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~Temmuz 937 HergUn sabahlarılçıkar,: siyasallgazetedlr. 

§:hir gazir.osunda ziyafet, 
~nkarapalasta çay verildi 

lktısad Vekilimiz, dün ls-
tanbula hareket etti 

.............. 
ltı:-a-re_k_e_tfnden evel, muhtelif meseleler üzerinde 
..... -.... durdu, Uzüm Kurumunu ve bankaları gezdi _ _,,,_... 

ll ,1,ktısad \ekili ıııiz 
1 • '-el"\ 

Ankarapalasta verilen çaydan bir intiba 
Salih l ı, \' ekfılet ölçüler ve ayar 

ıttr,1 " B:ıynr, dün 
ıı:aıı · ~\ eruıdt> selen 

ıııı. b" . il~ lrlıkte De· 
1 YoU8 .... • 1 • • 
~.... ·• ll ore ıoııı 
"'lr 

~ \ puru ile f ... 
lıhııı 

illi. a lıurdtt·t et· ,. 'e 
tttı vaııurfla lınrn· 

t tea\. d'l . . ,, v, ı e ı ıuı.tır. 
Yel. ·ı· "-t -.ı ımiz, pıız:sr 

'- erkenden Çrş· 
~Lijına ı;itmi~ti. 
lııit tlerifüle \'ali. 

~il. "'•r.lı Gule~, Vekilimiz vapurda tacirlere veda ediyor 
''ltııız il. Hamdi Akı-oy, Balı· ı H. Muammer 'Eri~, ziraat bankası 
~ki ıa!Ja,•ı B, Hacim Muhiddin umum müdürü U. Kemal Zaim, 
~anka!l umum müdürü Belediye reisimiz doktor Behçet 

Ya2iy;~-~~;a~iık;,
0

;: Nan-

ıınıuııı rnü<lürü B. l\'izameddin \li, 

lktısnd V ckftleti mü .. \'İri D. Yusuf 
Saim ve daha l1azı zevat vardı. 

\'cl..ilimi:r. pliijılaki l.:ii~l..h~rinılc is
tirahat etmİ"t, lıanyo :ılmış \C Rıı· 

Piıupalas salonunda arknıla,larıoa 

2.3 kişilik ziyafet \'ermiştir. Bu zj. 
yafctte Çe,mcde bulunan lımlr 
eıık.i belediye reisi H. Sezai, Çe~me 
kaymakamı ile belediye Teisi, umu• 
wi meclis azneı da bulunmu~tur. 

Vekilimiz, ılün saat ll,30 da 
u\omobil e lznııre ı:;elmi~ duğruca 
i~ bankasına gitmi~ ve bank ının 
umum mildürü B. Erit ile birliJ.tc 
bankanın muhtelif ioleri üzerinde 
meoı;ul olmuştur. 

Tek/on: 2776 

Halayda 
Umumi af iUin edildi 
lstanbul, 19 (Hususi)

lskenderundan alman son 
haberlere göre, geni reji
min ilanı münasebetile 
bütan Hatayda nmumi af 
ilan edilmiştir . 
Hataydaki Fransız dele

gesi, artık Halaydan ay
rılmış ve Şama gitmiştir. 
'~~-~~~~~~~~-
Hukuku beşer cemi-

yeti kongresi 
sona erdi 

Par is. i 9 (HuJyo) - Dün Tur· 
ıl:ı hukuku lıf'~cr ccıııİ)'l'Iİ kongresi 
on içıiroıaını ) 11111111;ıır. Bu kon· 

gn•Jc B. ~otaıı lıuluııom:ınıı;lır: 

)erine Allıf'r Saro vc 1.l'nn BI; 

rarlikalp~rıi~iof~c hiil.t~·ti lem·. 
sil c•tmi~lı•rclir. 

lln l.:oııgre•lc Lirçok nııııık)ar 
iraıl \'c ratfyo ile nr~reJilmi~tir. 

Uay Blum: 
•·Sosyalist partiı-i, her zaınnn 

için \'e halk ceLhesi dahilinde hfi· 
.üwete yardım edecektir.,, J>emişıir. 
~--~----~~~~~-

Mülayim 
Amerikan boğasını 

yendi 
1 

Uzak Şarkta 
Vaziyet vehametini muha

faza etmektedir 

Navlun meselesi 

lktısad Vekilimiz mühim 
tetkikler yaptı 

İhracatçılar on beş şilin yeni zam 
karşısında bırakıldılar -------Jbracat mevsımı yaklaşmı~tır. 

Fakat ihraeat~ılannıız gene endi· 
şeclcdir. Sebebi de ihracat malı· 

ı;ullerimizin ecnebi vapurlarilc na· 
killcrinıte tnhi tutul<luklnrı uıtvlun-
<lur. Evekc ton başına l8 şilin 
alınan ilıracnt mnfıqullerimizin nuv. 
lmııı, geçen kauuoıısaniıl., \'apıır 

fİrketleriniu lıir J.:ıır,ırile 40 şiline 
.;ıkarılmıştır. 

Son defıı Lu tarife ele nz !!Ü· 

rülmiiş ol.ırak ki, na\luna yiiz<lr: 
ı;; z:ıın edilmiş , . ., tıırifo ıoıı lı.ı~ı· 

nn 5;; şiline .;ıkurılmı,tır. İzmir· 
deki ccııdJİ \apur aı·eııtııları, na\·· 
lun fü:cıiııc yapılan zamılan ilıra· 
t•aı~ılımmızı lıahcrılar eınıişlerdir. 

Yapılım tebliğde, bu seneki ıunh· 

Pul ihracatı i~io tou La~ınn 55 ~İ· 

lin alıııaeıığı lıilJiriloıiştir. .Malı· 

su ileri ıııizin 01ııliyrt f i:ıtine ehem· 
miyetle tema~ eden Lu mesele, 
iizcrindc duruloıağa değer. 

Yaptı~ımız tahkikat ve tetki· 
kata göre ııa\'lun ücretleriuin yük· 

seltimesintle, fzmirdcki ecnehi \"&• 

pur aeentalannın sun·u ıa\r.eiri 

yoktur. Şirlcılerio merkezleri, 

navlanlan umumi bir kararla ) ilk· 
seltmişlerdir. llattıı şiuHliye kadar 

nnlunu yükııeltmf'ğu yano~mıyan 

Jzmirdeld mühim bir accııta da ay· 
ni yüksek n avlunu tatbik için ih· 
racatçJlara tebliğde bu1unmu~tur. 

11ıracatçılarımız, şehrimizde 

b'Ulunau ve dün lstanbula hareket 

eden lktısnd Vekilimiz ll. Celal 
~i b.ah ederek 

bir çare bulunmasmı ve tedbir 
alınmasını rica etmişlerdir. lktısad 
Vekilimiz, bu mühim masele üze· 

rinde tetkikler yapmıştır. 

Geçen sene iv.mirle Avrupanın 
muhtelif limauları nrnsında yeni 
vapur seferleri i<lda eden Dııni· 
marka \"apur sirkcti, mildhiş reka
bet knrşısmcln seferlerini tnıil mcc· 
buriyctiııdc kalmıştı. Haber aldı· 
~ınuzn gür", ihracntı;ılanmızm lm 
vnpurlnrln ın ki yat yapmalım şar. 

tile lıu rnpur şirketi, grnc hmirll" 
Avrııp.ı limıııılnn nrıı,ıııdn \'upurl:ır 

i)'lı:tPl'ektir. 

Aynen f s\'cç 'apurlnrı iı:in de 
tcşPlıtıii te lıuluuııluc:ık, hatla ) ıı· 

nnn ''ııpıırlarilc sevkiyaıııı temini 
hususunda tetl..iklcr yapılacaktır, 

lı.:ıısad Vı•kiliıuit.İn cmrilt·, lzınirde 
alakadar lıir cloin~. lıu mesele iizc
rindc tetkiklere ba~lıırnı:lordı. 

1hracnır;ılurııuız, nakliyatın te· 
wioi için hiik(ımctin, bcf altı şilch 
satın nlılığt takdirde ihracatın, ucuz 
navlunla temin cdilclıilcceğini ve 

se\kiynttan kurtarılacaklarını sayın 

Vekilimize iznh etmi,lerdir. Hu;;us) 
11urette hnher aldığımır.ıı göre, ilı· 

rocotçılar, her biri yaluız lıir yıhln 

yaptıJdıırı bit ihracat için ecnebi 
vapur acentıılnnnu 5°6 bin İngiliz 
liralık navlun ücreti verdiklerini 
bildirmişler \"e lıiikümetı;e satın 

alınacak eilehler için, \'Crmeğe 

mecbur oldukları bu Ü<'reti ayırn• 
rak \'Crcbi1eccklerini si'•ylemi§lerdir. 

l~ükumct, vaziyete bir çar· bula· 
cnktır. 

Aynca Yunanistandan Avru· 
panın muhtelif mcmlekerlerine ya· 
pılao ihracatta Yunan mahsulleri 
için alınan nnlon hakkında tet
kiklere girişilmi~tir. 

Nakliye vasıtalarımız 
modern olacak 

Nafıa Vekilimiz, Stokholmda tet-~ kin bir nota verdi 
t'eşal Şan-Kay-Şek gazeteci-

l\lüteakıben ziraat Lnıık.asına 

giderek direktörlük odasında ziraat 
bankaııı umnm müdürü B. Kemal 
Zaimle bankanın muhtelif işleri 

üzerinde görüşmü~, çiftçi'e yapılan 
ikrazat hakkında malumat almıştır. 
Vekilimiz daha aonra eC"Zaeıbaoı B. 
}'eridi hususi surette ziyaret etmi~, 
Süaıerbıınk yerli mallar pazannı 
da gezmiştir. En sonra İzmir Üzüm 

Kemeri kaybeden Amerikalı k .k ., b l 
İstanbul, 19 (Husu,,i) - Dün, l at yapmaga aş adı 

ere mühim beyanatta bulundu 
Japonya Erkanıharbiyesinin, 
(Hopey) ve (Sahar) vilayetleri 
ile başladığı müzakereler ve 
Japonya ile Nankin arasında 
devam eden mükalemelerdir. 

Japonya Erkanıharbiyesinin 

idare ettiği müzakereler, ma
lum olduğu üzere Japonyanın 
arzusu dahilinde bitmiştir. · 

Hopey ve Sahar adına mü
zakereleri idare eden general 
Onçeyan, dün Nankine gel-. 
miştir. 

Nankin hükumeti, uzlaşmayı 
tckzib etmekte ve Onçeyanın, 
29 uncu ordu kumandanlığını 
deruhde etmek üzere Nankine 
geldiğini beyan eylemekte· 
dirler. 

Tokyo-Nankin müzakerele
riyse, henüz bir netice vermiş 
dt ğildir. 

Kurumu müdürlü~üne giden Yeki· 
limiz, kurum müdürü D. 11:1mail 

Hakkı \ 'eral ile görüşmüetür. 

Salıf kooperatif lcri LirliAi, teş· 
ld1atını eiiı~atıe:,ikmal edilecek \'e lıu 
.sene içimle yaş meyva ve kuru çe· 
kirtfckeiz üzüm ve incır ibraeııın 
ba~lı yııt·ak •ır. il ül. (ımet hnrici ı İ<'U· 

ıetiıuiıin koopf'ratif ler kannlınılan 
trşkilatl:ındırılmasınn hü) ük ehem· 
miyet vermektedir. n. t .. mail Ilııkkı 
Ver:ıl, te,kilôt kadrosu lıal.:krndıı 

baiırladığı projeyi beraberine almış 
ve· iktıı;lıd \'ekili ile· birlikte Je. 

tatılnıla gitmiştir. T«:şkilnt hakkın· 
<la yapımla lktı~ad Vekilimize iza· 

Sonu 6ıncı sahifede~ 

MüHiyimle Amerikan Loğosı ara-
sında, yapılan maç, çok hey~caulı 
olmuştur. 

l\liilayinı. Amerikan bogasıoı 

yanın ııaol ic;inde tu~la 
kenıeri kazandı. 

)if'Dl)t \'C 

Amerikan bo~oııının nıerwjt!rİ, 
Mülfı)İmle TckirıJuglıp ı;ıirı·~ıir

mek ,.e galib geleni ı\nıcrikııp 
götilrnıek i tiyor. ----
Miralay Koç aleyhi
.ne suikasd yapıldı. 

Vor~o\·n, 19 (Raılyo) - :\lilli 
ittihat şefi mirııluy Ko.; olı ylıiı .~ 

bir ı;uikasıl yapılmıştır. liıııluy 
Koça Lıir bomba ııtılını~ıır. MirıılJ· 

)il bir~ey olmamış f:ıkııt bnıııhııyt 
aınnın elleri p:ırc;ıılaornıflır. ---

Hariciye ve Dahiliye Vekillerimiz -------------
Mosk ovadan 1 

avdet ettiler 
Dün 

~---~~---~-------.----~-
Vekiller, Atatvrkle lnönüneseya-
hatleri hakkında izahat verdiler 

Japonyanm verdiği 48 saat
lik mühlet bitmiştir. Bu mü
- Sonu 6 ıncı sahifede ,- ' İstıınbul, 19 (Hususi) - l\foskovaya gitmie olan Hariciye Vekilimiz 

B. Tevfik Rüşdü Arasla Dahiliye \'ekilimiz B. Şükrü Kaya. bugün dön· 

düler ve Galata rıhtımında karşılandılar. 

bo.ı: 
•q t 

~ ll'nıanan Japon 
'ti1 Qılcerteri 

1 19 Aı:ki va ~Radyo) - Uzak • ~._d ııyet karanlıktır. 
ı_ ~·~ların verdikleri ma
llaL cı.~rc ç· ., ~ • ınde iki taraf-

trelcre başlanmıştır. 

Lederer 
Bağ Potasaları 

Elli senedeoberi ba~mlar ta· 
rafından terdhen kullaııılmııkta 
olan LEDERER pota~aları bu eeno: 

dahi getirilmiştir. Bu seneki pota· 
salar 100 deıeceliktir. 

Deposu: 
Kemeraltı camii korşıt1ında 

Sabri Sülenıanoviç 

,,1 

Maarif \'ekili B. Saffet Arıkan bugün bet iki Vekilimize bir öğle 

ziyafeti vermietir. 
Hariciye ve Dahiliye Vekillerimiz, 11kşam üzeri Floryaya giderek 

Atatilrke ve Başvekilimiz İsmrt 1nönüne seyahatleri hakkında arzı mn· 

l\ımat eylemielerdir. 
Vekiller, matbuat mümessillerine beyanatlarıuda, seyahatlerinden 

fevkalade memnun olduklannı eöylemiolerdir. 
Hariciye ve Dahiliye Vekillerimizle beraber Moskova sefirimiz Ze

kai Apaydın da gelmiştir. ı\f umaileyhin, Berlin sefaretine nakledileceği 
ıöyleniyor. - Sonu 3 nctl Nhifede-

Ali Çetinkaya 
Stokholm, 19 (Radyo) 

Grandotelde Türkiye Nafıa 
Vekili B. Ali Çetinkaya gaze· 
tecıleri kabul ederek Türkiye
lsveç arasındaki münas~betle
rin çok iyi olduğunu, bu mü
nasebetlerin sağlam eserleri 
müşahede edildiğini söylemiş, 
Türkiyenin modern umumi mü
nakale hatlarına ihtiyacı oldu
ğunu, bu sene pamuk zeniya· 
tına da büyük ehemmiyet ve
rildiğini, lsveç hükumetinin 
samimi davetini sevinçle ka-
bul ederek geldiğini, Türkiye· 
nin en mühim işlerinden biri 
modern münakali şebekesi 

temin etmek olduğunu söyle-
miştir. 

5tokholm, 18 (A.A.)-lsveç 
Ajansı bildiriyor: 

Türkiye Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkayanın gelişi münase· 
betile bütün büyük lsveç ga
zeteleri uzun makaleler neşre
derek bu ziyaretin elıemmiye· 
tini tebarüz ettirmekte ve bu 
ziyaretin Türkiye ile İsveç ara· 
- Sonu 4 ncü sahifede --Atina sefirimiz lstan· 

bula geldi 

Atina seJirimiz B. Ruşen 
Eşref 

lstanbul, 19 (Hususi)- Ati
na sefirimiz B. Ruşen Eşref, 
bugün buraya gelmiştir. 

Sefir, Hariciye Vekilimiz B. 
Tevfik Rüştü Arasla konu§· 
muıtur. 

1 



Sayfa 2 

~Ntı= 
Bazı kusurlarımız 

Bizim, neli olou h.ıu ku urJarıınız \ardır ki. buıılarııı clıcdi olma· 

uıa•ını dılcrinı. llu ku~urlan1ao lıazıları hatırıma geldi tle ) iJ.ııyoruuı: 
l Biz, bup·aua acımıı) ız. Çok nıerbıııııetli \e hııJ\'Un ı;ırt mdan 

çok İı;tifade bÔroıÜŞ bir millet olıh1ğum117: halde, hapao, hiztlc l'U feci 
~!'kilde jeıi mıır edilen bir mııbliiktur. l>iin)anın hi,.hir ycrioıJ,., hayvan 

bu mevkic düşürlilınemi~tir. 

2 - Biz, mutl'oa lıir ta biatin iı;iucle doğup bil) üdü~üwüz halde, 
ı,;i~f'ği, bahçeyi, kırları, ovnlurı evıneyiz. Tabiat ı;evgisi bizde teeS!lüe 

edememiştir. Sofraoıızdn bir cleml't çiçek bulunnıııı. Bnh9cmiı yoktur. 
\ :ırsa bile büyüL: bir ze\bizlik \e kun~ıklık içindedir. 

3 - Biz başkaları lakırılı söylerken sw=mıığı bilmeyiz. \a söylenen 

ııözil hiç dinlemez, y1.1 ) arıda keser veyabud da hep biz süylewck iııte· 
riz. Bunun içindir ki, bizim mübaha clerimiz ek!eriya netice!iz, fayda· 

6JZ, batta bilaki zararlı olur. 
4 - Bizde kadın ,.e erkek, umumi yerlerde yekdiğerine karıı 

ınkıoacn~ı vaı.:i etten, batta nasıl oturub, nasıl &elumla§acağından haber· 

dar değildir. Daha feciini söyliy.-yim mi'! 
Biz, zengin bir masaıla yemek ) eme ini de bilmeyiz. Öğrenmek için 

merak ettiAimiz de yoktur. 
5 - Biz, bir konferanı1, bir müsamere salonunda dinlemek denilen 

çok büyük ve değerli fazilete snhib olamayız. En iyi bir konfcram•a 
gider, ya uyuklar yeya yarıda kaçanz. Bir dram temııilinde en lı.üçük 

bir ful~o görsek kahkaha ile güleriz. Milnnecbeti olmıyan yerele alkı~la· 
nmızı Jüks,.ltiriz ve ekseriya çoluk çocuğıımuzu <la götürdüğümüz için, 

temeilin en güzel ve heyecanlı bir yt•rinde çocuklanmızın acı acı a~la

yıılıın ealooun zevkini yırtar ve g«"çer. 
Bunlar, göze görünmiyen veya h:ıddizıntıuda <"hemmiyet@iz görünen 

~eylerdir. Fakat medeni memleketlerde, yani içtimai hayatında mua~~rel 
usulü kabul etmiş, vuife ve zevkini müdrik willctlcrde, bu gibi şeylere 
çok ehemmiyet verirler. Hele hele, bn mevzuları ayn ayrı derinle§li· 
recek olursanız, ehemmiyctlerinin, benim şu kısa notlarımdan çok bii· 
)fik: olduğunu eiz de takdir cdcreiniıı. 

En uzun filim 
Los Ancolosda yeni bir fi

lim yapı mağa başlanmıştır. 

Bu filimin en büyük hususi
yeti cihanın en uzun filimi 
olmasıdır. 

Fifim1 277 maceradan mü-
rekkeptir; maceraların mevzuu 
fncil ve Tevrattan alınmıştır. 

Filimin gösterilmesi tam 32 
saat sürecek imiş! 

Martı kuşu adası! 
Mevzuubahs ada, deniz ke

narlarında veya açık deniz
lerde değildir; Sileziyada bir 
gölün ortasında bulunan kü
çük bir adacıktır. 

Bu adacığa her sene yazın 
ilk haftalarında olmak Üzere 
on binlerce martı kuşu gelir; 
buraya bir çok gübre ve yu
murta bıraktıktan sonra gene 
giderler, civar köyleri halkı 
buradan senede 30,000 den 
fazla yumurta alırlar ve sey
yahlara satarlar. Ve işin tu· 
haf1 bu adacığın sahilden 400 
kilometre içeride olmasıdır! 
Koku almak kabiliyeti! 

Koku almak hissi bazı hay· 
vanlarda ve bilhassa bazı bö
cekl~rde pek kuvvetlidir. Fa· 
kat bu kabiliyet bir zekavet 
ölçüsü sayılmaz! 

Fakat insanlarda vaziyet 
böyle değildir; bir çok insan-
lar1 gcirınedikleri halde bazı 
eşyanın hissini ve mahiyetini 
kokusundan tarif edebilirler. 
Bu, herhalde bir zekavet ese· 
ridir. 

Bazı kokular, insanlarıı:ı 
hassasiyetini daha fazla artır· 

maktadırlar; bu da, kokuların 
insan his ve zekaveti ile şid
detli alakasının bir delilidir! 

leningrad ve rekor! 
Leningrad şehri, bir rekor 

şehri demektir. Buna belki 
inanan az bulunur; fakat bu, 
bir hakikattir. Mesela, Lenin
grad, köprüler şehridir, ve 
bu hususta bir rekor t~kil 
etmektedir. Çünkü Leningrad· 
da tam 550 köprü vardır. 

Mucizeler şehril 
f, 1 ~ . . ' 

Saim11 Sddi 

şehri, bir sene içinde büyük 
bir şöhret kazanmış ve iki 
fevkattabia hadiseye sahne 
olmuştur! 

Hadisenin birisi şudur: 
Bir köylünün küçük kızı, 

gece yarısı uyurken hatiften: 
- Jina, kalk, küçük oğlan 

kardeşini beraber al, heman 
kaç .. Çünkü duvar, üzerinize 
yıkılmak üzeredir! emrini al· 
mıştır. 

Jina korku ile uyanmış, 
hatifin bu emrine itaat etmiş, 
kardeşini de uyandırmış ve ... 
Odadan çıkarlarken odanın 
bir duvarı karyolalarının üze
ı ine yıkılmıştır! 

ikinci hadise de şudur: 
Üniversite profesörleri tara· 

fından bir medyumluk tccrÜ· 
besi yapılırken 1675 de ölen 
bir tabibin ruhu kendisini ha· 
zıruna arzetmiştir. Ruh, ken· 
disinin kanbur ve katledilerek 
cesedinin Mantagnanide gö· 
müli.i olduğunu bildirmiştir. 

Ruhun gösterdiği yerde ya· 
pılan hafriyatta 1800 senesin· 
de ruha aid olduğu tesbit 
edilen ve kanbur bir adama 
aid bir iskel bulunmuştur. 
Kaym kamlar ara mda 

iç f şleri Bakanlığı tnrafından 
kaymakamlar arasında yeni 

t yin ve nal·iller yapılmıştır. Bu· 
na nazaran, S lihli kaymakamı 
B. Kemal Yüksekova kayma· 
kamlığına, Ankara iskan di· 
rektörü B. Nazmi Kırkağaç 
kaymakamlığına, Simav kay· 
makamı B. Fahreddin Şirvan 
kaymakamlığına, Turgudlu 
kaymakamı B. Said Bartın 
kaymakamlığına, Kazımpaşa 

kaymakamı B. Kemal Tur
gudlu kaymakamlığına, Akse· 
ki kaymakamı B. Haydar 
Mazkird kaymakamlığına tayin 
edilmişlerdir. 
Palamut kontrolörlerinin 

sitajı .. 
Ticaret odasında açılan kursa 

devam etmekte olan f ktısad 
Vekaleti ihracat kontrolör nam· 
zetleri, dün öğleden sonra 
Borsaya giderek palamut salo-

nrmi' .. ırrrlir. 

ANA OLU 

Vapurlarda yer Afyon rekoltemiz 

bulunamıyor Mütev ss 1 rdan damü
·o.---~ 

Bazı yolcul'!r geri 
döndüler 

Dün limanımızdan lstanbula 
hareket eden Denizyolları ida
resının lzmir vapuru, hınca 
hınç dolu idi. Birinci, ikinci 
ve üçüncü mevki biletler ta· 
'llamen satıldığı gibi, güverte· 
de bile yer bulmak imkanı 
yoktu. Bu sebeble birçok yol
cular seyahatlerinden geri 
kalmışlardır. 

Bu mevsimde, Denizyolları 
idaresinin İzmir hattına ikinci 
bir ekspres vapur tahsis et
mesi zarureti vardır. On beş 
günde bir ufak bir vapurun 
sürat postası olarak işletil
mesi ihtiyaca cevab vereme· 
mektedir. ---
İkincikordon 

ihtilafı 
Vekilin alakasile 

halledildi 
İzmirin en büyük derdlerİn· 

den biri olan İkincikordon 
meselesi, İktısad Vekilimizin 
alakası ile nihayet halledil· 
miştir. 

Malüm olduğu veçhile, İkin· 
cikordonun belediye mi, yoksa 
liman idaresi tarafından mı 

inşa edileceği hakkındaki ih
tılaf ŞGrayı devlet1 havnle 
edilmiş bulunmaktadır ve bu 
hususta henüz bir karar veril· 
memitir. 

B. Celal Bayar, şehrimizde 
bulunmasından bilistifade bu 
işle yakından alakadar olmuş, 
belediye reisi Dr. B. Behçet 
Uz ile liman işletme müdürü 
B. Haşmet Dülgenin noktai 
nazarlarını tetkik etmiştir. Ne· 
ticede şu şekilde bir anlaş· 
maya varılmıştır: 

Şilrayı devlet; lkincikordo
nun liman idaresine ait oldu· 
ğuna karar verirse, burası li· 
man idaresi tarafından yapı· 
lacaktır. Karar akııi olursa, 
belediye derhal inşaata baş· 
lıyacak ve lktısad Vekaleti de 
yolun bir an eve! ikmal edil
mesi için belediyeye mühimce 
bir yardımda bulunacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Şü· 
rayı devlet bu mesele hakkın· 
daki kararını yakında bildire· 
cektir. 

Bundan başka liman idaresi, 
Birincikordonun deniz suları 
ile bozulmasına mani olmak 
için, bu yolu lumaınen asfalt· 
lamağa karar vermiştir. Par· 
kelerin aralarına kum ve zift 
dökülecek ve bu suretle Birin
cikordon yekpare bir şekil 
alacaktır. 

Sekiz saatlik mesai 
lkhsad Vekaleti bir emi-r· 

name hazırladı 
İklısad Vekaleti, İş kanunu· 

nun 35 inci maddesinin tatbiki 
hakkında yeni bir emırname 
hazırlamıştır. Bu emirname, 
yakında şehrimiz iş bürosu 
amirliğine tebliğ edilecektir. 
Bu suretle 8 saatlik mcsaı 
usulü, yeni emirname il~ hf"r 
yerde tatbik edilebilecektir. 
Zaten İzmirdeki muhtelif fab· 
rikalar, sekiz saatlik mesai 
mmlünü tatbikft başl mıslRrdır. 

a aat y pı caktır 
Müstahsilin şikayetleri etrafında 

ayrıca tetkikler yapılıyor 
~~-----·------~--Geçen seneki Afyon rekol

tesi çok dolgundu. Bu seneki 
mahsuller ise azdır. Uyuşturucu 
maddeler inhisarı, geçen sene, 
doğrudan doğruya müstahsil· 
!erden Afyon mübayaa etmiş 
ve mütevassıt ellerdeki afyon· 
lan satın almamak kararını 
vermişti. Bu kararın tatbiki 
esnasında satış muamelelerinin 
İnhisar idaresince zamanında 
temin edilmemesi ve uzaması 
yüzünden fintlerin müstahsil 
tarafından gelişigüzel düşü
rüldüğü görülmüştür. 

Bu hal, müstahsilin aleyhine 
görüldüğü için bu seneki mü· 
bayaatta ınütevassıtlardnn da 

Yaylada 
kaybolan çocuk 

--ııcQ-• • ·-~ı;:=---

Yamanlar köyünde 
bulundu 

Evclki gün Yamanlar da· 
ğında Verem Mücadele cemi· 

yeti kampında bulunan Bay· 
raklıda bakkal B. Raifin oğlu 

9 yaşında Necati, garib bir 
şekilde ortadan kaybolmuştur. 
Çocuğun aranmasına başlan· 
mış, araştırma, bir gün bir 
gece devam etmiş, Menemen 
ve cıvar köylere telefonla ha-

ber verilmiştir. Çocuğun baba 
ve anası, bütün gece heyecan 
içinde çırpınmıştır. 

Çocuk, dün öğleye doğru 
Yamanlar köyünde bulunmuş· 
tur. Necatinin, bir meseleden 
ötürü babasının dayak ataca· 
ğından korkarak Yamanlar 
köyüne kaçtığı ve orada bir 
yere saklandığı, ertesi gün 
acıkarak meydana çıkınca gö· 
rülerek yakalandığı jandarma 
komutanlığına haber verilmiş· 
tir. Bunun ÜZt!rine çocuğun 
babası çağırılmış ve kaçak 
Necati, babasına teslim edil· 
miştir. 

Adliyede yaz tatili 
Bugnden itibaran başladı 

Adliyenin yaz tatili bugiin· 
den itibaren başhyacak ve 5 
eylüle kadar devam edecek
tir. Adliyenin yaz totili esna· 
sında Asliyehuhuk mahke
meleri tatıl yap3cak ve Tica· 
ret mahkemesi, hukuk dava· 
!arına bakacaktır. 

Asliye birinci ve ikinci ce· 
za hakimleri B. Kemal ve Ra· 
mazan nöbetçi hakim olarak 
vazife görecekler, Üçüncü as· 
liyeccza hakimi, tatilden is
tifade edecektir. Ağırceza da 
nöbetçi mahkemedir. Sulhcc· 
za hakimlerinden B. Naci ve 
Ferruh nöbetçi hakimlerdir. 
Diğer Sulhceza hakimleri yaz 
tatili münasebctile dava gör· 
miyeceklerdir. Ahkamı şahsi· 
yeden de hakim B. Behçet 
nöbetçi hakimdir. Adliyenin 
yaı tatili esnasında müstacel 
rüyeti İcab e<len davalar, nö
betçi hakim ve mahkcmclrr 
lArahndtrn görülecektir. 

afyon satın alınması usulünün , 
tekrar kabul ve tatbiki muva· 
fık görülmüştür. Müstahsille· 
rin, mallarını ellişer kiloluk 
partiler halinde satmağa mec· 
bur tutulmaları hem iyi kalite 
mahsul nevjlerini bozmakta, 
hem de bazan bir köy halkı
nın istihsal ettiği afyon mik· 
darı hazan elli kiloyu bile 
doldurmadığı görülmektedir. 

Bu hal, mahzurlu görülmüş· 
tür. Ve müstahsilin şikayetini 
önlemek üzere tetkiklere baş· 
lanmıştır. Böyle bir köyün 
afyon mahsulü, diğer bir köy 
halkının istihsalatile de karış
tın lmıyacaktır. 

131 Mahkum 
•• 

Dün lzmir hapisha. 
nesinden sevkedildi 

Şehrimiz hapishanesinde bu· 
lunnn ağır hapis mahkumla· 
rından (131) i dün lzmir va· 
purile İstanbula gönderilmiştir. 
Bu mahkıimlardan bir kısmı 
İstanbul, bir kısmı Edirne ve 
bir kısmı da imralı açık ziraat 
hapishanelerine gönderilecek 
ve o hapishanelerde kalacak
lardır. (30) kadar mahkum da 
Zonguldağa götürülecek ve 
kömür madenlerinde çalıştın· 
lacaktır. 

Mahkumların dün hapisha· 
nede resmi muameleleri yapı-

larak büyük bir kafile halinde 
sevkleri ve İzmir vapuruna ir· 
kapları esnasında, büyük bir 
meraklı kafilesi caddelerde 
toplanarak kendilerini seyret· 
miştir. . 

lmralı hapishanesine gön· 
derilen mahkumlar, ziraatle 
İştigal edenlerdir. 

1800 göçmen geldi 
Göçmenler iskan mınta
kalarına gönderilecekler 

Evelki gece sast 22,55 te 
Nazım vapuru ile Varnadan 

Urlaya 1800 göçmen gelmiş
tir. Göçmenler, dün karaya 
çıkarılmışlar ve tahaffüzhane
dcn geçirilmişlerdir. iskan mü· 
dürü Tnhsin Akgün, dün Ur
la) a gitmiştir. Orada gC->çınen 
kar<leşleıimizin iskan edile· 
cekleri mıntakalara sevkleri 
ile meşgul olacaktır. 

Kızılay, göçmen kardeşle· 
rimize Urlada sıcak yemek 
verıneğe başlamıştır. 

Devlet demiryolları me
murlarıntn harcirahı 
Devlet dcmiryolları idaresi 

meımırlarından bir yerden di· 
ğcr bir )'ere rıakledileceklcre 
verilecek harcirah hakkında 
yeni bir karar alınmıştır. Bu· 
na göre kendi arzularile be· 
cayiş ve başka yerlere nakil· 
!erini istiyen memurlara har
cirab verilmiyecek, i<l ri veya 
sıhhi sebebler ve idarenin gö· 
reccği lüzum üzerine bir yer· 
den diğer bir ·ere nakledile
cekler harcirah 'erilcccktır. 
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Saglam adama 
---· ·----

Hasta raporu vererı 
doktor hakkında 

tahkikat yapılıyor 
Bucalı B. Şerafeddin Bal· 

kanlı ile B. Necmeddin Men· 
dek arasındaki davaya dün 
şehrimiz Sulhccza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. B· 
Şerafeddin, B. Necmeddio 
aleyhine hakaret davası açmı~, 
fakat maznun Nevroloji ve 
iltihab adelei kalpten rahatsız. , 
olduğuna dair mahkemeye 
rapor göndermiş, B. Şerafed· 
din, maznunun Devlet demir· 
yolları işletme müdürlüğü çıJ' 
va) dairesinde çalıştığını ve 
hiçbir hastalığı bulunmadığın 
iddia etmişti.. Bunun üzerine 
mahkeme heyeti, çuval daire' 
sine gitmiş ve raporlu e 
Necmeddini, vazifesi başındı 
çalışırken bulmuştu. Buca ar 
lediye doktoruna mahkemede 
muayene ettirilen B. Necmt 
dinin hiçbir hastalığı bulıı~· 
madığı hakkında rapor ve~ 
miş, mevcuden Sulhceza 11111 

kemesine getirilen mazııtı' 
hakimin kararile evvela bli~1 

met doktoruna, bilahare di~ 
bir doktora muayene ettij 
miş ve muayene eden 
doktorlar, B. Necmeddi~ 
sağlam ve hastalıksız old~1 
hakkında rapor vermişlerd 

Jandarma ile birlikte d 
tora gönderilen maznun, t 

rar mahkemeye getirilmiş 
o vakit hakim1 bu rapo' 
okuduktan sonra, hastalı 
dair ilk raporu yazmış 
doktor B. Ziya Bekman ~ 
kında takibat yapılmasırı1 

rarlaştırmıştır. Muhakeme, 
ka bir güne bırakılmıştır· 

Yeni mahsııl 
bekleniyor 

Üzüm stoku 12 bin çu~. 
Son günlerde borsadll 11 

satışları hararetini k8~ 
miştir. Alıcılar, yeni ıll 
lün piyasaya çıkmasın• be 
mektedirler. Üzüm V\1 
piyasasının, Ağustosun ıl 

·rı 
talarında açılacağı tahrnı e 
mektedir. Henüz, izırıir11 
çuvaldan başka kuru 6 
gelmemiştir. Mevcud 1 
stokunun 12 bin çuval 0 

tahmin olunmaktadır. 

Hafif 9eÇiŞ'frttefl ~ 
Dün Çeşmeden izcrı 1

6 
nen iktısad Vekaleti rJ1 .. 

S ·111•" !erinden B. Yusuf a!
1 

J 
ıniş olduğu otomob• ' 
bir kamyonla çnrP1~~ 
otomobilin ön com18 s" 
ınıştır. Bir kişi hafı{ r 
yüzünden yaralanmıştı · 

Takdirname ttfl 
kazat2 ~ 

l ı se,,. 
Devlet Demiryol or , ı 

işletme müfettişi f3!\} t J 
Sezen, Basmahane g~cıf• 
törü Bay lbrahim Tı~ııı' d 
mahane istasyon sırı oıı 
törii Bay SüreY)'a .. fetl 
sekizinci işlet~ıc .1110 lıf11' 
Salih Oğuz, lzınır5gyfı P. 
başdirektörü Bay . e ıctcr11 

ihracat giimrüğli d1ı~~ goi11 
Şerif Levent, lthtı El· 50'1 

d. k .. .. B f ahrı il 
ırc ·toru ay . bırı 

Müstnhkc;m Mevkı ,Abd 
beden binbaşı ~~ruf.; ~! 
zak Akbulut, gu , 'fs~1 

dür muavinı Ba> u ırıett 
Kuruın B" manın Hava 1nuı , . d ..., ,,e l' tl 

azamı yar lu• f-laVtt , .. c 
bulundukları 11cl ı11 
İzmiı şubesınce gede bll 
bil dit ilmi~, merkez l11 ' r 
daşların nanılarına..tıf· 
<linl• mc gond rırıh 
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General F ranko nihai"· za
ferden eminmiş! 

~-------------~ Fransanın, cumhuriyetçi ispanyaya paraca yardımda bulun. 
duğanu Aksiyon Fransez gazetesi yazıyor 

Paris, 19 (Radyo) - Havas hücum ederek bu komitenin -Ademi müdahale komitesi 
Ajansı bildiriyor; hiçbir şeye yaramadığını ve hukuki değil siyasi bir teşek-

Asiler Broneneye 10,000, Milletler cemiyeti yerine de küldür. Komite azası ancak 
Buadilya Del Donteye de 10 kaim olamıyacağını beyan et· beş büyük Avrupa devletinin 
bin yeni asker sevketmişlerdir. mış ve demiştir ki: menafiile meşguldür. 
Madrid cephesindeki asi kuv
vetler 50,000 kişidir. Dün ak
şam üzeri asiler şiddetli bir 
topçu ateşind<"n sonra taarruza 
geçmişlerdir. Taaarruzun he· 
defi Broneedir. 

Asiler Mahondaya kadar 
ilerlemişlerdir. Bu sırada bir 
batarya top da asilerin eline 
düşmüştür. Dört Rus hücum 
arabası da hücum sahasında 
kalmıştır. Taarruz devam et
mektedir. 

Salamanka, 19 (Radyo) -
Asi ispanyada dün ihtilalin 
senei devriyesi tes'id edil· 
miştir. 

General Franko bu müna· 
sebetle radyoda bir nutuk 
iradetmiş ve bu senenın ve· 
kayii hulasa ettikten sonra 
bu husususta yardım eden 
İtalya, Almanya ve Portekiz 
hükumetlerine teşekkür eyle· 
miştir. 

General Franko, nihai za· 
ferin kendi tarafında kalaca· 
ğını tekrarlamıştır. 

Paris, 19 (Radyo) - Aksi
yon Fransez gazetesine gorc, 
Fransa hükumeti Valansiya hü· 
kumetine mali yardımlarda 
bulunmaktadır. 

Bilbao, 19 (Radyo) - Asi 
Almirante Çervera kruvazörü 
Satander ve cıvar sahilleri 
bombardıman etmiştir. 

Salamanka, 19 (Radyo) -
Gcnral Franko karargahı 

umumisinin tebliği: 
Villa Frankadel Kasinliyo 

ccbhesinde milislerin hücum· 
farı ağır zayıatla kırılmıştır. 
Bazı siperler elimize geçmiştir. 
Tayyarelerimiz havaya ha
kimdir ve cebheyi bombardı
man etmektedirler. Beş milis 
hlyyare iskat edilmiştir. 

Sebastien, 19 (A.A.) - B. 
Azana dün akşam Valansiyada 
radyo ile bir nutuk söylemiş· 
lir. Bu nutukta asilerin İtalya 
ile Almanyadan hariçten yar· 
dım görmeselcrdi çoklanberi 
ezilmiş olaca~ tarını kaydet
miştir. 

Dr. Azana ayni zamanda 
ademi müdahale komitesine 

ANADOLU 
-----

Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazı;anı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
mumi nc~riyat ve yazı işleri 

nıüdürii : J lamdi l üzbet Çnnçar 

ldarehancei : -
İzmir ikind ,Be)lrr eoka~ı 
C. Halk Parti&i bina ı içinde 

1elgraf: Jzmir - ANADOLU 
1'e]efon: 2776 •• Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı l 200, altı aylığı 700, üç 

ylı~ 500 kuru~tur. 
Yobanc;ı memlekct1er için enelik 

abone ücreti 27 liradır 
Ueı yerde 5 kuruştur 

(.; . -~ geçmio nüshalar 25 kuru~tur. 

ANI\ DOLl IA'!'BAASJNDA 
- • BASII.MIŞTJR 

Gençl~rimiz 
Türkkuşuna bUyük rağ

bet gösteriyorlar 
Ankara, 19 (A.A.) - Kü

tahya askeri kampında bulu
nan Lise talebelerinin Türk
kuşuna girmeye ve uçmaya 
karar vermeleri üzerine lnönü 
yüksek yelken uçuş kampı 
Kütahya askeri kampına gön· 
derdiği bir telgrafta bütün 
memleket gençlerine bir Ör· 
nek teşkil edecek olan bu ka
rarın ayni zamanda lnönü 
kampındaki çalışmalara da ye· 
ni bir kaynak olduğu ve bü· 
tün memleket gençliğinin el 
ve gönül birliği ile kanatlı 
nesli yaratmaya çalışacağı hu· 
susundaki inanını belirtmiştir. 

Kütahya kampı verdiği ce· 
vapta lnönü ufkuna kanad 
açan genç ruhların sıcak sev· 
gilerile işlenen telyazısının 
kamp gençliğinin kanatlı nesle 
katılmak hususundaki diişün· 

celerine yeni bir kuvvet teş
kil eylediği ve bu gençliğin 
büyükler büyüğünün vedi· 
ası olan Cumhuriyeti yannlara 
ulaşbrmayı bir vatan borcu 
saydığı bildirilmektedir. 

Filistinin taksimi 
Uluslar sosyetesince de 

kabul edilecek 
Denevre, 19 ( Radyo ) -

Uluslar sosyetesi azasından 

mühim bir kısmı Filistinin 
taksimi lüzumunu tasdik ve 
kabul etmektedir. Bu sebeple 
lngiliz projesi mandalar ko
misyonu tarafından olduğu 
gibi tasdik edilecektir. 

ransada 
Hava bayramı 

Paris, 19 (Radyo) - Hava 
bayramı büyük şenliklerle 

Villa Kublede yapılmıştır. 
Fransız hava kuvvetleri bu 

münasebetle çok büyük hare
ketler göstermiştir. 

En büyük, en kuvvetli, en 
seri ve modern tayyareler bu 
merasime iştirak eylemiştir. 

8 saat süren bu hava teza· 
hüratı hadisesiz geçmiştir. Bu 
merasime moto balonlar da iş· 
tirak etmiştir. Havadan yer ile 
muhabereler yapılmış ve 'jer· 
den radyo telefonik ile idare 
edilmiştir. Ticaret tayyareleri 
de bu merasimde yer almış, 

harb taklitleri ve paraşüt atla· 
maları yapılmıştır. Amerika 

Dünyanm en mühim harp Belçika murahhası 
tayyarelerini yapıyor.. Tedkikatana devam ediyor 
Nevyork, 19 (Radyo) - Londra, 19 (Radyo) - Bel-

Nevyork Taymis gazetesi, Amc· çika murahhası ve Maliye Eks· 
rikanın diinyanın en mühim peri B. Moris F rer bugün 
harp tayyarelerinin icad edil- Londraya gelecektir. B. Moris 
diğinden bahsediyor ve bu Frcr bütün Avrupada yap · 
tayyarelcrde 6 sar mitralyöz, makta olduğu tedkikata Lond· 
bomba atacak aletler, ve on· ra ve İngiltcrede de devam. 
bin metre yüksekte yapılacak edecektir. 

harpler için yerler bulundu- B. Moris F rcr B. Ncvil 
ğunu ve bu tayyarelerin saatta Çamberlayn, B. Eden ve sair 
300 kilometre siir'atlc yol al- İngiliz ricalile temaslarda bu-
dağını yazıyor. lunacaktır. 

Fransız 
Komünistleri 
B. Edenin projesini be

ğenmemişler 
Pnris, 19 (Radyo) Ko· 

münist partisi siyasi bürosu, 
B. Edenin proiesi aleyhine 
bir tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğe göre Komünist 
partisi erkanı Valans hüku
metine sonuna kadar yardıma 
devam edecektir. 

Kral Karol 
Paristen londraya hare· 

ket etti 
Paris, 19 (Radyo) - Ro

manya kıalı Karo!, dün Paris 
civarındaki köşkünden buraya 
gelmiş ve bir müddet sonra 
Londraya harekP.t eylemiştir. 

Grev 
Paris, 19 (Radyo) - Nehir 

nakliye vasıtaları grevi niha· 
yet bulmamış ve Sen nehrin· 
den başka diğer nehir ve ka· 
nallara da sirayet etmiştir. 

Miiznkcrclcı· devam ctmı'k· 
tedir • 

İstanbulda 
Fecı bir cinayet oldu .. 
İstanbul, 19 (Hususi) - İb· 

rahim adında bir şahıs, bir 
alacak meselesinden dolayı 
Arap Kemal adında birisini 
Samatyadaki kayığında öldür· 
müş ve cesedini denize at: 
mıştır. 

Katil İbrahim, derhal yaka· 
lanmış ve Adliyeye verilmiştir. 

Par iste 
Gazete müvezzileri arbede 

çıkarmışlar 

Paris, 19 (Radyo) - Figaro 
ve Ümanitc gazeteleri müvez· 
!eri arasında bir arbede çık
mış, polis bir saat uğıa~tıktan 
sonra nümayişçileri dağıtabil
miştir. 

ltalyada buğday ist ihsalatl 
Roma, 19 (Radyo) - Son 

zürraı istatistiklere göre, bu· 
sene İtalyada 80,000,000 ken
tal buğday elde edilecektir. 

Terihte İtalyanın bukadar 
buğday istihsal ettiği kaydc
dilmcm iştir. 

Nakliye vasıtaları 
modern olacak 

- Başı 1 inci sahifede -
sında bilhassa ticaret ve en
düstri sahalannda gittikçe faz
lalaşmakta olan münasebet
lerde mühim bir merhale teşkil 
eylediğini kaydeylemektcdir. 

Türkiye Nafıa Vekilinin İs
vcçi ziyareti Vekaletin bilhassa 
elektrikleştirilme ve münakalat 
sahalarında programında mev
cud büyük nafıa işleri ile ala· 
kadar olarak tetkik ve haber 
alma mahiyetlerini haiz bu
lunmaktadır. 

B. Ali Çetinkaya İsveçte 
bir hafta sürecek olan bu se· 
yahatinde elektrik makineleri 
yapan büyük Asca fabrikala
rını, lokomotif, türbin vesaire 
imal eden (Nyd9vist) And 
Holm fabrikalarını, Gothem
bourg limanını ve muhtemel 
olarak Boferoda harb levazımı 
fabrikalarını gezecektir. 

Ali Çetinkayaya bu seya· 
hatinde refikası, kızı ve husı1sl 
sekreteri ile muhtelif sahalarda 
birkaç mütehassıs refakat et· 
mektedir. 

Stokholm, 19 (A.A.) - İs· 
veç Ajansı bildiriyor: 

"Birkaç gündenberi İsveç 
de bulunan Türkiye Nafıa 

Vekili B. Ali Çetinkaya Grand 
Hotelde gazetecileri kabul 
ederek aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

- Son senelerde demiryolu 
inşası İsveç ile Türkiyeyi bir
birlerine çok yakınlaştırmıştır. 
İki memleket arasındaki mü
nasebetler daima iyi bir halde 
bulunmuştur. Fakat lsveç fir
malarının ve mühendislerinin 
sağlam eserlerinin müşahede-
sinden sonra bu şimal mem· 
keti hakkındaki hürmet ve 
takdir hisleri daha ziyade faz
lalaşmıştır. Türkiyede demir· 
yolu inşaatına devam oluna
caktır. Bu iş için yeniden elli 
milyon liralık tahsisat vaze· 
dilmiştir. 

700 bin kilometre murab
bm mesahası ve Şnrk ile Garb 
arasındaki köprü vaziyeti ile 
Türkiycnin her istikamette ge· 
niş ve iyi münakale hatlarına 
ihtiyacı vardır. 

Tiirkiyedc sulama meselesi 
de mevcuttur. Bu mesele .!'u 

seviyelerinin sistematik bir 
tarzda bir hizaya getirihncsi 
ile halledilecektir. Bu işe bu 
sene içinde başlanacaktır. 

Birçok memleketlerde halen 
çok vahim bir mesele işsizlik 
meselesi Türkiyede mevcud 
değildir. Demiryolu inşaatı, 
pamuk zeriyatı ve daha bir 
çok büyük işler kütle halinde 
işçiye iş temin etmektedir. 

B. Ali Çetinkaya sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

-İsveç gelerek mahallinde 
İsveç cnd üstrisini ve İsveç teş
kilatçı sahasını tedkik etmek 
fırsatını veren lsveç hükume
tinin bu davetini samimi bir 
sevinçle kabul etmiş bulunu· 
yorum. 

B. Ali Çetinkayanın bu zi· 
yareti münasebetile Stokhol· 
mün en büyük ·gazetesi olan 
Stokholms Tidningcn bir baş 
yalısında diyor ki: 

- lsveçi ı.iyareti esnasında 
B. Ali Çctinkaya gerek mem
leketi gerek kendi şahsı hak· 
krnda samimi hürmet, takdir 
ve sempati hislerile karşılana
cağına emin olmalıdır. Biz o 
zaman<lanbcri Türk milletine 
karşı dostluk beslemekteyiz. 
Ve bunun miih•kabil olduğu· 

nu miişAhadc <'ylcmekle de 
bahtiyarız. 

s.yr. s 

Genç bir çocuğun cüreti 

Halim babasının, 
katilini öldürdü 

Katil: Nasıl, babamı öldürür mü
sün diye bağırıp hırsını gösterdi 

İstanbul, 19 ( Hususi ) -
Bugün, Karstan getirilen dört 
katilden İlyas, jandarmaların 
arasında Halim isminde genç 
bir çocuk tarafından öldürül
müştür. 

llyas, bundan evel Halimin 
babası Hüsnüyü Gönende öl· 
dürmüştü. Yakalanarak Karsa 
gönderilen İlyas, orada mah· 
kum olmuş ve bu sefer mah
kumiyetini geçirmek üzere İs· 
tanbul hapishanesine nakle
dilmek için yola çıkarılmıştı. 

llyasın getirileceğini haber 

alan Halim, yanına amcasının 
oğlu Saferi de alarak yolda 
beklemış, İlyasm, jandarmala· 
rın muhafazası altında getiril· 
diğini gorunce, saklandığı 
yerden fırlıyarak ateş etmiş 

ve Jlyası öldürmüştür. 
Halim, derhal yakalanmış 

ve Adliyeye verilmıştir. 
Halim, yak~landıktan sonra 

ityasın cesedine bakarak: 
- Nasıl, babamı öldürür 

müsün? 
Diyerek hırsını izhar et

miştir. 

ltalyanlar, hertarafta tah
kimat yapıyorlarmış?. 

-· Deyli Telgrafın, Sicilyada yapı
lacak manevralar münasebetile 
yazdığı şayanı dikkat makale 

Londra, 19 (Radyo) 
Daili Telgrafın askeri muhar
riri, İtalyan hava kuvvetlerinin 
Sicilyada yapacağı manevra· 
lardan bahsederek şunları ya· 
zıyor: 

"Geçen Mart, İtalya büyük 
manevralar yaptı. Bu manev· 

ralara hava,~deniz ve tahtelbahir 
kuvvetleri iştiro.k etmişlerdir. 

Bu manevranın esası, Şimali 

Afrika ve Sicilya arasındaki 

yolu , mefruz düşman donan· 
masına kapatmak idi. 

Ônümiizdeki ay yapılacak 
manevranın hudud ve ehem
miyeti çok geniş olacaktır. Bu 
manevraya italyan filosunun 
kısmı azamı ve 75 tahtelba· 
hir iştirak edecektir. 

..................... 1 .. 

Bugünkii millileşmi~ modern 
Türkiye kuvvet ve istikrar 
bakımından çok kazançlıdır. 
Türk milletli kuvvetli ol· 
duğunu ve yapıcı işlerde kud· 
retli olduğunu isbat etmiştir. 

Türkiyedc Kamal Atatürkiin 
ve onun müşavirlerinin idaresi 
altında muazzam bir es1..·r vü· 
cuda getirilmiştir. Bu esere 
bundan böyle ayni enerji ile 
devam edileceğinden de emin 
olunabilir. Bu esere devamda 
daima umumun menfeatlerine 
hizmet zihniyeti hakim ola-
caktır. 

Tiirkiye hükumetinin karşı
laştığı en mühim işlerden bi· 
risini modern bir münakale 
şebekesi vücuda getirmek teş· 
kil eylemiştir. Bugün isvcç 
hükumetinin misafiri olan dev· 
let adamı bu sahada muaz· 
zam bir eser vücuda getir
miştir. 

Ve bu esere lsveç endüs· 
trisi geniş bir mikyasta yar· 
dım etmek fırsatını bulmuştur. 

İsveçtcki ikameti esnasında 
B. Ali Çetinkayanın mcmle· 
ketizin kabiliyetine ve yeni 
Tiirkiycnin gnyrr.tlcrinc karşı 

olan sempatisine cmniycl ge· 
tircceğini ümid ederiz. 

Gerek kendisine, gerek re· 
fakatindeki vatandaşlarına şan· 
lı ve satvetli bir tarihe malik 
büyük bir milletin mııhtcrem 

mümessilleri sıfatilc lıoşgeldi
niz deriz. Öyle bir milletin ki 
bu millet halen de yeni saha· 
lardn ve yeni vasıtalarla yc-nı 

şanlar knzanmaktadır. 

Bu manevraların esası da 
icabında Akdeniz yolunun şark 
ve garbdan ayni zamanda ka
patılmasıdır. Son olarak Trab· 
lusgarbta yeni bir ltalyan üssü 
bahrisi tesis edilmiştir. Bu 
üssü bahri Siragojadan 270 
deniz mili mesafededir ve Mal· 
tayı ikiye ayırmaktadır. 

Bundan başka Leryoz ada
sile İtalya arasında bir hat 
daha vardır. Burada kuv· 
vetli bir hava ussu vücudc 
getirilmiştir. 

Trablusgarb ussu bahrisi 
Mısır hududlarından 60 mil 
olduğuna göre, İtalyanlar Hop· 
ruk ve Leryozu Kıbrıslan İs
kenderiyeye kadar olan me
safeden daha yakın bulun· 
maktadırlar. 

İtalyanlar, Demirada da t ah· 
kimat yapmaktadırlar.,, 

Vekillerimiz Mosko
vadan döndü 

-Başı 1 inci sahifede -
İ ·tanbul, 19 (A.A.) - Ha

riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştli 
Arasla Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrii 
Kaya ve maiyetlerindeki heyet 
azası bugün öğlcyn So\·yct 
bayrağını hamil Grozia vapu
rile şehrimize gelmişlerdir. 

Vapur baştanbaşa donan· 
mıştı. Grandi direğinde Türk 
bayrağı dalgalanıyordu. 

Vekillerimiz rıhtımda Kültür 
Bakanı Saffet Arıkan, Emniyet 
genel direktörü ve istabul Vali 
vekili B . .Şiikrü, Emniyet di
rektöı i.i Salih Kılıc, Sovyet, 
İran ve Irak konsolosları ile 
şehrimizde bulunan bazı dip· 
)omatlar, mebuslar ve kesif 
bir halk kütlesi karşılamıştır. 

Vekiller, doğruca P crapalas 
.<\teline gitmişlerpir. 
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Sayfa 4 

Türkiye ve Arablık 

Emir Abdullahın 
milletine hitabesi 

İskenderun meselesi hakkındaki 
noktai nazarını da acıkca anlattı 

' ' 
r~ ~ 

Antakyadan 
Filistin gazeteleri, Emir 

Abdullahın Ankara dönüşün
de milletine hitabesini neşret-
mektedirler. Hitabe şöyledir: 

"Cömert miJletime; 
Beni size afiyet ve meserret 

içınde kavuşturan tanrıya 
hamdolsun. 

Güler yüzle kalbiniz sevinç 
dolu olarak beni karşıladığı· 
nazdan dolayı teşekkür ede· 
rim. Sizin gibi millet varol-
sun. Tanrı nimetini sizden 
esirgemesin bizi ve sizi gaza
bından korusun, amin. Seya· 
hatten içim sevinç.le dolu ola
rak döndüm. Saadetinizin te
minine çalışmak, arzularınızı 

yerine getirmek ba~lıca dile
ğimdir. Ezcümle memleketime 
karşı üstüme terettüb eden 
vazifenin semerelerine pek 
yakında kavuşacağımızdan 
ümidvarım, inşallah. 

Bu seyahatte lngiliz kralı 
ve hükumeti ile aramızdaki 
dostluğu yenilemeğe muvaffak 
oldum. Ve asil lngili:derle 
eski hatıratı tekrar ya,adım. 
Birçok Şarklı kral ve ümera
larla tanışmaklığım sevincimi 
artırmıştır. Filistin meselesi 
hakkında şöylenmekte olan 
şayiata dair birşey dinlemek 
arzusunda bulunduğunuzu an
lıyorum. Sizi temin ederim ki 
seyahate çıkmadan evelki ma· 
liimattan başka birşey bilmi
yorum. Filistinin taksim edil· 
mesine gelince, bu dahi aley
hime söylenen yalandan başka 
pirşey değildir. Yalancılara 
lanet olsun. Türkiyeye seya· 
hatime gelince, bu 1919 yılın
danberi, yani ŞarkHürdüne 

gelmeden iki sene evci dile
ğimdi ve ancak bu yılda mü· 
yesser oldu. 

lskenderun Sancağının ge
çirmekte bulunduğu fevkalade 
ahval hakkında Suriye gazete-

bir görünüş 
!erinde bana atfedilerek yazı
lan sözler mucibi istiğrabım 
olmuştur. fşgal ettiğim mev
kiin ~erefile sizi temin ederim 
ki, bu doğru değildir. Seya
hatim esnasında Arap ülkesi
nin o kısmına karşı hizmette 
bulunmak isterdim, bu hususta 
tarafeyr.i memnun edecek ne
ticeye varılmasını içten arzu 
ederdim. Bu arzu ile Londrada 
da Arap meselesile uğraşan
lardan bazılarile görüştüm. 
Mesele hakkında beni tenvir 
edecek ve Cenevrede salahi
yetle söz söyliyecek Suriyenin 
resmi adamlarından birini bu
lamadım. lstanbula varmadan 
Cemiyeti akvamın kararını öğ-
rendim. Gazeteciler Sancak 
meselesi hakkında mütaleatımı 
sorunca ben de iki kardeş 
arasında vaki meselelerdir. 
Şüphesiz ki, iki kardeş kendi 
aralannda çıkan bu gibi mü
nazaalarda korkusuzca neticeye 
varacaklardır: dedim. Fikirleri 
zehirleter.ler iyi bilmeli ve he· 
piniz güzel bilmelisiniz ki, 
içinde yaşadığım topraklarla 
hemcivar olan Arap memle-
ketlerini severim, uğrunda ka· 
nımı, canımı feda ederim . ., 

En derin bir alaka ile göz 
önünde bulundurulacak isken· 
derun meselesi hakkında, Emir 
hazretleri mütalaalarını açıkça 
söylemiştir. Halbuki bizim işa
ret edeceğimiz ufuk ise Müs
lümanı Müslümanla, ve Araba 
Arabla birleştiren ve diğer 
tabirle Arab ve islam alemi-
nin kurtuluşu ancak kardeşler 
arasındaki düşmanlıkları orta
dan kaldırarak ve biribirlerini 
kırdırmak için düşmanlarının 
mukadderatına sığınmamaktır. 
Dün Türkler ve Iraklılar ara
sında Musul meselesi önayak 
olmuştu. Kardeş kardeşe içer· 
!erlerdi. Arkası uzamadan gö-

il __ Ci_iz_li_C_i_h_an_g_ir_ 
1 
( 

-24- Nakleden: F.Şemseddin Benlio~lu 

iki dost ve. davetli donan· 
manın böylece ansızın ayrıl
ması için herhalde mühim ve 
ciddi sebebler olmak lazımdı. 

iki büyük devle!, bu dedi
kodulu vaziyet üzerine donan· 
malarının Ardenya sularını 
terketmesini emre mecbur 
kalmıştı. Bu vaziyet, cihandaki 
dedikoduyu artırmağa fazlaca 
kafi idi. Bunun için, esraren
giz radyonun verdiği haberin 
esassız olmadığına inananlar 
daha fazla idi. Ardenya hü-

1 kiimetinin cihan hilkimiyetini 
elde tutmak hususundaki hırsı 

da zaten meçhul birşey de
ğildi. 

Esasen iki hükumetin istih
barat büroları, vaziyetin cid
diyetine emin görünmekte 
idiler. Fakat ellerinde hiçbir 
vesika yoktu, esrarengiz rad
yonun da merkezini de bil
miyorlardı. Erkinıharbiyele
rinin sordukları suallere de 
kati bir cevap veremiyorlardı. 

Sefirlerin şifreli haberleri 
de böylece mübhem ve kara
şık idi. 

Fakat ne pahaya olursa ol· 
sun bu meselenin tavazzuh 

48 saat zarfmda olanlar 
Son kırk sekiz saat zarfında 

şehrimizin muhtelif semtlerin
de ufaktefek yedi hırsızlık 
vak'ası olmuş ve hırsızların 
hepsi de yakalanmışlardır. 
Hırsızlık vak' aları, elbise ve
sair bazı eşya çalmaktır. Bu 
yedi vak'a içinde mühim olanı 
yoktur. 

Bundan başka aynı müddet 
zarfında yedi dövmek, dört 
yaralamak, beş hakaret, üç 
sarhoşluk vak'ası da kayde
dilmiştir. 

nüller açıldı, yüreklerde bir şey 
kalmadı. iki kardeş devlet en 
samimi bağlarla biribirine bağ
landı. Kardeşlik lrana, Afga
nistana kadar boylandı. Son
ra da Mısırla Arab memleket· 
lerine kadar uzandı. Duygula
rımıza kapılmıyarak soruyoruz: 
Arablarla Türkler arasında 
düşmanlık duygularını yarat
mak bu Müslüman Arab bir
liğine elverişli midir acaba? 

lskenderundaki Arab huku
kunun gözetilmesinden vazge
çilmesini söyliyenlerden deği· 
Jiz. Bizim davamız bir akıbeti 
göz önüne alarak düşmanlığı 
israf derecesine vardırarak o 
ufukta tecelli eden vaziyeti 
izam etmemektir. Düşmanlık 
ve anlaşamamazlık duygularile 
bulamk olan ufkun temiz.len· 
mesini Türkler; Arablar kadar 
gönülden isterler, netekim 
Londrada ismet lnönü Emir 
hazretlerine komşu memleket· 
lerin biribirlerine karşı taşıdık
ları geçimsizlik duygularını 
b•essüfle anlatarak ezcümle: 
"lslam milletleri elele vererek 
aralarındaki anlaşamamazlık· 
ları ortadan kaldırmak zamanı 
bu zamandır.,, demiştir. 

Ankarada Emirin şerefine 
verilen ziyafette dahi Avrupa 
süferalarının huzurunda Ka
mil Atatürk Emire hitaben 
şu sözlerde bulunmuştur: 

"Arablar Osmanlı im para· 
torluğu aleyhinde ayaklandı
lar, biz de müteakiben aynı 
şeyi yaptık. 

Her iki millet istiklali uğ· 
runa ayaklandı. Arablarla bir· 
leştik. Biribirimize düşman ol
duğumuzu zannedenler yanılı
yorlar. Hakikatte kardeşiz. 

Bizi din, tarih ve gaye bir 
arada birleştiriyor.,. Emir haz
retleri Ankarada iken "Tür
kiye Suı iyen in biiyük kardeşi 
olması sıfatile, İskenderun me· 
selesi de iki kardeş arasında 
doğan anlaşmazlık nasıl hal
ledilirse bu meselenin de bu 
şekilde hallolmasını ümid ede· 
rim.,. demişlerdir. 

• 
etmesi elzemdi. Ardenya ile 
dost kalabilmek başka türlü 
mümkün olamazdı. Bunun 
üzerine iki devlet istihbarat 
büroları hummalı bir faaliyete 
girişmek mecburiyetinde kal· 
dılar. 

Evvela, esrarengiz radyo 
merkezini meydana çıkar-
mak lazımdı. Bu radyonun 
bir hususiyeti vardı: Bu ses, 
kısa, orta ve uzun mevcelerle 
çalışan bütün radyolarda aynı 
şekilde ve ayna zamanda din
lenmişti. Radyo fenni ve rad· 
yo sanab henüz böyle birşey 
bulamamış idi. Mevce uzun
luğu farkı henüz kaldırılmış 
değildi. 

Radyo mütehassısları bu 
hadiseyi izaha muktedir ola· 
madılar. Radyo mütehassısları 
sesin şekli ve son korkunç 

Şehir, cumhuriyet bayramına ka
dar enstitüye de kavuşacaktır -· Manisa (Hususi) - Manisa ileri ve asil mevkiine ulaşması 

halkı, bugün gene en güzel demek; herşeyden önce inkı-
günlerinden birini yaşadı, ens- lab heyecanını kendimize ah-
titünün temeli ataldı. lak edinmek demektir. Bu 

Bundan başka da genişle- varlığı meydana getirmek için 
tilen ve cidden çok güzel bir herşeyden evci kendimizden 
şekle konulan Halkevimizin emin olmak, heyecanla yaşa· 
yeni şeklile küşad merasimi mak, ümidle dolu bir gönül 
yapıldı. lazımdır. Halkevi, açılmala-

Program mucibince saat rından istihdaf edilen gayeye 
on sekizde büyük .bir kala· ulaşmak için evladlarından 
balık, valimiz ve generaller çalışma yolunda fedakarlık 
büyük çamlıkta toplandılar. ister. Düşünmeliyiz ki, yaptı-
Şehir muzıkası önde olduğu ğımız ve yapacağımız feda-
halde enstitünün yapılacağı karlık Sakaryayı kanlarile kı· 
cumhuriyet caddesine gidildi. zartanların, kemiklerini Koca-
Burada valimiz ve general tepede dağıtanlann yanında 
Ali Rıza, vilayetimiz için cid- hiçtir. Ben Parti namına bü-
den çok kıymetli olan bu tün Halkevi evladlarmdan 
eserin meydana getirilmesinin çealışma fedakarlığı istiyorum, 
zaruret ve faydalarına tesbit istiyorum ki bizim Halkevimiz 
eden biıer nutuk söylediler çalışma sahasında · en önde 
ve şiddetle alkışlandılar. gelen Halkevlerinden biri 

Vali; heyeti umumiye buzu- olsun. Hep beraber, biribi· 
runa binanın mütcahhidlerini rimizi severek, biribirimize 
davet ederek, enstitüyü önü- dayanarak bu ülküye vara .. 
müzdeki cumhuriyet bayramı· cağız. 
na kadar noksansız tamamlı· Demiştir. 
yacaklanna dair kendilerinden Bundan sonra kurdeleyi 

söz istedi. Müteahhidler de bi· kesmiş ve bina gezilmiştir. 
nanın o güne kadar muhakkak Bina, her yönden cidden mü-
bitirilcceğine dair söz ver.. kemmel olmuştu. En son sis-
d·1 tem elektrik tesisah binaya 

ı er.. b 
ayn ir cazibe veriyordu. Bundan sonra yüzlerce va-
Halkevi, törende bulunanlara 

tandaş Halkevi önüne geldi· d d .k . M 'k" on urma ı ram ettı. usı ı 
ler. Yeni Halkevi binası mem· 

• kolu konser verdi, bu arada 
leketimize cidden şeref ve 

Bayan Perihan ve Bay Hik
z"ynct veıecek bir şekilde çok 

met Bozkurt güzel şiirler oku
zarif olmuştur. 

dular. Geç vakte kadar dans 
Herkes yerini aldıktan son· 

ra muzıka istiklal marşımızı edildi, çok neşeli bir gece 
geçirildi. F. A. 

çaldı. Marştan sonra vali gü· 
zel bir nutuk verdi ve sürekli /ngiltereden satın 
alkışlarla karşılandı. l k a ınaca vapur 

llbayımız ihtiyaçlara cevab 
verecek bir şP.lcilde gcnişleti· Liman işletme müdürlüğü, 
len ve heyeti umumiyeıi mo- 934 senesinde lngilterede ya· 
dern bir hale konulan Halke- pılmış olan bir yolcu vapu-

runu satın almağı korarlaştır· 
vinin bu yeni şeklile açılma mış ve bu husustaki mukave-
törenini yaparken Halkevinin lenameyi tanzim eylemiştir. 
çalışma yolları ve gayeleri Vapur on sekiz bin lngiliz 
üzerinde konuşmağı faydalı lirasına ve muayene neticesin-
bulduklannı söylemiş ve cid· de körfezde işlemeğe müsaid 
den çok vakıfane bir söylev görülürse satın alınacak ve 
vermişlerdir. Valimiz söylev- ilkteşrinde limammıza gelmiş 
]erinin sonunda: bulunacaktır. 

- Burası ~encin, inkılab- Borsada intihabat 
çının, hız almış adamın, isa- hazırhkları 
bet ettirmek için hedef arıyan Yeni borsa idare heyeti in-
yürek ve gönül avcılarının tihabatı, 26 Temmuz pazartesi 
yeridir. Burada fikir, emel, günü yapılacaktır. Seçmek ve 
his, ümid yaşar. Halkevlerine seçilmek hakkını haiz olan-
kasvet, ümidsizlik ve durgun· larm isimlerini havi listeler, 
luk giremez. inkılabın başa- dün borsa salonlanna asıl-
rılması Türk milletinin en mıştır. 

kahkahayı büyük bir alaka 
ile tahlil ettiler ve sesin in
san sesi olduğunu fakat bir 
insan ağızmdan çıkmamış ol
duğunu kati olarak kararlaş
tırdılar. 

Mütehassıslar daha fazla 
izahat vermek için esrarengiz 
merkezin yeniden söylemesini 
beklediler. Fakat bu esraren
giz merkez derin bir sükuta 
dalmış, artık neşriyat yapma
makta idi. 

* *. 
General Mars, vaziyetin 

haysiyet ve şerefi lehine dön
müş olmasına rağmen, başve· 
kilin tavsiyesi veçhile o gece 
uyumağa muvaffak olamadı. 

Asabı çok bozulmuttu •. 
Vaziyeti, başvekildcn daha 

muğlik ve mübhem görü
yordu. 

Lidya hakkında başvekilin 
düşüncesi, Marsı çok düşün
dürüyordu. Lidya, Marsın gö
zünde her türlü şüphe ve zan· 
dan uzak, afif ve nezih bir 
kadındı. Fakat ... Bu kadının 
casus olması ihtimali de zih
ninden birtürlü çıkmıyordu. 
Bu kadının, kocası bahriye 
nazırmdan istediği kadar esrar 
elde etmesi mümkün değil 
miydi? 

Sonra... Kocası bahriye 
nazırı, aşıkı, yani kendisi de 
hava kuvvetleri umum erkanı 
harbiye kumandanı ... Ardenya 
hükumetinin bu iki en mühim 
kuvveti hakkında malumat 
almak, Lidya için her vakit 
mümkiin olabilirdi. 

General Mars, bu ithamkar 
fikirlerden uzaklaşmak istiyor 
fakat birtürlü muvaffak ola· 
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Bugunkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz: Saar 12,30-14 halk 
türküleri, havadisler, hafif 
musiki. 
Akşam: Saat 18,30 dans 

musikisi, 19 konferans, 20 
Türk musiki heyeti, 20,20 
Arabca söylev, 20,45 Bn. Re· 
bia Rıza ve arkadaşları tara· 
hndan Türk musikisi, saat 
ayan, 21,15 orkestra, 22,15 
ajans ve borsa haberleri, 
22,30 opera ve operet par· 
çal arı. 

Belgrad radyosu 
Saat 21 ,45 te Türkçe neş· 

riyat. 
------------~--------------
Filistin Yahudileri 
AQlamataşı önünde geçit· 

resmi yapmışlar 
Kudüs, 19 (Radyo) - Ya· 

hudiler Ağlamataşı önünde 
bir geçit!resmi yamışlardır. 

Arapların münftrid bazı nü· 
mayiş hareketleri akim kal· 
mıştır. Şimal mıntakası arap· 
ları, Milletler cemiyeti genel 
sekreterliğine müracaatle Fi· 
listinin taksimini protesto et· 
mişler ve taksim için hiçbir 
sebeb mevcud olmadığını Dil· 
dirmişlerdir. 

60 zabıta memuru, yüksek 
arap komitesi binasında arat· 
tırma yapmıştır. Bu araştırma 
araplar arasında heyecan uyan· 
dırmıştır. 

.B. Çemberlayn 
Piskoposlardan 
bir mektub aldı 

Londra, 19 (Radyo) - in· 
giltere Başvekili B. Çember· 
layn, mühim bir: mektub al· 
mıştar. Bunda (milletler ara· 
sındaki hadiselerin tahlilini 
yapmak için milletler arasında 
bir toplanh yapılması) isten· 
mektedir. Mektudta ( 14) pis· 
l<opos, 25 rektör ve bir çok 
eski muharibin imzaları vardır. 

/ngiltere 
Faşist liderine hakaret 

edildi .. 
Sutampton, 19 (Radyo) -

Dün akşam faşist aleyht:an bir 
hareket olmuştur. Faşist aleyh· 
tarları, İngiliz faşist lideri Si~ 
Ozvald Muzleye nutuk irag 
ettirmemişlerdir. Bundan b&Ş" 
ka Sir Ozvald Muzley üzerine 
birçok eşya atılmış ve kendisi, 
suimuameleye maruz kalmıştır· 

Hadiseye zabıta müdahale 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Katolik kongre•i 
Belgrad, 19 (Radyo) - K•· 

tolik kongresine yalnız Dal
maçyadan 12 bin kişi iştirak 
etmiştir . 

mıyordu. Vakıa, Lidya kendi· 
sine şimdiye kadar askeri ~~ 
sır üzerine en küçük bir ,.,.. 
sormamıştı. Fakat dün, ınas' 
üzerinde bıraktığı haritaY1 

vesair zamanlar böylece bati 
evrakı açıp görmeditini kiri' 
temin edebilirdi. Bununla be· 
rabcr, bir bar itayı tetkik et· 
mekle teşebbüsün bu tefef'f'I" 
atını elde etmek mümkün ola· 
mazdı. 

Mars, geceyi ta sabahl•~.' 
kadar böyle biribine zıd du
şüncelerle geçti. 

Sabahleyin general Mar~ 
bütün sabah gazetelerini ge 
tirtti, hepsini de tetkike ~~: 
ladı. Hadisenin bütün tafsıl• 1 
gazetelerde vardı. Gener• 

k et· Mars, gazeteleri okuyara ·ği 
rarengiz radyonun verdı 

-s...var-
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~ . t istikbalin kah~amanları askeri terbiye altında 

Bugünkü Mehmet 
çik silahını onlara 

bırakacak! 
Tali mektebler talebesi askeri 

kamplarda talimde!. 
Bir kısmı kamp müddetlerini dol
durarak döndüler, diğerleri de bir 

haf ta sonra döneceklerdir Nöbet başında 
Türk genci, istikbalin emniyetini 

leğinde' ve şuurunda taşıyor! 
bi-

Sağda mektebli gençler bir~, yürüyüşten sonra, solda talim esnasında 
Tarihi ve veraseti asker olan 

Türk milletinin çocukları da, 
muhakkak, bu şerefi zavk ve 
imanla taşıyaceklardır .. 

Yaz geldi, mektebler ka· 
pandı ve bu kapanışı, her 
yerde olduğu gibi İzmirdeki 
tali maktebler talebesinin as· 
keri kampları takib etti. 

Haftadan haftaya, birkaç 
saat için sokakta gördüğünüz 
çok genç yaştaki askerlere 
dikkat ediniz. Onların askeri 
kıyafetleri altında, daha iki ay 
evel koltuğunda kitapları ile 
koşuşan mekteb talebesini bu· 
lacaksınız. 

Askeri kamplar da, tıpkı 
mekteblerin canlı, neşeli ve 
zevkli hayatını taşıyor. 

Sabah, gün doğmadan uzun 
uzun öten boru seslerinin ar· 
kası sıra, kamplar uyanıyor. 
Asker olmağa, talim ve ter· 
biyeye liyakati esasen mek· 
tepte gösteren gençler, çevik, 
sıhhatli, neşeli olarak evvela 
karavanaya koşuyorlar, sonra 
talime .. 

Bu talim, tıpkı bütün asker· 
lerinki gibi, silahhdır. Onları 
tam teçhizatlı olarak talim 
nıeydanlannda seyrederken, 
tııubakkak ki, gurur duyacak· 
sımz.. Çünkü onlar ezelden 
askermiş gibi, komutanların 
en küçük bir tarifini, bir işa· 

ret ve dersini derhal muvaff a· 

Mektebli bir er silah 
dolduruyor 

kıyetle tatbik ediyorlar Yürü
yor, koşuyor, silah talimi ya· 
pıyor ve sonra, gününe göre, 
uzun yürüyiişlere çıkıyorlar. 

istirahat zamanları, bir baş· 
ka alemdir. Duyduğunuz şar
kılar, mektep şarkılarıdır. Ağaç· 
laklar altında, su başlarında 
hararetli hararetli, yüksek sesle 
konuşulan şeyler, hep bir mek· 
teplinin, mektebe aid intiba 
ve hatıralarile doludur. 

O, silah altmda intizamlı, 
otoriteli, dimdik, söz götürmez 
bir asker mehabetini nasıl ta
şıyorsa, askerlik tatbikat ve 
tedrisatı haricinde de mektepli 

lstirahatta 

hüviyetini aynen muhafaza edi
yor ve bu ikisi, muhakkak ki, 
bugünkü ideal Türk gençliği 
namına, şeref ve gurur veri· 
cidir. 

Birdenbire gene talim, gene 
yüriiyiiş başlar.. Çevik. şaş-
maz iradeli genç askerler, yeni 
bir baz ve canlılıkla kendilerini 
gösterirler. 

Muhtelif yerlerdeki kamp 
hayatı, ay sonuna kadar süre· 
cektir ve son gün, müsame
reler verilecektir. Mektepliler, 
askeri talim ve terbiyeleri ara
sında bunu da hazırlamakta· 
dırlar. 

Tatbikattan başka nazari 
askerlik dersleri gören genç· 
lerin, geceleri, çadırlardan 
gelen kahkahaları ve şarkıları, 
vatandaş kalbine hakikaten 
umulmaz bir saadet ve ümit 
vermektedir. Bu sene kampa 
çıkanların sayısı, geçen sene· 
lere nisbetle çok fazla ve gö
rünüşe nazaran, gittikçe art
maktadır. 

ıjc 

* * Kültür lisesi öğrencileri 
kampa daha evel gittikleri 
için müddetlerini doldurmuş 
ve dün mekteblerine dönmüş
lerdir. Gençler, bu münase
betle, önde askeri bando ol· 
duğu halde şehirde büyük ve 
güzel bir yürüyüş yapmış
lardır. 

Suriyede Türk 
düşmanlığı .. 

Meslekdaşırnız "Kandemir,, 
Cumhuriyetteki bir mektubun· 
da haber veriyor: 

Suriye gençliği, Türk düş
manı olarak yetiştiriliyormuş .. 

Okuyunca, bir hayli gül
düm. Bu, neye benzer biliyor· 
musunuz: 

Bir çingenenin, karısının 
fazla yemek yemekten müte· 
veJlid şiş karnına baka baka: 

- lnşaallah bu şişlik, ha· 
mileliğe delalet eder. Dokuz 
ay sonra bir çocuğumuz olur. 
Onu besler, büyütürüz. O da 
gider, çalışır, zengin olur. 
Bize knlın elbiseler, kalın ça
dırlar alır, ve bir gün gelır; 
şu karlı dağın tepesine çıkar, 
otuı uruz. 

· Demesine. Suriyeli gençlere 
Türk düşmanlığı telkin edile
bilir. Ne zararı var? Onlann 
müfritleri demir gömleklidir· 
ler. Amma, gömleklerini etek
lerinden tutunca, boyunlarına 
kadar yırtıvermek gayet ko· 
laydır. Fakat biz, böyle bir· 
şeyi ne düşündük, ne de dü· 
şünürüz.. Kervan, rahat rahat, 
hiç te perva duymadan yo· 
lunda devam ediyor. Amma, 
yakından, uzaktan feryatlar 
geliyormuş, ne yapalım; var
sın gelsin! 

Ben, kendi hesabıma, Türk 
gençliğine mukabil bir Suriye! 
düşmanlığı telkin edilmesinin 
şiddetle aleyhtarıyım. Neden 
diyeceksiniz; onu da söyliye· 
yım: 

Lüzum yoktur da ondan .. 

Türk genci, icabında, hatta 
yerinden kımıldanmadan, kol
tuğuna rahat rahat kurularak, 
tokat atmasını da mülremme
len bilir. Ben Suriyeli genç· 
lere acırım ki, birkaç politika 
madrabazının peşine düşmüş

ler, komşunun malını göste
rerek: 

- Bunu bize verın, biz 
isteriz. 

Diye bağırıb duruyorlar. 
Mal, onların olsa; ne ise. Fa· 
kat hiç te değil.. Nazik, ali
cenab komşular gibi, bu ağ· 
lıyan çocuğa, en mukaddes 
şeyimizi istemesine mukabil, 
şefkatimizi veriyoruz. 

- Gel küçük -diyoruz- seni 

sevib okşayalım. 

Fakat mübarek nesne; dinlemek 
bile istemiyor. Dişini Gıcırda· 
tıb, sert sert, homurdana ho· 
murdana bakıyor.. Şu halde, 
hiç aldırış etmemek, en doğru 
harekettir. 

Şam sokaklarında, avazları 
çıktığı kadar: 

- Kahrolsun Türkiye! 

Diye bağırabilirler. Bu hale, 
gülmek gerektir. Çünkü her 
dua makbul olsa, mübarek 
mavi göklerden neler yağmaz-
dı, neler? Çimdik 

Bu/adan postosı 
geç gidiyor 

Buladana giden postaların 
daima bir gün geciktiği şika
yet edilmektedir. Yapılan tah· 
kikat neticesinde, postaların 
bir gün Sarayköy postanesinde 
kaldığı anlaşılmıştır. Alaka
darların nazarı dikkatini cel
bederiz, bu vaziyetin onune 
geçilmesini dileriz. 

Sayla S 

Kırkağaçta zer'i.yat 

Pamuk ve tütün zer'iyatı son 
yıllarda çok genişledi 

Kırkağaç, (Hu' ı ~--.-....-~r--
susi muhabirimiz· 
den) - Kazamız· 
da pamuk ve lÜ· 
tün ziraati son yıl· 
)arda çok geniş· 

!emişt i r. Zirai Kre
di Kooperatifinin 
mevcudiyeti bu İş· 
lerin iyi bir su· 
rette gitmesinde 
bilhassa amil ol· 
maktadır. Çünkü 
çiftçi kolaylıkla Belediye üyeleri elektrik 
para bulabildiği santralında 
gibi mahsulünü de kooperatif vasısile değer bir fiatle satabiliyor 

Koopratifteki bağcı ortakların bu yıl elde ettikleri mahsul 
sataş için İzmir Üzüm Kurumuna gönderilmiştir. Değer bir fi 
atle satılarak müstahsilin eline iyi bir para gireceği ümit edil 
mektedir. 
Şehrin elektrik tesisatını üzerine al:ın müteahhit işini bitir 

nı işt ir. Bayındırlık B<tbmlığından gönderilecek bir mühendi 
tarafından bütün tesisat teslim almacaktır. Kırkağaç belediyesi 
kırk bin lira gibi oldukça yekun tutan bir para sarfctme~ 
suretilc bu işi başarmışt şehri de nura kavuşturmuş bulun 
maktadır. 

Aydında pamuk rekolte 
si geçen seneki kadar 

Tahmin, iki misliydi. Fakat hava 
ların kuraklığından rekolte düştij 

Sultanhisarda portakal ağaçları ilaçlanıyor 
Aydın, (Hususi) - Aydın Bankasının vaktinde çiftçi 

spor kulübü Nazilliye giderek mibzer ve çapa makinele 
Sümerbank spor kulübile ikinci dağıtmaları çok yerinde ol 
maçını yaptı, oyunu 4 e karşı caktır. 

sıfırla kazandı. Sultanhisarda portakallat 
Odun ve könıüf'.: basradan korunma için tatb 
Aydında orman kanununun olunan ilaçlama işi bitmi 

tatbik mevkiine geçtiği Hazi- mücadele müdürü ve 
ranın ilk günlerinde biraz sı· Aydına dönmüşlerdir. 
kıntı çekilmişti. llbaylık ve 
orman dairesince alınan ted· Yeni neşriyat: 
bir ve son talimatnamenin tat· 
bik mevkiine konulması dola· 
yısile odun ışı normal 
halini almıştır. Orman idaresi, 

Yeni Adam 
185 inci sayısı çıktı. İçin 

İsmail Hakkının Kamp, Üst 

köylülerin odun kesecekleri ne yapıyor, Hayatım. Hü 
yerleri artırmaya koyarak ilana meddin Bozokun Sir Osva 
başladı. Yalnız henüz kömür 
için izin verilmediğinden, vak· 
tile 3·4 kuruşa depolarını dol
duran açıkgözler 7 ,5 hatta 
10 kuruşa kadar kömür satı
yorlar. 
Pamukçuluk: 

Bu yıl pamuk ekimi geçen. 
yıldan iki misli fazladır. Bu 
itibarla rekoltenin 75,000 bal
ya olacağı tahmin ediliyordu. 
Fakat zamanında yağmur yağ· 
mamasından rekoltenin ancak 
geçen yılki miktarı tutacağı 

sanılıyor. Maamafih mibzerle 
eken ve çapa makinesi kulla
narak vaktinde çapasını veren 
büyük çiftçiler, kırlarda bile 
sulanan tarlalardan daha iyi 
pamuk yetiştirmişlerdir. Bu 
itibarla ziraat memurlarımızın 
gelecek yıllarda çiftçiye reh· 
berlik yapmaları ve Ziraat 

Mos!ey, Sefer Aytekinin Ya 
mursuz kalan bozkır, Dr. 1 
zettin Şadanın Tifo beliye 
Gülsüm Sepctçioğlunun po 

tika, Hakkı Toklunun sağla 
Tuğrul Halilin iş mecmu 

nın felsefi kaynakları başh 
yazılarile Stoddard ve V 

mandan, Luc Durtainden, J 
Babyden tercümeler, iç so 

te, kültür, haftanın düşün 
leri, hulasalar sahifeleri v 

dır. Bu güzel fikir mecmua 
nı bütün okuyucularımıza ta 
ye ederiz. 

"Çığır,, 
"Çığır,, mecmuasının 51 j 

sayısı muhtelif zengin ve 
zel ilmi yazılarla dolu olar 
çıkmıştır. İçinde bazı 

şiirler de vardır.Tavsiye ede 



Sayfa 6 

tısad Vekili dün Çin.Japon 
İstanbula gitti münasebatı 
Başı 1 inci sahifede -

t \'erecek ,.e cuma giiuü lzmire 
ecekıir. 

\ ekilimizııı Çc, me t:ı~yolıotioc 

"raL.. edcmemi~ Vi' lzmirde kal· 
ş olan f ktısad \' ekfıleti siyasi 
şaviri B. Ali Hıza Tord ile Ve· 

aliimizin refakatlerinde Ankorııdıın 
a rimizc gelen ve muhtelif tetkik· 
r · e nasmda hazır bulunan umum 

dürler ve diğer zevat do kendi· 
'\ile birlikte lstanbula gitmişlerdir. 

aar komitesinin ziga/eli 
' 
1 

Hareketten evel fuar komi· 
e si tarafından dün Şehir ga· 
~ nosunda sayın Vekilimiz ve 
a fakatindeki heyet şerefine 

~ ·r öğle ziyafeti verilmiştir. 
yafette Val•mizle Başmuhar

iz Haydar Rüştü, Belediye 
· ısimiz ve daha bazı zevat 
rı 

zır bulunmuşlardır. Sayın 
8 

ekilimiz, yemek esnasındaki 
y sbıhallerinde enternasyonal 
"1mir fuarının fevkalade ehem· 
a iyetini tebarüz ettirmiş ve 

i tam olarak yapmak için 
rgi sarayı binasının herhalde 
şası İcab etliğini söylemiştir. 

• aldan lıegeti: 

Sayın Vekilimizi Buldana 
h avet için Buldandan gelen 
e eyet, dün öğle üzeri İzmir

alas salonunda B. Celal Ba
inar tarafından kabul edilmiş· 
~r. Heyet; Buldanlıları ı ihti· 
8açları hakkında izahat vermiş 

kendilerini, Buldana davet 
u miştir. Vekilimiz; dün lstan
I ula hareket edecekleri için 
n kısa ve müsaid zamanda 

-~ uldanı ziyaret vadinde bu
ığl nmuş ve dilekleri hakkında 
ş~atminkar izahat vermiştir. 
01;onra Buldan heyeti üyelerini, 
~ ~uar komitesinin şereflerine 
erdiği ziyafete misafirleri ola
k davet etmiştir. 

erag ziga/eti: 
ri lzmir tacirlerinden Ankara· 

alas sahibi B. Halim Alaiyeli 
iaat 15 de sayın Vekilimizin 
rereflerine bir çay ziyafeti ver· 
·fiş ve çayda lzmirdeki ihra
nrat tacirleri de hazır bulun· 
tJıuşlardır. Bu vesileyle birçok 
Elleseleler ve vapur navlunları 

1 a bahse mevzu olmuştur. 

a Vekilimizin lzmirden ag
a ılışı: 
u Sayın Vekilimiz, Ankarapa· 
laastan saat 15,35 te hareket 

derek doğruca izmir vapuru· 
a a gitmiş ve fevkalade hara

etlc teşyi edilmiştir. Liman 
r letmc müdürü B. Haşmet 

ülge kendilerine biiyük bir 
uket takdim etmiştir. Sayın 
ktısad Vekilimiz, hmir ve 

ÜNazilli tedkik seyahatleri ih· 
isasları hakkında gazetemize 

!'şu beyanatta bulunmuşlardır: 
l - Alelıtlak iyi intibalarla 
. ~önüyorum. Halkı neşeli ve 
ın~tikbalden ümidli buldum. 

ilaistisna heryerde sıcak bir 
or uhabbetle karşılaştım. Her· 

erde bana ve arkadaşlarıma 
1)>üyük ikram ve iltifatta bu· 
'İunuldu. Çok müteşekkirim. 

on lzmir gazetecileri; mesainizi 
"ı rakından ve sempati ile takib 
ild1 ~ttim. Fikirlerimizin, kararla· 
b'.rımızm hall.-a bildirilmesinde 
d

1
_tok himmet gösterdiniz. Size 

'" a 

eşekkür ederim. 

Manisa S. dırektörU 
lk~ Manisa sıhhat ve içtimai 

- Başı 1 inci sahtf ede -
- Başı 1 nci sahifede -

nasebetle Nankin hükumeti, 
Japon notasına cevab vermiş 
ve Japonya ile bozuşmak iste· 
mediğini bildirmekle beraber, 
Japon askeri harekatının mü
temadiyen devamını protesto 
etmekte ve 29 uncu ordunun 
lağvı keyfiyetini reddeylemek
tedir. 

Nankin hükumeti, herhangi 
bir ihtilaf zuhurunda hakeme 
müracaat edilmesini ileri sü
rerek laha bazı metalibatta 
bulunmuştur. 

Mareşal Şan·Kay-Şek; bu· 
gün, gazetecilere beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Harb veya sulh, Japon· 
yanın elındedir. Ben, Çin is· 
tiklalini ihlal edecek hareket· 
lerde bulunmaktan ihtiraz e· 
derim. 

(Hopey ve (Sahar) vilayet· 
!erinin mukadderatı Nankin 
hükumetince idare edilecektir. 

29 uncu ordunun lağvına 
imkan yoktur. Bu ordu, va· 
ziyet tebellür edinciye kadar 
vazife başında bulunacaktır. 

Biz, harb istemiyoruz. Bu· 
nunla beraber, herhangi bir 
tecavüze mukabele ~deceğimiz 
ve harb çıkınca, neticeye ka· 
dar silahımızı bırakmıyacağı· 
mız tabiidir.,, 

Tiyençin, 19 ( Radyo ) -
Japı:m askeri kuvvetleri, posta 
ve telgraf idaresini işgal et· 
mişler ve muhaberata sansör 
vaz' eylemişlerdir. 
· Şanghay, 19 ( Radyo ) -

Bir Jngiliz piyade müfrezesi, 
Şankuvandan hareketle Tiyen· 
Çine yollanmışhr. 

Şanghay, 19 ( Radyo ) -
Japon tayyareleri, Sanyendeki 
Çin kıtaatını bombardıman 
etmişlerdir. 

Paris, 19 (Radyo) - "Pöti 
Pariziyen" gazetesi, Japonların 
Şimali Çindeki harekat ve si· 
yasetini tetkik eden bir maka· 
lesinde diyor ki: 

" - Japonlar Sa har, Şaşung, 
Suyang, Şanzi ve Hopey eya· 
!etlerini nüfuzları altına almak 
istemektedirler. Bu beş vila· 
yetin 83 milyon halkı vardır. 
Bu eyalr.tlerin Çindcn ayrıl
ması, bilhassa Nankin hüku
meti için lktısadi izmihlal de· 
mek olacaktır. 

Bu eyaletlerden yalnız 384 
milyon ton maden kömürü İs· 
tihsal edilmektedir. Bu se
beble Çin hükumeti, bu beş 
eyaletten hiçbir veçhile vaz· 
geçemiyecektir.,, 

Şanghay, 19 (Ra<lyo) -
Şanghay Yangda bir mühim· 
mat deposunda infilak olmuş
tur. Bu infilakte 40 Japon 
ölmüş ve birçok kişiler de 
yaralanmıştır. 

{ ' Yunan gazete-1 
si okuyanlara 1 

Aşağıdaki gazetelerin aylık 
abone fiatlerimiz yalmz 120 
kuruştur. Bundan mada her 
abone müşterimize her ay 
iki güzel romanımızı dahi 
meccanen hediye edeceğimizi 
bildiririz. 

Elefteron Vima, Akropolis, 
Proia, Katimerini, Elefteros 
Antropos, Etnos, Estia, Vra· 
dini, Atinaika Nea, Ellinikon 
Mellon, Etniki, Tipos ve 
saıre . 

Yunan ge~cteleri acentesi 
Birincikordon No. 130 

1. Kolokoç.as 

ANADOLU 

iz.mir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ro. Rs. den: 
l - Bir metresine tahmin edilen fiyatı ( 75 ) kuruş olan 

(65000) altmış beş bin metre ekmek torbalık bez ile 
bir metresine tahmin edilen fiyati ( 95 ) kuruş olan 
(133750) yüz otuz üç bin yediyüz elli metre mahruti 
çadır bezi ve bir çiftine tahmin t"dilen fiayati (170) 
kuruş olan onbin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zcırfla 
alınacaktır. 

2 - Torbalık bezin şartnamesini (234) ve çadırlık bezin· 
kini (635) kuruşa almak ve örneklerini istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Torbalık bezin ilk teminatı ( 3656 ) üç bin altıyüz 
elli altı lira 25 kuruş çadırlık bezin ilk teminatı (7603) 
lira 13 kuruş ve yemeninki (1275) liradır. 

4 - Torbalık bezin ihalesi 27 7/937 Salı günü saat 11 de 
çadırlık bezin ihalesi 2817/937 Çarşamba günü saat 
15 de ve yemeni~in ihalesi 29/7 /937 Perşembe günü 
saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
teklif mektuplarını ihale saatlerinden en az bir saat 
evvel M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri. 

11 15 20 25 2313 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı için ( 130 ) ton 

koyun etinin 27-7-937 Salı saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Etin tutarı (49400) kırk dokuz bin dört yüz lira olup 
muvakkat teminatı (3705) üçbin yedi yüz beş liradır. 
Şartnamesi 247 kuruş mukabilinde komisyondan \le· 
rilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazıh gün 
ve saatten en az bir saat evveline kadar Ankara le· 
vazım amirliği satın alma komisyonuna vermel~ri 

11 16 20 24 2326 

fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. <len: 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için (42) ton koyun eti-

nin 27·7·937 salı günü saat de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Etin tuarı (15960) onbeş bin dokuz yüz altmış lira 

3 -

olup muvakkat teminatı (11 '>7) bin yüz doksan yedi 
liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 
isteklilerin kanunun 2 ve 3 eti maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli 
gün ve saattan en az bir saat evveline kadar Ankara 
levazım amirliği Sat. Al. Ko. yonuna vermeleri . 

11 16 20 24 2327 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiati (55) kuruş olan 

(600000) altı yüz bin ve (500000) beş yüz bin metre 
yazlık elbiselik bezler ayrı ayrı kapalı zarfla alına· 
caktır. 

2 - (600000) metrenin şartnamesi ( 1650) ve ( 500000 ) 
metrenin ki (1375) kuruşa almak ve örneklerini gör· 

3 

4 

5 

mek isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
(600000) metrenin ilk teminatı (16950) ve (500000) 
metrenin (14750) liradır. 

(600000) metrenin ihalesi 30·7-937 cuma günü saat 
11 de (500000) metreninki ayni gün saat 15 dedir. 
Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yaıılı vesikaları ve ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden en az 
bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. Ko. na vermeleri. 

11 16 20 25 2328 

lzmir Must. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 Mst. Mv. ( merkez ) kıt 'atı için kapalı zarf usulilc 

2 
3 

4 

5 

(100000) yüz bin kilo un alınacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
ihalesi 2/8/937 Pazartesi günü saat 16·30 da kı~lada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli ( 12250 ) lira olup ilk teminatı 
(919) liradır. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 
delerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ve teklif mektuplarını ihalr, saatından 
en az bir saat evel komisyona vermeleri ilan olunur. 

16 20 25 1 2398 

f zmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 Tayyare alayının 17000 kilo sığır eti ihtiyacı açık ek-

2 

3 

4 

5 

siltme usulile alınacaktır. 
ihalesi 30/7/937 cuma günü saat 16.30 da kışlada 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 4760 lira muvakkat teminatı 
357 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görii· 
lebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında mukayyit bulunmaları 
şarttır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncii madde· 
!erinde yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuz 
ve mektııplarile birlikte ihale saatında komisyona 
müracaatları. 14 20 24 29 2354 

İzmir Müst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Bergamadaki tümen birliklerin ihtiyacı için kapalı zarf usu· 

Jile 9 bin kilo sade yağ 30171937 cuma günü saat 11 de 
ihale edile<:ektir. Mezkiir yağın muhammen bedeli 9900 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 742 lira 50 kuruştur. İsteklilerin şart· 
namesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edecek· 
lerden eksiltmeyi açma saatı olan 11 den bir saat eweline 
kadar teklif mektııblarilc Edremid tlimen salm alma komisyo· 

nıpıuavenet müdürlüğüne mer· 
b~· ez hükumet tabibi doktor B. 
lı ifat tayin edilmiştir. B. Ri· 
•e at bir müddettenberi Manisa 
. ıhhat direktörlüğünü vekale· 
i.şt en idare ediyordu. Kendisine 
e eni vazifesinde muvaffakıyet 

ıh ·ıeriz. \.. __ , ________ ..) nuna müracaatları. 16 20 24 28 2356 

• L 
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İzmir Müstah kem Mevki satın alma komisyonundan: 
Edremitteki Tümen birl ı kleri ihtiyacı için 10 bin kilo sade· 

yağı 3017 /937 cuma günü saat 9.30 da kapalı zarf usulilc 
yeniden ihale edı lecektir. Mezkur yağın muhammen bedeli 11 
bin liradır. Muvakkat teminatı 825 liradır. isteklilerin şartna· 
mesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edecek· 
lerin de eksiltmeyi açma saatı olan 6.30 dan bir saat eveli~c 
kadar teklif mcktuplarile Edr<'mit Tümen satın alma komıs-
yonu başkanlığma miiracaatları. 16 20 24 28 2355 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 15137 lira olan değişik 

cins ve numarada 5,]03,646 tane mıh kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. sat. al. 
ko. nuna müracaat etmeleri. 

3 il teminat miktarı 1135 lira 28 kuru~i:ur. 
4 ihalesi 10-8-937 Salı günü saat 15 de M. M. V. sat. 

al: ko. da yapılacaktır. 
5 Mlinakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte ilk teminatlarile teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. sat. 
al. ko. nuna müracaat etmeleri. 

20 6 20 5 1979 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 İzmir Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ıçin kapalı zarf usulile 

171000 yüz yetmiş bir bin kilo kuru ot alınacaktır. 
2 ihalesi 4·Ağustos·937 Çarşamba günü saat 11 de kış· 

lada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Muhammen bedeli 7695 yedi bin altı yüz doksan beş 

lira muvakkat teminatı 578 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair 

vesikaları 2490 sayılı kAnunun 2 ve 3 üncü maddele-
rinde yazılı vesikaları ile beraber teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunmaları. 20 25 30 3 2463 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiati (420) kuruş olan (10415) 

On bin dörtyüz on beş çift dahili ve (8728) SP.kiz 
bin vediyüz yirmi sekiz çift harici fotin ile bir tane· 
sine tahmin edilen fiati 850 kuruş olan (25000) Yirmi 
beş bin tane battaniye ayrı ayrı kapalı zarfla alına· 
caktır. 

2 - Battaniyelerin şartamesini 1065 ve fotinlerin şartna· 
mesini 405 kuruşa almak ve örneklerini görmek isli· 
yenler in her gün komisyona gelmeleri. 

3 Battanıyenin ilk teminatı (11875) ve fotinlerin ilk te
minatı (5270) lira 3 kuruştur. 

4 Battaniyenin ihalesi 6 181 937 cuma günü saat 11 de 
ve fotinlerin ihalesi ayni günü saat 15 şindedir. 

5 iviünakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncii maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saetlanndan en 
az bir ssat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna ver· 
meleri. 20 26 30 3 2440 

ı- Aydın Sıhhat eksiltme ko
misyonundan: 

1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke kazasınm Yenikö
yündcki 5 tek ve 5 ç,ift, Akköyde 25 tek ve 211 çift, Yenihi· 
sarda 14 tek ve 15 çi{l ev inşaatıdır. Keşif bedeli (48932) 
lira 66 kuruştur. 

2 - Fenni evrak ve şartname şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, fenni ~arlnamc 

Bayındırlık i~lcri genel şartnamr.si , yapı işleri umum şartna· 

mesi 1 keşif evrakı. İstiyenlcr bu evrakı Sıhhat ve İ. Muavenet 
müdürlüğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 9 181 937 pazartesi tarihinde eksiltme komis
yonu odasında saat on beşte kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 

Eksiltmeye gin·bilmek için (3669,95) lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olınası IazımdırJ 

A - Bu gibi inşaat yaptığına dair ehliyet ve Ticaret odası 
vesikaları. 

4 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı sattan bir 
saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçiincü maddede 
yazılı saate kadar gdmiş ve ınGhür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

20 27 3 7 2402 ----.... ·------------------------- -1 z mir Ceza evi müdürlüğün- · 
den: 

1 - İzmir Ceza evının 9-8-937 günunden Mayıs 938 so· 
nuna kadar 295 günlük ihtiyacı olan beheri 960 gram 
itibarile şartnamede yazılı şartlar dalıilin<lc ikinci nevi 
ekmek 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna· 
kasaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale 9·8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 

.... 

.) 

15 de izmir Ceza evi müdürlüğü odasıdn toplanan ko· 
misyonda yapılacaktır. 
istekliler 13000 lira muhammen bedelin ~o 7,5 hesa· 
bile 975 lira muvakkat teminat verece erdir. 

4 - Tahmin edilen 295 günlük ekmek miktarı 173000 
kilodur. 

5 - Teklit mektupları 9·8·937 Pazartesi günü saat 14 de 
kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ve ikinci ma<l· 
dede yazılı yerde toplanan komisyon reisine vere· 
ceklerdir. 

Şartnameyi ~örmek ve fazla i1.ahat almak istiyenlcr nıcsaı 
saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Cezaevi müdlirlüğlınc 
müracaallnrı ilan olunur. 20 25 30 4 2 147 
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ANADOLU 
! v,zan: M. Ayhan 

leyf• 1 

iik kılıcını çekerek lriniye 'l hücum 
. eden üç kişiden birini .yaraladı · 
irini, itidalini ve istifini hiç - Nasıl isterseniz.. Fakat - Hatta bu akşam, nika· 
2muyordu: bir yerde ayrılmaklığımız icab hınız bile kıyılacaktı. 
- Demek ki maskemi çı- ederse.. . - Talihim varmış ... 
maklığımı istiyorsunuz, oy- - Emredersiniz; derhal ay· irini dudu: 
hli? rılırım, sizinle bir dakika bile - Çok tuhaf konuşuyorsu-
Ditcr iki sarhoş ta biraz haşhaşa yürümek bana kafidir. nuz .. Yani bu izdivaç vuku-

~e~e durmuş, alaylı alaylı irini hafif bir kahkaha attı: buls&ydı memnun olmıyacak 
luyorlardı. Kiyaranın nişan· - Siz ayni zamanda şair mıydınız? 

151 da, bir evin dirseğini siper ve hayalpervere benziyorsunuz. - Kimbilir, belki de ... 
thliş, neticeyi bekliyordu. - Hayır, değilim. Fakat İrini başını salladı: 
Sarhoş balıkçı; yanınızda olub şair olmamak - Ben bu lakırdıyı, sadece, 
- Eveti içın, mutlaka taş kesilmek burada benim yanımda oldu-
Dedi. lazım. Yürüyor muyuz? ğunuz için söylediğinize kani· 
- Ya çıkarmazsam?. - Evet, yürüyelim.. im. Çünkü Kiyara, bu şehrin 

G - Zorla çıkartırız, zorla!. Ağır adımlarla, biri diğeri- en güzel, en temiz ve asil 
hece yansından sonra, fakir ne tuzak hazırlamakla, diğeri kızıdır .. 
~lıkçılar mahallesinde, zen· de bu gönül tuzağından ha· Dük, durdu: 
~n ve maskeli bir kadının bcrdar ve içi alay dolu olarak - Şerefinize güvenerek her 
olaşrnası mideyi bulandın· yürümeğe başladılar. şeyi size söyliyebilir miyim? 

~or muhteşem ve muhterem - Fakat Dük, biliyor mu· - ltımadmıza teşekkür ede· 
'Yan.. sunuz ki, çok uza~a gideceğim. rim. Buyurunuz, sizi dinliyo-

lt - Demek ki, zorla çıkar· Dük, ona sokuldu.. Omuzu rum .. 
caksınız? dibinden cevab verdi: - Kiyara ile benim anlaş-
Sarhoş yaklaştı: - Ben sizi, dünyanın obür mama imkan yoktur.. Kiyara, 
-Öyle ya, maskeliye karşı ucuna kadar takibe hazırım.. çok güzeldir, bu muhakkak .. 

Pek kibarca davranılmaz.. - Fakat başkalarını bırak· Fakat aramızda öyle ayrılıklar 
irini iki adım geriye sıçradı; mak salahiyetinde değilsiniz. var ki ... Ben, başka bir tip, 

b - Ben de size yaptırmam Dük şaşırdı.. başka ateşte, başka seyyali-
Unuı. - Anlamadım Prenses. yette, başka cazibede bir ka-

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Miinakasa 

Kilo min tutarı teminatı şekli 

Kuru ot 

Yulaf veya 
50000 

arpa 90000 
Yulaf veya 

Tire 

Aydın 

Lira Lira 
1500 l 13 Pazarlık 

4500 338 Pazculık 

2371 
Tarih Giin Saat 

2317 /937 Cuma 10 

2317/937 Cuma 10.30 

arpa 80000 Tirr 4000 300 Pazarlık 2317/937 Cuma 11 
Yu~arda ~iklar ~c mahalli yazılı ku!u ot ile yulafların 10·7-937 cumartesi günü açık 
eksıltmelerıne talıp çıkmadığından bır ay zarfında pazarlık suretile satın alınacaklır. 

1 

2 
" _, 

Pazarlıkları hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 23·7·937 cuma günii yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

4 f steklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Lira Lira 

Kuru ot 66000 Gaziemir 2310 174 Pazarlık 
Kuru ot 340000 Burnava 11900 893 Pazarlık 
Kuru ot 115000 Ödemiş 4025 302 Pazarlık 

1 Yukarda miktar ve mahalli yazılı kuru otların yapılan 

3722 
Tarih Gün Saat 

2517 /937 Pazartesi 1 O 
2517 /937 Pazartesi 10.30 
2517 /937 Pazartesi 11 

münakasasında talip çıkmadı-
ğından yeniden pazarlık suretile alınacaktır. 

2 Pazarlıkları hizalarında yazılı saatlarda olmak üzere 25-7-937 pazartesi günü yapılacaktır 
3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 

Burnava Tümen satın alma komişyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa 

2369 
Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Lira Lira 

Yaş sebze Burnava 15975 741 56 Pazarlık 2217/937 Perşembe 10 
Yaş sebze Ödemiş 9894 469 36 Pazarlık 22/7/937 Perşembe 10.30 
Yaş sebze Gaziemir 32000 1183 89 Pazarlık 2217/937 Perşembe 11 

1 Yukarda cins miktar ve mahalli sebzelerin 5-7-937 pazartesi günü yapılan açık eksil t

2 
melerine talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık sıırctile satın alınacaktır. 
ilk pazarlığı yukarda hizalarında yazılı saatlarda olmak üzere 22·7-937 perşembe günü 
yapılacaktır. 

3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

l 
1
1'arn bu sırada, Dük köşeden İrini, gözlerini yıldızlı gök- dm arıyorum ve o kadını ben 

ır •dı. Sarhoş ta: lere çevirdi: bu akşam, ilk defa bulmağa a 

- Demek ki, inad ediyor- - Nişanlısınız. muvaffak olabildim. 

5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 
il ... --------------------------------------------------lzmir Belediyesinden: Bornova Tümen satın alma Komisyondan: 

1 - Temizlik işleri hayvan- 1 Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı için 24100 kilo 
'~ ha?. Ben de şu maskeyi - Evet .. Evet.. Nişanlıyım.. - Sonu Var -

Çı •rtrnazsaml il daimi encümeninden: 
Diye bağırdı ve atıldı. Fa-

k.t Dük kılıcını çekmiş ve iki Kapalı eksiltmeye konulan iş: Memleket hastanesinde yapılacak 
kat ilaves~ 

~1.Çrayışta balıkçının karşısına 
ıkilrn\şti: 

d - Kendine gel herif! Bir 
a •rn daha atarsan gebertirim. 
k Ve dük, bunu müteakıb, 
kılıcının ters tarafını balıkçının 
•fasına indirdi: 

Açın tutarı 
Bu işe ait evrak 
lar aşağıda yazılıdır. 

(13933) lira (90) kuruş 

A) Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart-

namesı 

D) Açın ve proje 
- Geril... Geri diyorum, istekliler 

~anaı... Haydut gibi sokak 
Bu işe ait olup yukarıda yazılı 
evrakları Bayındırlık direktörlü· 
ğünde görüp inceleyebilirler. esiyorsunuz hal 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün ve saatı 91 Ağustos/937 pazartesi günü saat 

on birde il daimi encümeninde 

k Diğer iki balıkçı, bir kah
Ô~a ntarak savuşmuşlardı. 
b Çuncüsü de, şöyle etrafına 
aktı ve karşısındakinin saray Eksiltmeğc girebilmek 
~tkanından biri olduğunu an- için gereken belgeler Müteahhitlik ve ticaret odası 

'Yınca, dişlerini gıcırdatarak belgeleri 
~: eli ile başını oğuşturarak Muvakkat teminat (1046) lira 2460 
oşcyi kıvrıldı. ..:.;,;;.;.;.;;;,;;;;.;~;.;,;;,;,~~-------~~---------

s t •ı"" menkul un evsafı da şartname· 

1 
Artık karşı karşıya kalmış· 8 iŞ 1 anı de yazılıdır. 

ardı. İzmir Sulh Hukuk Hakim- Mzayedeyc iştirak etmek 
tir~~k, kılıcını kın_ına yerleş- liğinden: isteyenler kıymeti muhamme· 

ı ten sonra, irin iye bir Mustafa kızı Kaniye ile Ha- nenin % 7 /5 ııisketinde pey 
tcverans yaptı: san karısı Haticenin şayıan ve akçası veya milli bir banka 
d' - Zatıalinize kendimi tak· irsen mutasarrıf oldukları Kar· teminatı ibraz etmeleri lazım· 

1lll edeyim. dır. Gayri menkulun vergi ve 
"' şıyaka Donanmacı mahallesi-

d. 
l'\İyara, karanlıkta bembeyaz K sair kanuni mükellefiyetleri nin urtuluş sokağında kain t •)/5 <l ll" l' ~·ışlerini gösteren bir tebes· sa ıeıya ve 

00 ~ e a ıye ve 
.. Utnlc: 39 sayıda mukayyet 1800 lira farğ harçları alıcıya ait olup 

kıymeti muhammeneli 5 odalı ihale bedelı dcfaten ve peşi· 
k. - Lüzumu yok -dedi- çün- evin 2318/937 Pazartesi giinü nen ödenecektir. 
R~ .sizi tanıyorum. Gösterdi- saat 15 de İzmir sulh hukuk İhaleyi müteakip müşteri 
nız nezaketten dolayı size mahkemesinde satışı yapıla- ihale bedelini vermediği veya 

ayrıca teşekkür ederim. caktır. Bu artırmada tahmin veremediği takdirde gayri 
b - Estağfurullah. Demek ki, olunan bedelin 00 75 nisbe- menkul tekrar 15 gün müd-
b endcnizi tanıyorsunuz.. Hal- tinde bedel verildiği takdirde detle artırmaya konulup bu 

Uki, ben de sizi tanıyorum.. talibine ihalesi yapılacak aksi artırmada en çok bedel vere· 

1 
- Şu halde me.scle yok takdirde satış ı S giin daha nin iizerine ihalesi yapılacak 

lluhtern111 ou··k.. 1 k •k' . d ve arada tahakkuk edecek ~ uzatı ara • ı -ıncı art ırması 

1 
?ük, lriniye yakla~tı. Göz· 10/9ı937 Cuma giinii saat ihAle farkı hiçbir hükme ha· 

er
1 

• cet kalmaksızın vecibesini ifa 
nın içine bakarak: 1 S d · da'ı·cmı.zd c yıne ı c yc.pı- etmeyen miiştcridcn tahsil 

t - Maske taşımakhğımza lacaktır. olunacaktır. 
ya~tllcn, a aletinizi gizliyemi- Gayri menkul üzerinde hak Daha fazla malumat almak 
t Ot Unuz.. Hem, yalnız asa le· tal binde bulunanlar ellerin- iı:tlcyenlcr dairemizin 937 /1647 
e~z.i degil, güzelliğinizi de.. deki remi vesaik ile birlikte sayılı dosyasına müracaatları 

edi. 20 gün içinde dairemize mü· lüzumu ilan olunur. 2459 
racaat etmeleri lazımdır. Aksi ••--m!!~-~1!19111 .... • ••• - Çok naziksiniz. 

l'd:- Rica ederim, beni ihya 
'Yorsunuz. Sokaklar çok ka-

tarıı k · ~· 1 • Müsaade buyurursanız 
.,,~ 

İ refakat edeyim .. 
ttı rını, giildü, fakat belli el· 
tdı, 

Diş Tabibi 
takdirde haklarında tapu sicili Cevad Dağlı 
malum olmadıkça paylaşma· 
dan hariç kalacaklardır. İkinci Beyler sokak No. 65 

Şartname 3/8/937 tarihin· Herg\in sabahtan akşama 
kadar hastalarını kabul 

den itibar ·n herkesin görebil· eder. Tele. 3055 
mcsı için açıkda ve gayri 

!arının bir senelik ihtiyacı için sade yağı kapalı zarf usuliyle münaka~aya konulmuştur. 
alınacak yüz yirmi iki bin kilo 2 Münakasası 23·7-937 Cuma C"günü ~aat 11 de yapı" 

lacaktır. 
arpa beher kilosu dört kuruş 
on paradan beş bin yüz sek- 3 Umum tahmin tutarı 22895 lira olup muvakkat temi-
sen beş lira bedeli mu ham- natı 1718 liradır. 
menle Başkatiplikteki şartna. 4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
me veçhile 3017/937 Cuma 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 neü maddele· 

rinde yazılı vesikalarla birlikte teminatı muvakkata 
günü saat on altıda kapalı zarflı eksiltme ile ihale edile- makbuzu veya banka mektuplarile birlikte teklif mek-

tuplarını münakasa saatından bir saat evel Bornova-
cektir. iştirak için üç yüz sek· sen dukuz liralık muvakkat daki askeri satın alma komisyonuna vermel~ri. 

7 11 15 20 2193 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi da
iresinde hazırlanmış 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 yüL 
lira muhammen bedelle Baş· 
katiplikteki şartname veçhile 
30/7 /937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. İştirak için yüz 
yirmi yedi buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen giin ve saatte encü-
mene gelinir. 

3 - Karşlyaka temizlik iş
leııi hayvanları için alınacak 
on bes bin kilo arpa, beher 
kilosu dört kuruş on paradan 
altı yüz otuz ysdi buçuk lira 
bedeli muhammcnle Başka-
tiplikteki şartname veçhile 
30/7 /937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için kırk 
sekiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümenl' gelinir. 

4 - Beher metro murab
baını üç yiiz kuruştan bin yüz 
yedi lira bedeli muhammcnle 
36 sayılı ad:ının iiç yüz altmış 
dokuz metro murabbaındaki 
60 snyılı;arsası Başkatiplikteki 
şartname veçhile 3017/937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile-
cektir. l\itirak için seksen üç 
liralık muvakkıü teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa· 
alte encümene gelinir. 
ıı 16 20 23 2340 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğü satın alma komis
yonundan: 
Cinsi Miktarı 

En azı En çoğu 
Beher kilosu Tatarı 

Muhammen 
bedeli 

Teminatı 

% 75 

K. eti 2000 2500 35 875 66 
D. eti 1600 2000 25 500 37.5 
Ekmek 13000 15000 10.25 1537.5 116 

Urfa sadeyağı 800 1000 90 900 67,5 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesinin yukarda müfredatı ya

zılı gıda maddeleri açık eksiltme suretile ihalesi yapılacağın· 
dan taliplerin şartnameyi her gün Sıhhat dairesinde görecek· 
leri ve ihalesinin 6 /8/ 937 saat onda Sıhhat dairesinde ya· 
pılacağı ifan olunur. 20 23 27 30 2450 

Karşıy~ka suyu için şartna· Muhammen bedel\ beheri on 
mesindc · yazılı yedek parça· iki liradan iki bin dörtyiiz lira-
larile birlikte alınacak ikiyiiz dır. iştirak için yüz S' '·sen 
aded su saatinin başkatiplik- liralık muvakkat teminat mok-
teki şartnamesi vcçhilc açık buzu veya banka teminat mek· 
eksiltme ile ihalesi 27 17 / 937 tubu ile söylenen gün ve saat 
salı giinüne temdid edilmiştir. 16 da encümene gelinir. 2469 

Cinsi Miktarı adet Fiati K. 
Kulak cıvatası lOOX 14 2000 ,, 7 
Kapak cıvatası 60 X 7 1500 " 3 
Cıvata 40 X 9 1000 ,, 3,50 
Yarım ince somun 200 Kilo 1.ıü 
Somun 5 X 8 400 ,, 40 
3 çeyrek somun 100 " 40 
Rodela 5 X B 300 ,. 40 
Çivi 8 ve 5 saııtimlık 400 ,, 17,:>0 
Teker cıvatası 7X90 2000 Adel 1,7-
Galvanizli saç 8 nuınaı tt 40< Kilo 20, O 
Fırça beygir için 50 Adet 50 
Kaşağı 50 ,, 14 

Yukarıda cins ve mikdarile muhammen bedeli yazılı demir 
• 

malzemsienin baş katiplikteki şartname vcçhile açık eksiltme 
ile ihalesi 2711 /937 sah gününe temdid edilmiştir. Hepsinin 
muhammen bedeli sekiz yüz otuz dokuz liradır. İ:;;tirak içi 
altmış liç liralık muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün 
ve saat on altıda encümene gelinir. 2468 



ANADOLU 20 Temmaı 9S 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp,~ 
ı r A t relı.leri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. vapur cen ası ................................................................ .. 
ZEGLUGA POLSKA A. B. uuMDAL,, Umu- Askeri Lise orta mekteple 

KUMPANYASI mi Deniz Acenta Tabiatın şifa kaynakları ·· ··"' 
,,LECHISTAN,, motörü 21 L • ucretle ogretmen aranıyor 

Temmuzda beklenmekte olup lığı td. Karako~ ılıcaları f A • • • • • ANVERS, GDYNIA ve DAN· H U • L• 1 - ~ta~bulda as.ken l_ısel~re; fız ık rıyazıye. Bursa a 

ZIG 1. l . . ..k l e eDIC IDeS lısesme: edebıyat, rıyazıye, Almanca. Kırıkkalede a 
ıman arı ıçın yu a a- , . 

caktır. L • •t d Seferihisarm senelerdenberi ve herkes tarafından tanın· san at Is: edebıyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan as 
SERViS MARITIM imi e mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, fransızca, mu 

ROUMAIN PHELPS LINE akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl· Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gur 
•·SUÇEAVA., vapuru 14 "UTSIRE,, vapuru 20 Tem- mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası tec· Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, 

Temmuzda MALTA, CENO- muz beklenilmekte NEVYORK rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor· ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır. 
VA ve MARSIL YA limanlan limam için yük alacaktır. donda (12) numarada Seferihisar otobüslerine müracaat 2 isteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliy 
için yük alacaktır. "TÜRKIA,, vapuru 26 tem· etsin. Telefon : 2361 D. 15 haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu o) 

Yolcu kabul eder. muz beklenilmekte ROTTER- .. üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür 
ilandaki hareket tarihlerile DAM, HAMBURG ve AN- - /ç hastalıkları mütehassısı - kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olma 

navlunlardaki değişikliklerden VERS limanları için yük ala· ibarettir. 

n 

bi 
m 

acenla mesuliyet kabul etmez. caktır. Dr C:elaA 1 Yarkın 3 - lstanbul, Bursa san'at liselerine birinci maddede y 
Daha fazla tafsilat için İkin· "BELGION,, vapuru 10 • dersler için 108:126 orta ve gedikli orta mektepl 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye ağustost beklenilmekte ROT- l ait dersler ·ıç'ın 98·. 108·. ıı·raya kadar 
b. k d FRATELLI TERDAM H U zmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi ınası ar asın a , AMB RG ve cektı·r. 

T 

b 
SPERCO 1 NVERS İkinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar· 
• 4 vapur acenta ığına A limanları için yük 4 istekli olanlar dilcçelerine aşağıda sıra ile 1 
müracaat edilmesi rica olunur. alacaktır. şısmda 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş· yazı 

g 
ö 

ı · 

iş 

et 
n· 

Telefon
·. 

41421422112663 
lamıştır. Telefon, 3956 t" vrakı bağlıyarak Anka rada milli müdafaa veka 

Birinci kordonda ' 'UMDAL., k ı 1 
- UMUMİ DENiZ ACENTA- Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztcpe aparlı- as .eri ise er müfetti şliğ ine göndermelidirler. 

V. N. LIJ'.I LTD vapuru acentalt· j manı karşısında !!_0!!18 Tele. 2545 
2
1 YTaskdikkli ve fotoğraf l ı fiş 

'-' ·~ Ü se tahsil şahadetname tasdiknanw benzeri " w. F. H. VAN- ~~~~u~üracaat edilmesi rica AskerAımek eblere ehliyetname tasdikli benzeri . 

Der ZEE & Co. 3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 c 1 b 1 4 - Askerlik durumu hakkında vesika. 

AMERiKAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EX CHANGE,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TlMOR liman· 
ları için yük kabul eder. 
AMERlCAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
" EXCHORDA .. vapuru 

16 Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için hare· 

ket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

---- a e e a ınıyor 5 - Hüsnü hal varakası. Olivier ve 6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişl iğe müracaat c 
1 - 937- 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liselcrile durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar is 

Ş•• k A Konya ve Erzincan Askeri Ortaokullarınm bütün sınıf- necektir. 
ure 881 larına, Kırıkkale'deki San'at lisesinin birinci (9) sını· l - Tam teşkilli askeri hastahaneJerden 

Limited fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek· raporu. 
Vapur Acenf ası teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflarına 2 - Noterlikçe tanzim t:dilecek taahhüd senedi (Ôrne 

Birinci kordon Rees binası talebe alınacaktır. müfettişlikten verilecektir. 
Tel. 2443 2 Kaydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütün 6 - isteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 9 

THEELLERMAN LINES LTD. askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. k d 
" POLO ,, vapuru 1 O tem· 

muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

DEUTSHE LEVANTE 
LINE 

3 Kaydı kabul müddeti l>ütün mekteblerde 1 Temmuzda gününe a ar müracaat etmelidirler. 
başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli 7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemez! 
mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylule kadar de· 7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 2270 

4 - Aske;.d:~kteplere girmek istiycnlerden Ankarada bu- l\ydın vilayeti daimi encü 
lunanlar Cebeci 'deki Gedikli Erbaş hazırlama mek· menı•nden•. 
tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerde 
oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde otu· 
ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 

U· 

PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE • NEVYORK 18 gün "DELOS,, vapuru 11 lem· 

muzda HAMBURG, BRE-
müracaat etmelidirler. 

1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke-Ortaklar yolun 
11 + 465· 17 + 500 kilometreleri arasında şose ve sınai imal 
inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 17 551 lira 67 kuruştur. 

d 
t\r 
ini 
int 

o\ 

'81:"-l 
e ~ 
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SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN. Bt.JCAREST MEN ve ANVERSten gelip 

yük çıkarecaktır. 
Tarih ve navlunlardaki de· 

ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. 

•oUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. -D• E•N-•N• O• R-SK_ E_ M• I•D•E•L•-• 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 18 

Temmuzda LIVERPOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR-
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman· 
larma yük alacaktır. 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

5 - Kabul şartlarım taşıyan istekliler evraklarım tamamlat
tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde 
srirmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep tara· 
fından seçme imtihanı için çağırılmadıkça hiçbir istekli 
beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

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

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi 
nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve bun· 
lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapılmı· 
yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

8 - ipka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene 
tahsil fasılası olanlar ve girmek için uüfus kağıdında 
yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınamazlar. 

9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı 
köy lıkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocukların· 

• !llllllllllllllllllllllllllhı . Doktor ,ıllllllllllllllllllllllllllltll dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere kabul 
_ edilir. 2210 

.-.~------------------------~---------------
~ sak~i:o~~~a~c~, .I?!!~~a,, ; Sel~uk Muhtarh-
5 Birinci Sınıf Mutahassısı = gv ından·. = (Verem ve saire) E 
§==- Basmahane istasyonu kar~ıs.mdaki Dibek eokak başında 30 sayılı := Selçuk köyünde (4000) Metre murabbaa yol ve pazar yeri-

ev ve muayenehanesinde ~alınlı saat 8 den ak~auı saat 6 >8 :E nin taşla döşenmesi münakasaya konulmuş ve münakasa müd· 
- kadnr ho talannı kabul eder 5 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllfilllll Telefon: 4151 llllllllm ~~:ate kaı;~J"~J~~~~~~-inden 27-7-9:n tarihine kadar 15 gün 

Askeri Fabrikalar Umum lstiyenlerin şartı öğrenmek ve pey sürmek üzere Selçuk 
köy odasına müracaatları . 17 20 2403 

Müdürlüğünden: lzmir inhisarlar başmüdürlü-
200 Ton saf kurşun. ğünden 
Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan yukarıda mıktarı Alsancakta bakım evlerimizde mevcud 55 adet müstamel 

yazılı saf kurşun Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satın tonga makinası 17.7.37 den itibaren bir ay zarfında müteferrik 
b alma komisyonunca 6 Eylül 937 Pazartesi günü saat 15 de surette pazarlıkla satılacaktır. Bunlar üç kısımdan ibaret olup 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartn.:ıme 3 lira mukabilinde beherinin muhammen fiat 10, 15, 20 l i radır. Makinalar depo· 

komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 larımızda görülebilir. İsteklilerin bu müddet içinde her gün 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de ka· saat 15 de başmüdür)üğümüzdeki komisyona gelmeleri. 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin ele 2490 No. lu ka-
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gun ve 

t\ i saatti! komisyona müracaatları. 18 20 22 24 2387 
n, Salihli urayından: 

Salihli şehrinin inkişaf sahasının 100 hektar miktarındaki 
yerinin hali hazır harıyasını almak işi açık eksiltmeye konul· 

re muştur. 
v Her hektarının bedeli muhammeni beş liradır. ihale 29·7· 

iri 
di 

üğ 937 günü saat 11 de belediye encümeninde yapılacaktır. Ta· 
liplerin şeraiti öğrenmek üzere belediyemize müracaatları ilan 
olunur. 17 20 22 24 2415 

Dikka t 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek gr:ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 
naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. 

2 - Bu işe aıd şartname ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 

b - inşa olunacak şose ve köprülerin tesviyei türabiye• 
ne ve şose ve kargir inşaatına dair fenni şartname 

c - Mukavele projesi 
d - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
e - Keşif cetveli ve projeler 
3 - Eksiltme 2-8·937 pazartesi günü saat on beşte vili 

yet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1316 lira 

kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda y• 
zılı vesikaları haiz olması lazımdır. 

a - Vekaletten alınan müteahhidlik vesikası 
b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan bi 

saat evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilere 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların nihaye.t üçüncü maddede yazılı saata kadar geJrnİf 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyic~ kapatılmış buh.ıo· 
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

2386 16 20 24 31 

Lise ve orta okullar alım sa
tım komisyonu başkanlığın
dan; 

Oranlama 0o 7,5 mu~ak· 
değeri kat teminatı Beher kilosu Adet Kilo Cinsi 

Lira Lira 
200 8 1600 Çelik örs 65 X 1600 : 1040 78 

lzmir bölge San 'at okulu için yukarda yazılı satın alınaca1" olan çelik örs 8/7/q37 tarihinden itioaren 20 gün müddete 
açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler nümune, şartname "e 
fenni şartnamesini görmek Üzere hergün okulda görebilirlt~: 
ihale günü olan 27 Temmuz 1937 tarihine rastlıyan sah güo:. 
saat 16 da ve kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı rn• 
buz ve vesikalarla birlikte hükumet konağında Kültür d~il~e~ 
sinde toplanan alım satım komisyonuna başvurmaları 1 a 
olunur. 8 14 20 26 2278 
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