt ~bur ediyor. 
Q. • ::::olinin teklifi 

~,. liniain bir teklifi 
d' .. 1"cla b ~iti ail:.ı_, ulunuyoru~ Ken-
~~rın azalblamıyacağı 

• edır h•"- b - . 1 • ~ uguo ıma 
~··.a1ı,ola ainW.. 

Yeni kralın adı Jan Kvieklir. 
Yukarıda solda, Çingene başpapazı Teodoroviç yeni kralın başına bakırdan mamul tacı 

giydiriyor. Sağda kralı resmi ve taçlı kıyafetinde tahtında otururken görüyorsunuz. Şunu haber 
verelim ki, çingene krallarının tacı bakırdandır. ---------
İki ahbap çavuşlar çalışıyor T aymiste kayık 

/ngiliz donanması manevrada .. 
devam edilmesi fikrindedir. Almanya, bütün bunlardan, 
Fakat bununla iktifa oluna· lngiltere ve Fransaya yakın-
maz mı? !aşmak lüzumuna kani oldu ve 

Yani, B. Mussolini, iyice ltalyadan evel davranmak için 
silahlı olan Almanya ve ltal- bu hususta acele etmek istedi. 
yanın avanslarını muhafaza B. Nöyratın Londraya ve Ge· 
etmelerini teklif ediyor. neral Bekin Paris ve Londraya 

Bir misal ele alahm: ftalya- seyahat projeleri bunun mah· 
mn tezgahta bir mikdar ge- sulü oldu. 
mileri vardır: Bu gemiler ara· General Bekin seyahati bil· 
sında her biri t,200 milyona hassa psikolojik bakımından 
mal olacak 35,000 tonluk iki ehemmiyetlidir. Bu iki milletin 
zırhlı bulunuyor. Aşikardır ki mutlaka an'anevi düşman ol· 
ltalya daha fazlasını yapmak ması icab etmediğini gösterir. 
istemiyor. Buna mukabil, 26 Fakat General Bekle General 
bin tonluk Dunkerk zırhhsı Gamlenin kara ve belki de 
çalışmakta olan ve aym ha· hava silahlanmasının ayni za· 
cimdeki Strazburg zırhlısı da manda kesilmesi hususundaki 
yakında tamamlanacak olan teknik imkanlardan konuşmuş 
Fransa 35,000tonluk iki zırhlı oldukları düşünülebili r. Deniz 
inşasına başlamıştır. Fakat silahlarına gelince, Almanya, 
bunlardan iki veya beş tane bu işi ltalyaya bırakmaktadır; 
daha inşa etmeyi tssarlamak- onun için deniz meselesi plan· 
tadır. Bunda bir fevkaladelik da kalır. 
yoktur. Fakat bunun İtalya Fransız· lngiliz reaksiyonu 
için arzettiği tehlike meydan- Fransa ve İngiltere bu te· 
dadır. Fransa 35 bin tonluk şebbüsler karş ısında nasıl ha· 
dört zırhlıya malik olunca, reket edeceklerdir? lng iltere, 
ltalya ayni kuvvetteki iki zırh- aşikardır ki, emniyetsizlik gös· 
lısiyle :ıayif mevkide kalacak· teriyor; Fransa da öyle. Bu 
tır. Bu donanma, hatta kuv- iki devlet, B. Mussolininin 
vetlerini taksim etse bile, teklifleri nevinden tekliflere 
ltalya ve Almanyanın müşte- askeri masraflar üzerinde en· 
rek donanmalarına karşı ko· ternasyonal bir kontrol ko· 
yabilir. Esasen biz S bin ton· nulmasını ve askeri büdce ra-

"Şişman ve zayıf ,, cihanın en maruf ve biribirinden ayrıl· 
maz iki komiği, yanyanal.. Dikkat ederseniz bu resimde iki 
artisti, dört olarak görürsünüz. 

Bu iki komik Amerikadaki son filimden sonra Pariste 
"Kardeşindir!" unvanlı bir komik filim çevireceklerdi r. 

Fırtınaya tutulan vapur 

luk kruvazörlerimizi çoğalt· kamlarının malum olmasını İtalyar: bandıralı ve 4538 tonilatoluk Ayda Loura vapuru 
mak, destroyer ve denizaltı tercih ederlerdi. Esasen bun- Kornovalisin garbında müthiş bir fırtınaya tutulmuş ve tayfası 
tilolanmızı yenilemek, tayyare lar bile, bazı memleketlerin ile yolcuları bir lngiliz vapuru tarafından kurtarı l mıştır. 
gemileri imal etmek niyetin- hileye başvurarak daha fazla ··-------==========---__.;_ ______ _ 
deyiz. Bugün ftalyanın bizim· silahlanmalarına mani olamaz. dür. Fakat ftalya da Trablus 
kine müsavi bir donanması Bu şartlar içinde lngiltere gi· ve Habeşistanla irtibatı kesil-
vardır. (Zırhlı itibariyle biraz bi hareket etmek, yani hü· miş olarak yarım adasında 
zayıf, kruvazör itibariyle biraz t.:um edilmez bir hale gel· abluka edilmiş olacaktır. işte 
üstün.) Yarın, yani 1940 veya mek en doğru yol olmaz mı? bunun içindir ki İngiltere, B. 
1941 de, üstünlük F ransaya Bir misal alalım. 1935· 1936 Von Nöyratla General Bekin 
geçebilir, ve donanma saha· da, Habeş harbinin ortaya çı· teşebbüslerini takdir etmekle 
smdaki üstünlükler uzun za· kardığı buhran esnasında, ftal· beraber, silahlanmasına devam 
man devam eden cinstendir. ya, Ak.denizin kendisinin oldu- edecektir. 

Alman manevrası ğunu ileri sürebiliyordu. Neden? Neticeler 
B. Mussolininin bu manev· ftalyanın hava hakimiyeti yü· Neticeler: Bu seyahatlerden 

rasıudan haberdar bulunan zünden hafif filolarile deni· B. Mussolininin beyanatından, 
Almanya, lngilterenin 150 mil- zaltı filolarının üstünlüğü yü· lngiltere ve Fransanın iyi nİ· 
yarı beyhude yere sarfetmeden zünden; deniz üslerinin mik· yetinden si lahlanmanın tahdid 
ise, bu teklif ve vaidlerle ik· tarı yüzünden lngiltere yeni edileceği, hatta bugünkü sevi· 
tifa edeceğini sanmış olabilir. üsler techiz etsin, Akdenizde· yesinin arttırılmıyacağı hükmü 
Fakat, lngiltere bununla iktifa ki donanmasını kuvvetlendir· çıkarılmamalıdır. Bazı milletler 
etmedi. Denizlere hakim olan, sin, ltalyamn sahih olduğun· şimdiden silahlıdırlar, bazıları 
yani Amerikadan, Asyadan, dan daha fazla miktarda zırh· daha silahlanmalarını tamam· 
Afrikadan Avrupaya ham mad· Jı, kruvazör, denizaltı ve tay- lamamışlardır; bunların silah· 
delerin gelmesine mani ola· yareleri Akdenize getirsin, lanmıya devam etmeleri lazım· 
bilecek olan lngiltere, elin· vaziyet tamamen detişir. Bel- dır. Ümid edilmesi lazımgelen 
deki güzel fırsatı tep~k İs· ki lngilterenin Cibraltardan şey, Almanya ve ltalyanın, ln-
temedi. Süveyıe geçmemesi mümkün· gilterenin reaksiyonunu anlı· 

yarak, mutlaka mağlüb çıka· 

cakları bir yarışa girişmeme

lid ir. 

Ne Londrada, ne de Paris· 
te, Almanya ve İtalyan ın, si
lahlanmak suretiyle emniyet· 
lerini sig<•rta etmek hakları 
inkar ediliyor deği ldir, fakat 
onlar ayni tedbirleri kendileri 
hesabına da ittihaz etmek 
hakkını muhafaza ediyorlar. 
Roma ve Berlinde, son sene· 
ler zarfında , devletleri genç 

ve ihtiyar, statik ve d inamik 
diye taksime tabi tutmak mo· 
da olmuştu . Genç ve dina
mik olanlar Almanya ve hal· 
ya idi. Çünkü lngiltere 
ve Fransa sulh istiyor· 
lardı. Bu kanaatte olanlar 
Fransa ve lngilterenin ebedi 
gençlik ve d inamizmini fazla 
istihfaf ediyorlard ı . Bugün ha· 
talarının farkına varıyorlar. 

yarışları 

Kembriç ile Londra takımları 
tarafından son hafta Taymis 
nehrinde bir kürekyanşı yapıl· 

mıştır. Her sene olduğu gibi bu 
yarış ta lngiliz sporcuları, iini· 

versitelileri ve gençleri arasın· 
da büyük bir alaka ve beye· 
can uyandırmıştır. 

Orta A f rika kralı 
Londradal 

Orta Afrika hükümdarların
dan ve İngiliz himayesi altın
da bulunan Abçokuta hüküm· 
darı Alake lngiliz kralının taç 
giymesi münasebetile Londra
ya gelmişti. Şimdi tayyare 
ile Afrikaya dönmüştur. 

.Bir vak'a 
Kocası ihbar etmiş 

İkiçeşmelik caddesinde Meh
med Nafi, zabıtaya müracaat
la karısı Bn. Cemilenin, bir 
dükkanda Nail adında bir er· 
kekle buluştuğunu şikayet et
miş ve dükkinda yapılan araş· 
tırmada Bn. Cemile bulun· 
muşsa da Nail, zabıta elinden 
kaçm)fbr. tv., 



T. R. Ara• 
Moakooaya geçti 

1)T, Tevfik Rüştü Arasın baş· 

kanlığında dört devlet antan· 
bnın konseyi halinde toplan
mıtlardır. 

Dört Nazır şu protokolu 
imza etmişler 1ir: 

Saadabad paktını imza et
mit olan dört devletin Hari
ciye Nazırlan 8 Temmuz 937 
de toplanarak aşağıdaki karan 
YenDiılerdir: 

Paktı imza etmiş olan dev· 
letlerin müşterek menfaatlerini 
alikadar eden meseleler hak
kında görüşmek ve hareketle· 
rini telif etmek maksadiyle 
dört devlet Hariciye Nazırla· 
nadan mürekkep bir konsey 
tetkil edilecek ve bu konsey 
menede en az bir defa Cenev· 
rede veyahud konsey tarafm· 
dan tayin edilecek diğer bir 
yerde toplanacaktır. 

Konseyin başkanlığı sıra ile 
Afganistan, Irak, lran ve Tür-
kiye Hariciye Nazırları tara• 
flndan ifa edilecektir. Maaha· 
za Tahranda Saadabad sara· 
yında imza edilmiş olan pak-
hn akdiyle neticelenen müza· 
kereler Majeste Şahinşah Peh· 
levi hükQmetinin teşebbüsü 

ile yapılmış olduğundan kon
ıeyin ilk sene için başkanlığı 
lran Hariciye Nazırı tarafın· 
dan derubde edilecektir. 

Keza devre başkanının nez· 
diadtt bir sekreterlik ihdas 
edilecek ve bu sekreterlik baş· 
kan tarafından kendi bakan· 
bj1nın memurlan ara11ndan 
leÇilecek bir genel sekreter 
ile bonseyin diter azası tara· 

Fener, Güneıi yene-ı 
rek milli küme ıam. 

piyonu oldu 
Başı 1 inci sahi/11de -

ia•Iİ dakikaıı.ada :;;t-ref peaalbdan 
attıtı bir golle b.raberlip temin 
•Uİ. Bu vasiyet. 26 ıacı dakikay11 
kadar degiımedi. Fakat Galataea· 
raylılar, Bqiktq kalesini ıık ıık 
ziyaret ediyorlardı. 27 inci dakib· 
da Bülead, 36 ıacı dakikada da 
Danyal birer gol çıkardılar Ye 

Galatuaraylı oyuncalar alk.ıılar 

aran.ada 3.) galib olarak ubadan 
aynldılar. 

Saat 18 de, ikinci maç batla· 
dı. Gilnet-Feuer maçı.. Bu defa 
Galatauny taraftarlan aeeleriai 
daha fazla artırdılar Te GChıq ta· 
kımım tqvike bqladılar. Gdaeıli· 

ler, ilk dakikalarda çok caıılı bir 
oyuu çıkardılar ve 7 inci dakikada 
kornerden bir gol kazandılar. 

Gftoeıio hikimiyeti ancak 20 
dakika ılrdü. Bu arada iki mu· 
hakkak gol fıreatı kaçb. Fakat Fe· 
nerliler derhal kendini topladılar 
\·e Güneı kaleıini bir çember içine 
alarak ıüt yagmunına tuttular. 
Jt'aruk Ye İbrahim, birkaç defa 
kaleye girmek üzere bulunan topu 
tottulu ve muhakkak gollere mani 
oldular. Birinci devre Gilo~ lehine 
neticelendi amma, GClnqli oyuncu· 
lar da bitap bir bale geldiler. 

ikinci dr.vrede Fenerliler daha 
seri oynadılar ve Göoeı nıııf eahı· 
11odan hemen hemen biç aynlma· 
dalar. Bu devrede 3 gol çıkaran 
Fenerliler, 3·1 galibiyetle ve milH 
kdme 1Bmpiyonu olarak maçı bi· 
tirdiler. 

Milli kdme milMbakalan neti· 
ceainde puYan Yaaiyeti f6yledir. 

36 puYanla Fenerbahçe 1Bmpi· 
yoa, 34 puvanla Galatuaray ikinci, 
29 pavaola Beıiktaı ClçClncll, 28 
puvanla GDneş dördlncil .. 

Yani net riyal: 
fından tayin edilecek üç sele· v • A J 
relerden müteşekkil olacakbr. • enı aam 

imza Yeni Adamın 184 üncü sa· 
Aru, Naci, Elisil, Samyi, Feyz yısı, zengin münderecatla in· 

Yulcandaki protokolun im· tişar eylemiştir. Bu sayıda 
zuından sonra B. Samyi leon· lsmail Hakkının (Dağ ve insan) 
aey başkanlığı vazifesini der· başlıklı bir yazısile dostlanna 
uhde ederek lcolleklerine te- açık mektubu daha birçok ta· 
şelckür ve kabul edilen aşa· mnmıt muharrirlerin yazıları 
j1daki karar suretini teklif vardır. 
etmiştir: U l L S 

lran Hariciye Nazırı Ekse· naoacı lR Ve ıpor 
lins B. M. lnayetullah Sam· Havacıhk ve Sporun 1 Tem· 
yinin başkanlığında toplanan muz nüshası, ille kadın askeri 
doğu antandı konseyi: tayyareci Bn. Sabiha Gökçene 

1 - Halen Türkiye tara· aid yazılar ve resimlerle, lnönü 
fından işgal edilmekte ve Ey· kampında Türkkuşu faaliyeti 
161 ayında Türkiyeden inhilal hakkında resimler ve tayyare· 
edecek olan Milletler cemiyeti cilik hakkında kıymetli yazı· 
konaeyi azalıtına lranın nam· larla intipr eylemiştir. 
zed gösterilmesine ve bu nam· 
zedlitin müdafaasma ve lra· 

1 
r 

nan da azalık müddetinin so· 1 Yanan gazeteai 
aunda bu azalıtın alfabe sıra· okuyanlar •• 
siyle antant azalanna geçmesi Yunan gazeteleri neıriyabnı 
için bütün tedbirlerin alm· takib eden muhterem zevata 

muana, haber veririm ki, 1 Temmuz· 
2 - lranm namzedliti ile dan itibaren Vima, Eleheros, 

birlikte Avrupa ve Asya mem· p ı ·ı 
leketi olan Türkiyenin faydalı Antropos, rsiya gazete erı e 

le Seatis ve diğer bazı mecmu· faaliyetine devamına im in 
M 1 ı aların satışı doğrudan doğruya 

babtolmak üzere il et er müesseseme verilmiı bulun· 
Cemiyeti konseyinde kendisine maktadır. Karileri haberdar 
yan daimi azalık temini için 
tekrar seçilmesini teklife ve etmeği bir vazife bilirim. 
hu teklifin müdafaasına, J. Kolokoca 

3 - Devre baıkanmdan Birincikordon No. 130- lzmir 

Milletler Cemiyeti paktı çer· ../ 

çeveıi ve ruhu dairtsinde ya· OORSA 
pılmıı olan bu paktın imza-
sından cemiyet genel sekre· 
terliğinin haberdar edilmesini .-. .ı\""2 
rica etmeye, 

4 - Keza konsey başka· 
nmdan paktın imzası müna· 
sebetile komşu devletlere pak· 
tı imıa etmiş olan devletlerin 
ıerelc münferiden ve gerek 
miifterelcen meaud bir surette 
mevcud olan kartıhkh dostluk 
münuebetlerinin idame ve 
inkitaf ı baklcındakı samimi 
arzularının bildirilmesini rica 
etmeye, 

Karar 

Manisa Vilayeti Daimi En· 
cümeninden: 

1 - Muradiye ·Menemen yolunun o-rooo- 4 +644,5? 
inci kilonıetreleri arasında şosa mşaatı (2001 1) h· 
ra 81 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname, şartname ve diğer evrak pa
rasız olarak Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 291711937 perşembe günü saat on birde 
Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (1500) lira 89 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alı~mış 

ehliyet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesıkası 
ile muvakkat teminat makbuzlarını kapalı zarfın 
içine koymalan ve kapalı zarfın hazırlanmasında 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet et· 
meleri lizımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflar_ını 
2917 /1937 perşembe günü saat ona kadar Manısa 
Valiliğine vermeleri ve kapalı zarflannı posta ile 
göndereceklerin mezkur kanunu 34 üncü madde
sine riayet etmeleri ilan olunur. 13-18-23-27 2319 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
1 - Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda y~rleştirilmiş olan 

göçmenler için yaphnlacak evlere ait ilandır. 
A. - Menemen kazasının maltepe köyünde 91 kargir köy 

tipi tele evin muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 
B. - Bergama kazasının lcınık nahiye merkezinde 20 kir· 

gir köy tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 40 ku· 
ruştur. 

C. - Dikili kazası merkezinde 31 lcirgir şehir tipi tek ve 
çandarlı nahiyesf merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kir· 
gir evin muhammen kıymeti 46939 lira 14 kuruştur. 

D - Foça kazasının bağ arası mevlciinde 17 kirgir tek ve 
10 kirgir köy tipi kirgir çift evin muhammen kıymeti 6557 
lira 64 kuruştur. 

E - Kemalpaşa kazasının yukarı kızılca ve parsa köyle· 
rinda 21 tek kirgir köy tipi evin muhammen kıymeti 3998 
lira 82 kuruştur. 

F - Torbalı kazasının kayas köyünde 32 tek kirgir ah· 
medli 156 tek 32 çift kirgir havuz başı mevkiinde 54 tek 
kirgir taş kesitinde 145 tek 16 çift kirgir köy tipi evlerin 
muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının kalambaki çiftliğinde 29 tek kar· 
gir köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 

2 - inşa <.dilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dai· 
resince inşaat mahallerinde aynen müteahhidine teslim edile· 
cetine göre evlerin keşifleri mucibince muhammen kıymetten 
kereste tutan tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen kıy· 
metle kereste kıymetleri hariç tutulmak suretile · hesap edil· 
miştir. 

3 - işbu inşaat anahtarı teslimi suretile 18/7 /937 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

ihale 28/7 /937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
14 tt": iskan miidürlüğünde müteşekkil komisyonunda ihale edi· 
lecektir. 

4 - ihale her kaza için ayrı avn yapılacağandan teklif 
zarflannın bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeğe iştirak etmek istiyenler ihale saatinden 
evci 2490 sayılı kanunda tasrih edilen şekilde % 7 buçuk 
muvakkat teminatlannı tediye ettiklerine dair makbuz veya 
banka mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeğe iştirak etmek istiyenler fenni şartname ve 
plinlarfnın ve mukavele suretlerini öğrenmek üzere vilayette 
iskan müdürlüğünden kazalarda iskan memurlarına müracaat 
etmelidirler. 13 17 21 25 2333 

- /ç haatalıkları miJtehaaaıaı 

Dr. C:eıaı Yarkın 
lzınir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar· 
şısmda 65 No. h muayenehanesinde hastalarım kabule bat· 
lamıştır. Tele/on, 3956 

Evi: Göztepe tramfltlg caddesi Göztepe apartı
manı /carşısında lvo. 1018 Tele. 2545 

/zmir &ledigesinden: 
t - Temizlik işleri hayvan· 

larmm bir senelik ihtiyacı için 
alınacak yüz yirmi iki bin kilo 
arpa beher kilosu dört kuruş 
on paradan beş bin yüz sek
sen beş lira bedeli muham
menle Başlcitipliktelci şartna · 
me veçhile '3017 /937 Cuma 
günü saat on altıda kapah 
zarflı eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için üç yüz sek· 
sen dukuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi da· 
ireıinde hazırlanmıı teklifler 
ihale günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine verilir. 

2 - Karşıyaka tramvay hay
vanları için alınacak kırk bin 
kilo arpa beher kilosu dört 
kuruş on paradan bin yedi yü~ 
lira muhammen bedelle Baş· 
katiplikteki şartname veçhile 
30/71937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edılecektir. iştirak için yüz 
yirmi yedi buçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ~e saatte encü
mene gelinir. 

3 - Karşıyaka temizlik iş

leri hayvanları için alınacak 
on beı bin kilo arpa, beher 
kilosu dört kuruş on paradan 
altı yüz otuz ysdi buçuk lira 
bedeli muhammenle Başka· 
tiplikteki prtname veçhile 
'3017 /937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için kırk 
sekiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - Beher metro murab· 
baını 6ç yüz kuruştan bin yüz 
yedi lira bedeli mubammenle 
63 sayılı adanın üç yüz altmış 
dokuz metro murabbaındaki 
60 sayılı•arsası Baıkitiplilct~ki 
şartname veçhile '3017 /937 
Cuma günü saat on albda 
açık artırma ile ihale edile-
cektir. iştirak için seksen üç 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

13 16 20 23 2340 

Dit ab bi 
Cevad Dallı 

ikinci Beyler sokak No. 6S 
Herıün sabahtan aktama 
kadar hastalannı kabul 
eder. Tele. 3055 

Sabhk vapur 
ve vapur tek· 

neleri 
lzmirde Karşıyaka - Bayraklı 

şosesi üzerinde kiin Bayrakla 

tersanesi denilmekle maru 
tersanede kızakta bulunan 

920 senesinde inşa edilmi 
çift makineli ve çift kazanl 

(Elyan), ve yine ayni tersane
kızakta bulunan 901 senesinde 

inşa edilmiş tek makineli, te 
kazanlı (Sakarya) isimli lzmi 
körfezinde ve hariç limanla 
arasında çalışmış iki adet va 
pur ile bu vapurların makin 
aksamının yedek parçaları v 
bir adet kızakta ve bir ade 
kıçtan kara denizde hurda ha 
linde vapur tekneleri, kıza 
çekme vinci, buhar makinesi 
buhar kazam, makaralar, kri 
kolar, transmisyon ve sai 
14 Temmuz 937 tarihine t 
sadüf eden çarşamba gün 
saat on birde yukarda yazıl 
mahalde açık artırma suretil 
satılacaktır. 

Alıcıların tahmin olunan la 
metin yüzde onu nisbetin 
pey akçası vermeleri lizımdıt 
Delliliye resmi alıcıya aittir. 
Vapurlar bulundukları bal 
vaziyette her türlü mur 
alıcıya ait olmak lcaydile 
dukları gibi veya (Masrafı 
cıya ait olarak demir, 
bakır, pirinç, ahşap kısım 
4ynldıktan sonra cins, cins 
ton heaabile) hurda hali 
ve mahallinde teslim allll 
şartile satılacaktır. Fazla 
silit almak istiyenlerin lzm' 
Gazi bulvannda 8 num 
Demirelli hanındaki yazıh 
sinde mukim Avukat Sal' 
vaya lzmirde ikinci kordo 
72/S numaralı binada Her 
Vitele müracaat etmeleri. 
zamdır. Alıcıların tayin e 
gün ve saatte yukarda Y 
yerde hazır bulunacak 
heyete müracaatları ali 
ranm malumu olmak 
ilan olunur. 

Franaızca der• 
malı iatiyenlet 

Fransızca dersinden ik 
kalanlarla yeniden F 
ders almak istiyenlerin 
km istifade edebilecekler' 
lihiyetli bir muallim, bf 
teklerine müsaid şartlad' 
vah vermete hazırdır. 1 
lerin yazı işleri müd"' 

müracaatları .. 

Birinci Sınıf M~ 
Dr. Demir" 

OBz Heklırtl 
Mıtet ore• 

ıs Atuıtoaa ırada' 
hatte bulunacatı tfJf'!J 
tenlerine aneder· 



13 Temmuz 937 

" lzmir vilayeti Defterdarlı
tından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
kanununa göre haczedilen Güzelyut mahallesinde Azizler so
\cağında kain 18 sayılı ev ilan tarihinden itibaren 21 gün 
lllüddetle satılığa çıkarılmıştır. Yeniden takdir edilen 
kıymet üzerinden almak, pey sürmek ve satış şatların• 
0ğrnmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine müra-
~ları. 29 6 13 ' 2134 

" lzmir vilayeti Defterdarlı
gından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Esnaf şeyh ma
hallesinde Hastane caddesinde Karanlık sokağında 300 metro 
ll"ıurabbaı ve 7 sayılı arsa tahsili emval kanununa göre hac
~dilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkanlmıştır. Bu kerre yeniden takdir edilen kıymet üzerinden 
~ltnak ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık 
~at kalemine müracaatları. 29 6 13 2136 

" lzmir vilayeti Defterdarlı
tından: 
k Sahibinin vergi borcunun temini tahsili. İ?in tahsili c:mval 
anununa göre ;mülkiyeti haczedilen Mecıdıye mahallesı Re
iPağa sokakmda kain 59 sayılı ev ilan tarihinden itibaren 
l gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
'yeni den takdir edilen kıymet üzerinden almak ve satış 

Şart\annı öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 
.g;lmeleri. 29 6 13 2138 

t .SiiliiI sıhhiye merkezi baş ta-
0~bliğinden: 
b lz~ir motörü için alınacak azami 225 asgari 150 teneke 
cnzın artırma, eksiltme kanununa tevfikan münakasaya ko

~Ulrnuştur. Taliplerin benzinlerin evsai ve şeraitini anlamak 
~ere pasaportta sahil sıhhiye merkezine müracaatları. Artır
~lya iştirak edeceklerin muhammen muvakkat parası olan 50 
itayı veznemize yatırmaları ve 16 Temmuz 937 Cuma günü 

8aat 5 de dairede toplanacak komisyonda hazır bulunmaları. 
~o 4 9 13 2153 

linıir viliyeti MÜhasebei Hu
•llsiye müdürlüğünden: 
otaKaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi edilmiş 
"c n ve tonu 450 kuruş muhammen bedelli 17300 kilo ham 
d gayri mamul üstübeç madeni satılmak iizere 15 gün miid-
22~~e açık artırmaya ~ı~?rılmıştır. İsteklilerin ihale gün~. ola~ 
\ıil, ·937 perşembe gunu saat 1 O dan 12 ye kadar (!ncumenı 

ayete müracaatları ilan olunur. 9 13 16 18 2283 

P4anisa Vilayeti Daimi En
tiinıeninden: 

1 - Borlu -· Demirci yolunun 17 + 108-27 + 448 inci 
kilometreleri nrasında muhtelif açıklıkta ('22) adet 
menfez ile ayni yolun 26+850-29+911 inci kilo
metreleri arasında (3061) metre tul şosa inşaatı 
(18682) lira 87 kuruşluk keşifnamesi üzerinden ka-

2 palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
- Bu işe ait keşifname, şartname ve diğer evrak pa-

rasız olarak Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Eksiltme 2917 /937 perşembe günü saat on bir buçukta 

4 
Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat (1401) lira 22 kuruştur. 
- Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesikası 
ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı zarfın 
içine koymaları ve kapalı zarfın hazırlanmasında 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet et
meleri lazımdır. 

6 
- Bu eksiltmeye girecek olanlann kapalı zarflarını 

291711937 perşembe günü saat onbuçuğa kadar Ma
nisa valiliğine vermeleri ve kapalı zarflarını posta ile 
göndereceklerin mezkıir kanunun 34 iincii madde
sinelrıa el etmeleri ilan olunur. 13· l 8-23·27 2318 

ANADOLU 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 
(728,700) kilo kuru ot satın alınacaktır. 

2 Kuru otun beh<'r kilosu (3) kuruştan (21861) lira bi-
çilmiştir. 

3 İhalesi 2/8/937 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 Muvakkat teminatı (1639) lira 57 kuruştur. 
5 İsteklilerin teminat mektup veya makbuzu ve ihale 

kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az 
bir saat evvel komisyona müracaatları. 

13 17 22 27 2341 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Çanakkale: Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf ile (62,500) 

kilo sığır eti alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu (30) kuruştan ( 18150 ) on 
sekiz bin yedi yüz elli lira biçilmiştir. 

layfı 1 

fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla münakasaya konulan Manisada tümen 

kıtaatının 28 ton sadeyağına teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 cı madddesi 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 ihalesi 26 / Temmuz/ 937 pazartesi günü saat 17 dl'" 
Manisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnamesi Manisada tümen satın alma ko. reisliğin· 
den 136 kuruş mukabilinde alınır. 

4 Eksiltmesi pazarlık suretiıedir. 
5 Kilosunun muhammen fiati 97 kuruş ve muvakkat te

minatı 2037 liradır. 

6 İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika ibraz edeceklerdir. 

7 Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat teminat· 
larile birlikte Manisada Askeri satın alma ko. nuna 
müracaatları. 8 13 18 21 227 4 

İz.mir harici askeri satın alma ilanları 
3 ihale günü 2/8/937 Pazartesi günü saat 16 da Çanak- Cinsi Miktarı ve ölçüsü Beher kilosunun 

kale Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. tahmini fiati 
4 Muvakkat teminatı olan (1406) lira 25 kuruştur. K uruş san. 
5 isteklilerin teminat mektup veya makbuzu ve ihale Koyun eti 38285 Kilo 41 82 

kanununun 2 ve 3 cü maddelerinde yazıl.ı vesikaları Sığır eti 2 ı 639 Kilo 32 25 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatından en az 1 - 23 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında tek-
bir saat evel komisyona müracaatları. lif olunan fiatlar yüksek görülen yukarda cins ve mikdrırları 

13 17 22 27 2340 yazılı iki kalem iyiyecek 19 Temmuz 937 tarihine rastlıyan 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltme-
istanbul levazım amirliğine bağlı müesse~at ıçın ( 400 ) ton ye konulmuştur. 

Levamarin kömürü 3017/937 Cuma günü saat 15,30 da Top· 2 - işbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1724 lira 25 
hanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. kuruş olup şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

Tahmin bedeli (58000) elli sekiz bin liradır. ilk teminatı 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 
(4150) liradır. Şartnamesi 294 kuruş mukabilinde komisyondan likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
alınır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin- müracaatları. 4 9 13 18 380112203 

deki yazılı belgelerle beraber teklıf mektuplarını ihale saatın- -A· skerAı Lı·se orta mekt epler"'31. 
dan bir saat evvel komisyona vermeleri ~ 
~-------1_3__._17_22_2_7 --.....:.

23
-
42

:.__ ücre t le öğretmen aranıyor 
İzmir Mst. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: 
l Manisada askeri hastane ihtiyacı için (12000) on iki 1 - İstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa askeri 

bin kilo koyun eti münakasaya konulmuştur. lisesine: edebiyat, riyaziye, Almanca. Kırıkkalede askeri 
2 Şartnamesi bedelsız olarak Manisada tümen salın san'at Is: edebiyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan askeri 

alma komisyonunda her gün görülebilir. orta okuluna: Tiirkçe, tarih gurubu, fransızca, muziki 
3 Münakasası 30/Tem./937 Cuma günü saat onda Ma· Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu. 

nisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, riya-
4 Eksiltmesi açık eksiltme usuliledir. ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. 
5 (12000) kilo koyun etinin beher kilosunun muhammen 2 İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini 

fiyati (40) kuruş ve teminat muvakkatesi (360) liradır. haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu olmak 
6 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür ba· 

vesika gösterecekler ve teminatlarile birlikte belli gün kanlığı kararile öğrctmenlıği tasdik edilmiş olmaktan 
saatte komisyona müracaat etmeleri. ibarettir. 

13 17 22 27 2345 3 - İstanbul, Bursa san 'at liselerine birinci maddede yazılı 
dersler için 108: 126 orta ve gedikli orta mekteplere 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: ait dersler için 98: 108: liraya kadar iicret verile-
1 Manisa m~rkezindeki kıtaatm ihtiyacı için 65000 altmış cektir. 

beş bin kilo sığır eti münakasaya konulmuştur. 4 _ İstekli olanlar dilcçelerine aşağıda sıra ile yazılmış 
2 Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen şatın evrakı bağlıyarak Ankarada milli müdafaa vekaleti 

alma komisyonunda her gün görülebilir. askeri liseler müfettişliğine göndermelidirler. 
3 Münakasası 30 Temmuz 937 cuma günü saat 16 da 1 Tasdikli ve fotoğraflı fiş 

Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla- 2 Yüksek tahsil şahadetname tasdikname benzeri veya 
caktır. ehliyetname tasdikli benzeri. 

4 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. 3 Nüfus teskeresi tasdikli sureti. 
5 - 65000 kilo sığır etinin beher kilosunun muhammen 4 Askerlik durumu hakkında vesika. 

fiati 25 kuruş ve muvakkat teminat: 1218 lira 75 5 Hüsnü hal varakası. 
kuruştur. 6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat edip 

6 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar iste-
vesika göstereceklerdir. necektir. 

7 Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup- l Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık 
ları münakasanın yapılacağı belli saattan en az bir raporu. 
saat evvel Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 2 Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi (Örneği 

13 17 22 27 2344 müfettişlikten verilecektir. 

iz · M t M S Al K d 6 İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 937 
mır s . v. a. . o. an: 

1 - Beher metresine biçilen ederi 300 kuruş olan yiiz elli güniine kadar müracaat etmelidirler. 
bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 7 Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler. 
konulmuştur. 7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2270 

2 - f~s~~~r~~i 19 / Temmuz / 937 Pazartesi günü saat lzmir vilayeti Defterdarlı-
3 - İlk teminatı 21750 liradır. gv ından: 
4 Şartnamesi 225Q kuruştar. M. M. V. satın alma ko· 

misyonundan alınır. Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanununa göre haczedilen Alsancakta Mesudiye cad<lesinde 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 142 sayılı Gayret fabrikası tarihi ilandan itibaren 21 giin 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından behemehal müddetle satılığa çıkarılmıştır. Yeniden takdir olunan kıymet 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisvonuna üzerinden almak ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin Def-
vermelcri. 2 10 13 16 2İ80 tcrdarlık kalemine gdmeleri. 29 6 13 2135 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 278 kuruş olan 150.000 

yüz eHi bin metre elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
miye konulmuştur. 

2 ihalesi 20 Temmuz 937 Salı günü saat 11 dedir. 
3 İlk teminat 20430 liradır. 
4 Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından behemehal 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 2 10 13 16 2178 

İzmir Müstahkem Mv. sat. al. ko. nundan: 
idaresi lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat ıçın yüz

bin kilo yoğurt 26 /Temmuz/ 937 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede sat. al. ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli (17000) liradır. İlk teminat (1275) liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 eli maddelerinde yazılı belgelerle beraber tek· 
lif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 9 13 18 22 2295 

lzmir vilayeti defterdarlı
ğından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilen Mahmudiye mahallesi Mumcu
zade sokağında kain 122/ 124 sayılı ev 21 gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından yeniden takdir olunan kıymet üzerinden 
almak, pey sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin 
Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 29 6 13 2137 

lzmir vilayeti Deft•ıırdarlı
ğından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilen Hasanhoca mahallesinde Osma
niye sokağında kain 2 sayılı dükkan satılığa çıkarılmıştır. 
Yeniden takdir olunan kıymet üzerinden alma ve satış şartla
rını öğrenmek istiycnlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gel-
meleri. 29 6 13 2133 
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Sayfa 8 ANADOLU' 

ratelli Sperco Emlak ve Eytam bankasından: 
l 3 Temmuz 937 · 

Vapur Acentası Esas No. Yeri No. su Nev'i 
Eski Yeni 

123-137,157,63 Tarla 

Depozito 
M2 T.L. 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"TRITON11 vapuru 9 Tem
muzda gelip BURGAS VAR
NA KôSTENCE limanları 
içın yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA A. B. 
KUMPANYASI 

,,LECHISTAN,, motörü 21 
Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIG limanları için yük ala
caktır. 

SERViS MARITIM 
ROUMAIN 

'·SUÇEAVA,, vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
!)aha fazla tafsilat için lkin-

cı kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

909 Karşıyaka Osmanzade şimendifer S. 
ada 112 parsel 6 

910 Karşıyaka Osmanzade demiryolu çıkmazı 7 57 
ada 112 parsel 6 

914 Karşıyaka Osmanzade Tahirbey sokak 5 24 
ada 106 parsel 3 

915 Karşıyaka Osmanzade Soğukkuyu bostanlı 9 
-"'.., çıkmazı. ada148 parsel 36 
917 Karşıyaka Donanmacı M. Aydoğdu sokak 24 34 

ada 86 ·parsel 9 
925 Köprü iskele çıkmazı tramvay caddesi 600 
934 Gezelyurt M. Azizler sokak Ye. 65,67,69 taj 81,83 

ada 201 parsel 2 
19475806-26127360 hissesi 

938 Güzelyurt M. Türk pazarı sokak 
ada 199 parsel 2 

596208-808704 hissesi 
940 Güzelyurt M. Azizler sokak 

ada 199 parsel 16 75·528 hissesi 
941 Birinci karataş icadiye sokak 

5 - 11 hissesi 
959 İkinci karataş tramvay caddesi 

1 - 4 hissesi 
681 Güzelyurt M. Azizler sokak 

._._ --·· _ .. _ ----
32 taj 40 

13,15, 17 

16 16 

274 304 

23 11 

Arsa 

Arsa 

Tarla 

Arsa 
1 

Arsa 
J 

Ev ve 

1 

1 

iki dükkan 
Dükkan 

iki ev 

Ev 

1 
J 

j 

" 

i " 

3898 155.92 

553 11.06 

1520 91.20 

1939 10.-

544 50.-

172.50 292.-
119.50 

42 178.601, 

5.50 44.80 

204 48.80 

154.60 

250.-

30.-
ada 199 parsel 17 15-36 hissesi 

SPERCO vapur acentalığına 98 K 
müracaat edilmesi rica olunur. 4 öprü iskele tramvay caddesi 600 

1 
' 
Arsa 

J 
219.50 241.45 

Telefon: 4142/422112663 ada 791 parsel 39 
::3'J:~;m:-'!!21mı m.IMll!l!mmı:llim-•I 1004 Birinci karataş postacı Ali Riza S. 25 taj 29 Ev 6.-

• 
ıer ve ada 608 parsel 11 392-1344 hissesi 

1013 Ayavukla Rana sokak 4.40 39 

Şürekası 1 . 96 hissesi 

L
. . d 1026 Ayavukla l inci Azizler Rana sokak 14, 16 taj 10, 12 

' .. ı 
İki ev 50.60 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

ımıte 6 32 h" . - ıssesı , 
Kırıkkalede yaptırılacak Vapur Acentası 1127 A. Ahmetağa M. kaymakam Nihatbey C. 34-29, 84 Dükkan 

i 
300.-

Birinci kordon Rees binası ada 207 parsel 13 34·30 86 kalörif er tesisatı Tel. 2443 
THEELLERMAN Lİ

NES LTD. 
" OPORTO ,, vapuru 10 

temmuzda LIVERPOOL ve 
SW ANSEADAN 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 
LlNE 

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

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

............................. 
V.N. 

W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

AMERiKAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EX CHANGE,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BALTİMOR liman· 
ları için yük kabul eder. 

"EXECUTlVE" vapuru 9 
Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
Pi RE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
'' EXCHORDA ., vapuru 

16 Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için hare· 

ket edecektir. 
Seyahat müddeti: 
PİRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BuCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 18 

Temmuzda LIVERPOL ve 
ANVERS limanlarından yük 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere 
pazarlıkla satışları 15-7-937 perşembe günü saat ONDA yapılmak kaydile artırmaya konul
muştur istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya gir-

Keşif bedeli (75000) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27 / Ağus· 
t?s/937 cuma günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecek· 
tır. Şartname (3) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan meleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 27 13 2102 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 
PHELPS LINE 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem
muz beklenilmekte NEVYORK 
limanı için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 
"TÜRKİA,, vapuru 26 tem· 

muz beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala-
caktır. 

"BELGİON., vapuru 10 
ağustost beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT A
LlGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rıca 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 .......................... 

çıkaracak ve BURGAZ, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALATZ ve IBRAIL liman· 
!arına yük alacaktır. 

Soc . Royale HONGROISE 
DANUBE MARITİME 

"DUNA,, vapuru 10 Tem· 
muzada beklenjyor. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRA TISLA VA LINZ 
ve VİYANA limanları için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE MlDEL
HAVSLINJE 

OSLO 

A k "" f b •k 1 •• veri~ir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5000) lirayı havi s erı a rı a ar umum mu- tekhf mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
---

d•• ı•• " •• d vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ur u gun en: maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte kom is· 

Kırıkkaie!~::rtıniacak ·A~k;f i~~kl~bl~~e 
Keşif bedeli (21944) lira (90) kuruş olan yukarıda yazı lı ,. ı b ı 

inşaat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın a lma kom is- ""'a e e a 1 n ı yor 
yonunca 27/Temmuz/937 salı günü saat 15 te kapalı zarf ıle 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira (10) kuruş mukabilinde 1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liselerile 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1646) Konya ve Erı.incan Askeri Ortaokullarının bütün sınıf· 
lirayı havi teklif mektupların ı mezkur günde saat 14 e kadar lan na, Kırıkkale' deki San' at lisesinin birinci (9) sanı· 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu· fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve teblerinin haz ırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflarıııll 
saatta komisyona müracaatları. 7 9 11 13 2231 talebe alınacaktar. 

Askeri fabrikalar umum 2 - Kaydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütÜll 
askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

mÜdÜrf Üğü satın alma komİS• 3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Tenımuzdı 
başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli YODUDdan: mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylule kadar de· 

100,000 metre torbalık. bez 4 - ;:s~e~d:~kteplere girmek istiyenlerden Ankarada bu· 
Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan yukarıda miktarı lunanlar Cebeci'deki Gedikli Erbaş hazırlama mek· 

ve cinsi yazılı malzeme A skeri fabrikalar umum müdürlüğü tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerde 
satın alma komisyonunda 23 Temmuz 937 Cuma günü saat oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde otıı· 
15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerirıe 

Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. müracaat etmelidirler. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif mek· 5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklarını tamamtıat· 
tuplarını mezkur günde saat 14,30 za kadar komisyona ver· tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. Iµ kanunun 2 ve 3 üncü ~irmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep tar•'. 
maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona f ından seçme imtihana için çağırılınadıkça hiçbir iste~lı 
müracaatları. 7 9 11 13 2182 beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

Açık eksiltme ilanı 6 - Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mektebe ~-: 
dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri do" 

Tire belediye reislig\J inden: mek için yapacakları masraflar tamamen kendilerİl1e 
aittir. i 

1 - Aşağıda muhammen bedellerile cins ve müfredatı ya- 7 - Seçme> imtihanında kazananlar kadronun müsasde
5
• 

zılı itfaiye malzemesi 2.7.937 tarihinden 27.7.937 tari· ııisbctinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve bll
11 

hine kadar yirmi altı gün müddetle açık eksiltmryc lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapılıtı1' 
konulmuştur. yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

2 - Açık eksiltmeye konulan malzemenin: 8 ipka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sedrı: 
Muhammen % 7,5 muvakkat temi- h ·1 fA 1 1 1 · k · · f kA d 11 ta sı ası ası o an ar ve gırme ıçın ııü us ağı 1 

1 
r· 

bedeli Cins ve müfredatı nat akçesi yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınanıaı ıaflı 
Lira Lira Ku. rı ı 
1450 650 metre 52 milimlik keten 108 75 9 Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sı rı· 

hortum ve beş kalem ilti- köy llkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocukl'~ul 
sak parçaları. dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere k3 

3 - isteklilerin 27-7-1937 tarihine rastlıyan salı günü saat edilir. 2210 ' ~ 
15 te muvakkat teminat akçesi ve 1937 yıh Ticaret s••ke beJedı•yesİnden• 
odası kayıt vesikalarile birlikte belediyemiz daimi en- O t ilt 
cümenine müracaatları şarttır. Belediyemiz için 2000 kilo 12/24 kalınlıkta kurşun b~ru dır· 

"BAALBEK,, motörü 23 4 _ Şartnameleri görmek ve izahat almak istiyenlerin her 50 adet Buşakle alınacaktır. Bedeli muhammen 875 1ı;;JO 
Temmuzda bekleniyor. PİRE. gün çalışma saatları içinde belediyemiz muhasebesine isteklilerin eksiltme günü olan 19/7 /937 pazartesi saat 1 rı· 
DÜNKERK ve NORVEÇ li- müracaatlan ve istiyenlere şartnamelerin birer kopya- da % 7,5 teminatlarile b irlikte belediyeye müraca;; 
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Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b
6 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


