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Çin.Japon ihtilafı bir türlü halledilemiyor 

Japonya, Şimali Çine asker sevk 

Markoni 
Büyük İtalyan mucidi dün 

sabah Romada öldü 

Mesud bir günün yıldönümü 

Kahraman ordumuz, ge
çen sene bugün boğaz-

ları işgal ediyordu etmekte devam ediyor 
-----------·--..~--------

Çin, Japonyanın tekliflerini kabul edemiyeceğini bildirdi. 
naziktir. İtalya, hadisatı dikkatle takib ediyor 

• Bugün İstanbulda tezahürat yapılacak ve 
Vazıyet gece de feneralayları tertib edilecektir 

Tarihi bir yıldö-11 
nümü önünde 

Orhan Rahmi Gökçe 
Turihlt'r yıır.1tıııo~11 ıılışnıı~ lıir 

llıilletiıı -lıenı ıle Tiirk siLi lıir 

ltıİllNiıı· havaıııııhı, tarihi Hlılil· 
lliimlı:ri çok' olur. Uiiylt'! ıııilİ•·tler
de ıafer \ °C ,eref doln uliıli ..... lf'r, 
Yf'ılh·erl'ıı güller gibitlir. Fakat, 
gene tarih karşısmılıı t' a parlak 
nıubasebeye nıali~ olan Türk mil
leti için bile. dünkü \'e bııgüukü 
tarihin kıymetini ' 'C manasını ta~ı· 

Yacak tarihler, çok azılır, sayılıdır: 
Dün Mootrö mukavdrname!li ]apan Askeri Şurası içtima halinde 

irnıalao~ıştı. Şanghay, 19 [ A.A.] - ..\la halli eaat zarfında Sanhakuao tariki ile 
Bagilo de, Mchmeılçik, Çuoak· 11aatle ı1aat H te ~ankindcki japon Şimali Çine 3500 japon askeri gir-

~•le ,e Karadeniz boğazım işgal tıefirine Çin lıükü.meti tarafından miş olduğu tahmin olunmaktadır, 
~•ıoişti. te\'di edilen cevab japouyanın me· Tokyo, l 9 [A.A.] -- Hükumet 

Bu hadisenin geçen s~ne, yani t:ılibiııi bilkune. red m:ılıiyl}tiııı)e namına !!ÖZ söylemeğe salahiyettar 
\'İhaoıo en buhranlı ,.e siya!!İ kap· i~ı· cl4• notanın ifatlc~i ilillifoilJ;ıne- bir zat ecnebi memleketlerde inti· 
tielerio en kon etle ı,;arpı~tı~: Lir dir. japoolarıa Tangkmla ) apıııakta oar eden ,.e japonyaııın Louk'>ute-
tırib içinde, hem de suibperverli- oldukları hazırlıklar japonyadan chiao meselesinden bilistifade l!ıın 
lin en ideal şekli ile tahakkuk et· nakledilmi~ olan uskcrler:in pek. nehrin fİmalindeki Baulıııı Çin 
lniı olmaın, hadisenin di~cr ucunda yakında ora)a mu,·asalat edccP-lderi eyaletlerinin kontrolunu eline ge· 
dı.ırpo baoka bir şeref 'C zafer ha- tahminine )Ol açmaktadır. _:;\on !!4 ı;irmek istemekte olduğu uretinde 
dieeaidir ki, bize ayrı Lir sevk { ""'\ olan haberi kat'i surette tekzib 

•eriyor: Atatürk etmiııi.r. 
J)ft8, biz heyoelmilel ilem Bu zat hadiseyi bal ve faale· 

içinde, 9iyaıi ve re.şid varlı~ımızm Deniz sporcularma den mahalli itilafoamenin 11 Tem• 

tClD maoasfle hır aaha tCfCHül J iltifatta bulundular muz tıırribİDde! jmza cdı!:ni ol· 
etanio bulunuyoruz. ç 

llliklü mtıcadelemiz iktısadi. İstanbul, 20 {'Flususi)- du~unu 'ie japonyamn inin bu ili· 
· liifname ahkimıoa tevfikan hnıe· 
ıçtiın•i, kiiltilrel, siya&i birçok me· Rei~icumhur Atatürk, Flor-
•ud verimleri arasında, millet~e ket etlect>.ğini ümid etmekte buluıı· 
duyduğumuz ve zaman 7.aınao, kal· yadaki köşkleri önünden duğunu ve apğıdaki üç maıldcden 
hinıi,Jo tam ortasında duyduAumuz geçen Deniz sporcularına gayri bir talebi buluıımadı~ını 
bir aC1ya mani olamamı~tı: iltifatta bulunmuşlardır. siiylemi~tir. 

&ıazlar gib~ Türk emniyet ve Bu üç madde ıunlardır: 
1'tiklilinin en kuvvetli müeyyide· 
leri; bu iatiklalio k.ilmil ve tam 
lnaoaeına muhalif oartlarla Türk 
•illblanndao tecrid edilmiş hulu· 
lltıyordu ve hu iki parça üzerinde, 
1'ürk vatanının mülki tamamiye• 
tini ve iatiklalimizin haysiyet ve 

İaıetinefaiııi gölgeliyeo bir gayri 

Dünya büyük bir adam kaybetti 

Büyük ltalyan mucidi 
Markoni dün öldü 

tabiilik vardı. 
Türkiye, şuurlu bir devlet Markoninin ölümü, ~ütün dünya

da derin bir teessür · uyandırdı 
~ - ..... • ==· .... , 

1 - Tarziye ,·erilınrsi. 

2 - Mücrimlerin t"·znla uclırıl· 

nı:ı ı, 

'
1 

- japonyn aleyhin<leki talı· 

rikiıtın kontrol edile<·P~İae dair 
} eııi z:imoıılıır İluEı. 

Tiyen Çin,19 IA.\.j -japorı 

ııskeılni c.-iıı posla ~:ııııralını i,gal 
,.c lıntüıı ko ... talarn ı;an~iir \"azı·t· 

mi ~ l<•rılir. 

Şanglı:ıy. 1 I} [ \. ,q - Çok 
emin lıir ecııt•lıi ıııt>nahiiııtlf'ıı ö~-

.renildiğioc gör~, llopei cpleıinde<1 
hfılı.uruı· tio hali hazırda 4 tırka ı 

vardır. Ü~ü piyade ' 'c ikitıi ünıri 
olmak üzere heş fırka <la llopeiye 
do~ru ilerlemektedir, Bu lıeş fırka 

)lopeiye nsıl olun<'B Nankin hü· 

Sonu 4 ncü sahifede 
-------------

Ferdinand 
Bulgaristana dönüyor 

Eski Bulgar kralı Ferdinand 
fetanbul, 20 (Hususi) - Sabık 

Bulgar krah 1''erdinandın yakında 

memleketiııc dönece~i Sofyadan 
bildirilmektedir. Kral Ferdioaod, 
harbi umumiyi müteakıb miitareke 
ilan edilince ınemleketini terketmiş 
ve Londraya gtderek oradaki ma· 
lik.U.nesine yerleşmişti. _, _____ _ 
Tayyare 
seferleri 

0 1arak ve zamanın müaaadelerini 
il'1ltanarak cihanın karanlık günleri 
~Çİ.nde bekledi ve hiçbir hadiseyi 
18lieınara kalkmadı. Nihayet, tari· 
'-io o günil doğdu ve Atatürk Tür· 
~Yeli Montröde, bazılannıo omuz 
k6kf1na uıı:latan neticeyi aldı. Ge
Çtıın eeoeoio dünkü güoilode, Mont· 
tô tarihimize yeni bir ıeref veri· 
}Ordu. Bugfin de, kahramaolı&r ya· 
~ •e oehidler mezarı Çanakkale 
•le Karadeniz boğazıoda, l\lehmed· 

e~n boru sealeri du>ulmaRa baş-

şehrinde 25 ~isan 18i4 te dünyaya 
ı;elmif; İtalya \'e İngiltere üniver· 
sitel~ri?Je tahsil etm4tir. Babası 
Jıaıyım, anası ırıandalıdır. Eylülde baş lıyacak 

Bolonya üniver,itesinde çalışır· 
keo bir profesörün nezareti altında, 
şimdi telsiz telgraf ta kullanılan 

(flerz dalgalan) üzerinde tecrübe· 
lerioe başlamıotı. .Markoni, profe· 
ııiirlinden 'öğrendiği ~eylerle iktifa 
etmiyezek daha ileri gitnıiıti. iki 
sene ~alı~tıktan sonra 1896 sene· 
sinde, dektrik dalgnlarmı gören ve 
alnn ilk cihazlan meydana gNİr· 
miştir. Aletlerini çabucak tadil ede· 
rek, Laberleri birkaç kilometreye 
giindermeğe muvaffak olmu~tur. 

ınııtı: 

Bunun kıymetini ııadece Türk 
1f>praklarının emniyeti ve istikl!ili· 
lrıiıin kemali bakımından de~il, 
~Yhı zamanda bu aayedı• Yakın 
ş,,k ve Akdeniz sulhunda elde 
~dilen neticede aramak gerek· 
•;r. Çünkü bizim boıazlar hakkın· 
1 
•ki dileklerimiz, sadece Türk top· 

'•klarının bir budud i~ini hallet
lnegfl değil. aynı zamanda Akdeniz 
~c Yalı.ın Şark gibi en hassas bir 
ilııya parçası üzerinde mevcud ve 

lntıhtenıel hadiselere taalhik edi· 
Yurdu o- k- b - k- hAd• · ı · un u ve uguo u a ıse 
'e· A it ' latürk, General İnönü ve ar-
•daıları, Türk milletinin ~ükrao 

tcrÇev . d i eaın en sıyrılarak, ıulhu ve 

11t:ı"-niyeti seven, Akdeniz.in sfi.k(ı. 

l
• un• yeui maceralar kanıtırmak 
ıteın· hu . ıyen kütlelerin ve daha geni§ 

'İt1' ıfade ile beşeriyetin minnetle· 
til~ kazanını,lardır. Sevinç, iftihar, 
ııo~•o ve minnetle söyliyebiliriz ki; 

dar bizimdir. 

kerı!iz. ~oğazlarda, yaloız kendi 
ııtQ IDıı.ı değil, belki de dünya· 

•11lb •e . . . d eoıoıyelmı ütOnllyoruz. 

Müteveffa Markoni 
Roma, 20 (Radyo) - Dünya· 

nın en büyük mucitllı·rintlen Mar· 
koni, dün gece ;~,30 da lıi r kalh 
buhranı neticesinde 63 ya~ında ol· 
duğu halde vefat etmiştir • .Marko· 
ninin ölümü bütün İtal) ııda büyük 
teessür uyandırmış ve ltıılya Baş· 
vekili B. Mussolini miitc,·ef fanın 
ailesi nezdine giderel.. hinaı tazj. 
yette bulunmuştur. 

Üliim lıabcri Lütiiıı t•ilınn mal· 
buatına aksedince, umumi teessürü 
mucib olmuştur. Bütün g ızeteler, 
Markoni hakkında uzun makaleler 
yazmaktadır. Büyük muhteriin ce· 
oazeei fevkaliide merasimle kaldı

nlacnktır. İtalya, baştauLaşa matem 
içindedir. 

Markoni kimdir? 
Markooi, halyaoıo Bolonya 

İhtiramın sınai işlerde mühim 
tatbikatını düşünen Markoni, ltalya 
bük umctiniıı al5ka"ıoı uyandırma!& 

çalı§lı. Fakat istediği yardımı göreme· 
yince logihereye gidip tecrübelerini 
orada yaptı. Jngiltcre posta idarcııi 
bu tecrübelerle aliikadar olub mu· 

Devle Ilavayollan umum mil· 

dürü B. Sabri, hava istasyonu İn· 
~aatıoı tefti~ için şehrimize gel
miştir. 

H. Sabri, dün Gumaovasına 

gider<'k tefti~lerioe başlamış ve iu
şaatı gezmiştir. Cumaovasındaki 

bava isiasyonu Ağustos nihayetine 
kadar ikmal edilecek ve tayyare
lerin inip kalkması için müsaid 
bir ~ekle sokulıacaktır. Hangar ve 

istasyon bioasıoıo inşasıoa ınüte· 

ahhid tarafından başlanmıştır. lz. 
mir-İstanbul ve Ankara arasındaki 
tıınare seferleri bir }~ylfılde başla· 
yacaktır. B. Sabri, bugün Ankara· 
ya dönecektir. 

G. Seyfi 
- Sonu 6 ıncı sahifede - Cenub hududlarımızı 

,- Lederer ' teftiş edecek 

Bağ Potasaları 
Elli senedenberi bağcılar ta· 

rafından tercihen kullaııılmakta 
olan L'EDERER potaeaları bu eeo~ 
dahi getirilmi~tir. Bu eeoeki pota· 
salar l 00 derecelik lir. 

Deposu: 
Kemerallı camii karıısmcla 

Sabri Siilemaooviç 

'-------------·---../ 

Pazar günü şehrimize gelmit 
olan muhafaza umum kumandanı 

General Seyfi, şehrimizde kuman· 
daolıAa aid bazı işler üzerinde tef
tiılerde bulunmaktadır. 

G~neral Seyfi, birkaç gün oeh· 
rimizde kaldıktan sonra, Alı.deniz· 
de seyahate çıka('ak ve cenub hu· 
dudlarımıza giderek, burada ka· 
çakçılığa karşı alınan te<lbirleıi ve 
neticelerini tetkik edecektir. 

Boğazlardan 
İsta11bul, 20 (Hususi) -

dün, Montrö mukavelesinin 
imzalandığı günün yıldö
niimü idi. Bugün de, kah
raman ordumuzun, Çanak
kale boğazlarını işgal et
tiği mesud günün senei
devriyesidir. Bu münase
betle bugün, burada şenlik
ler yapılacak ve en büyük 

bir görünüş 
haklarımızdan birinin, bü
tün cihan devletleri tara· 
fından teslim edildiği gü
nün doğurduğu fili netice· 
nin büyük hatırası kutlula
nacaktır. 

/stanbul, garın bayrak· 
larla süslenecek ve gece de 
Jeneralagları tertip olu
nacaktır. 

Vapur navlunları 

Acentalar, vaziyeti res
men niçin bildirmediler? 
Maamafih, hükumet hertürlü ted
biri almaktan geri kalmıyacak! -------ihracat mahsullerimizin ecnebi bir işarJıı bulunulmamıştır ve zam 

vapurlarla nakli için navlun üc· meselesi, doğrudan do~ruya İzmir· 
retlerinio artırılmak istenmesi, ih- deki \"apur aceutalan arasında 
racatçılarımızla beraber müstahsil· hazırlanmışıır. 

leri de müteessir etmi~tir. Çünkü İhracat mahsulünün fiatlerine 
ortada mahsulün maliyet f iatini yapacağı tesir itibarile böyle bir 
yii.keeltmek gibi bir vaziyet varJır. vaziyetin hakiki esbabı mucibe!i 

Vapur aceotalarınıo ikide bir, ile hükümete bildirilmesi lazım 
mahsulümüzün dış piyasalardaki re- gelirken buna yana~ılmaması, ta-
vacını baltalıyacak şekilde navlun rife zamlarında ileri aürülebile· 
ücretlerine zamlar yapmaları bu va. cek iddiaların çürüklüğünü mey· 
ziyete kat'i bir çare bulunmasını dana çıkarmaktadır. 
icab ettirmektedir. Dün alakadar- Diğer taraftan haber aldığımı· 
lardau tahkikat yaptık. za göre, trostun haricinde kalan ve 

Bize verilı·n maltimnta göre, mahsullerimizin dış piyasalardaki 
ecnebi vapur acentalarının, navlun nziyetini nazarı dikkate alan bau 
ücretlerine daha yüzde 15 zam el· vapur accntaları, kendi aralannda • 

tikleri hakkıolla reııwi makamlara - Sonu 3 üncü sahifede-
r. 

Müthiş bir cinayet 11 

~ir koca, genç karısının~ 
başını taşla ezdi ~ 

· Cinayetin sebebi kıskanclıktır. 
• 

•Katil Eşrefpaşada tutuldu 
fzmirin Narlıdere köyü ci

varında Çatalkaya yakininde 
Tırazlı aşiretinin oturduğu Ko
cadere mevkiinde müdhiş bir 
cinayet olmuş, Ahmed oğlu 
23 yaşında Halil, başka bir 
erkeğin yanına kaçan metre
sini sopa ve taşla başını ez· 
mek suretile öldürmüştür. ÔI· 
dürülen kadın Fatma adında 
ve yirmi yaşındadır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Halil, Tırazlı aşireti halkın· 

dandır. Bundan bir müddet 
evel, aynı aşiret halkından 
güzel bir kız olan Fatmayı 
sevmiş ve onunla evlenmek 

l 
istemiştir. Fatma, bu teklifı 

Katil Yörük Halil - Sonu 6 ıncı sahifede -



Sayfa 2 

tJtli-Q 
Verem faaliyette 

Taoıdıklıırın11lau, fakir ,.e işten, güçten mahrum bir baba \:ar<lır ki, 
aylıJrJ ınLeri, ar;ıı;ı ı.;araıı lıir ı~tırah )Ungıuı iı~iodc yanıyor, inliyor ve 
.ıglı) or. Çocuğu • 1 ;:ı. ı ı yaşında H" ıncktclıli· Terrmiıı pcm;elcrlnc ılüşuıü~. 
ilaç para ı hifo lıul.ıınıyor zavallı. . Doktor, rc ·zaııe. haıııtalıaııe kapılıırın· 
,ıa ~ü1.leri )B~lı )aşlı , ,aşkın şa~kııı, üuıiılsiz ve meyus bir vııziycuc do· 
ln~ıb ılıırıı)or. 

Bir fokiriıı, 'ercm gibi, ıuııılıl i n: maııc\ i huzur, bol gıda, bol hava, 
güneş, ıııuntazaııı hayat \t' kontrol, ilıir; ve herşey i~tiycn Jercle tutul· 
ma ı, iilünıle karşıkıırşıya gelip, tek başına, hütüıı tesellilerden mah
rum olarak r;arpışma!'ı dcaıcktir. llu c;arpı~wanıu galibini tayin etmek 
de zor de~ildir: 

\ Cft!W •• 

A) ni babaya. iki gün rvel rasgeldiıu. llauıı: 

- Küçük oğlum da yatı)or. 

Dedi. Biiyük bir deh~etin içinde yiizdüğünii göriiyorcluıu. Gözleri, 
çukurlarının içinde hii) ümüş, donukla~mış ve dışına fırlamış. Avurdları 

da o nisbeıte çökmüş.. Diğerindeki hastalığın, küçük oğluna sirnyet et· 
miş olması ihıimali, beyninin tam ortasına snplnnmış olacaktı. 

- Emrazısnriye lıastnhıınesi dolu -dedi· bir yığın insan sıra bekli
yormuş .. "Vekalete müracnnt et de sanatoryoma alsın,. dediler. l;-arzede· 
lim ki, müracnat ettim. Onda dn sıra yok mu, o kapıda da bekliyecek 
değil miyim?. 

Zavallı babanın içini s:ırıın alevi, dudaklarıııın arasında sıcak nefes
te tamamen bis~ediyordim. Birdenbire yüzüme baktı: 

- Sıra beklemek, ne demektir bilirsiniz tabii: 

Mikroba biraz daha fır at ve avans vermek .. Kimbilir ya, belki sı· 

raSJnın geldigi gün, o çoktan mezıırı hoyJamış olacaktır. 
Fazla dinliyemedim, içim acıya acıya ayrıldım. Veremin tırpanı, bo~ 

bulduğu meydanda ne korkunç bir faaliyet gösteriyor':'. 

Gözümün önüne: 
"Yere tük ürmeyiniz. Toprakları ha valandırmayınız!,. 
Şeklindeki levhalar geldi. Halbuki veremliler içimizde dolaşıyor, 

koynumuzda yatıyor. Ko,,koca İzmir mıntakasında, ancak 20-30 yatak 
ııermi~ .. Bununla iş yapmak jetiyoruz. 

Bana öyle gdiyor ki, bu davada, büyük ve dinamik bir devlet 
hamlesi lazımdır. Cemiyetin de iştirak edeceği bir hamle .. 

istiridyeye şükran! 
Japonyada Kokisi Mikimato 

adlı bir zengin vardır; bu 
adama Japonyada inci kralı 
derler. 

Hakikaten, Kokisi servetini 
inci veren istiridyelere med
yundur. Bu adam, denizden 
henüz çıkarılan istiridyelerin 
hangisinde inci olduğunu isti
ridyeyi açmadan bilirmiş ve 
bu sayede zengin olmuştur. 

Kokisi, geçen hafta, bir 
Buda mabedinde, servetini 
temin yolunda imha edilen 
istiridyelerin ruhlarının istira-
hati için ruhani bir ayin yap· 
tırmıştır! 

F cna bir hareket değil bu, 
doğrusu! Bir insan kendisine 
para kazandıranlara şükran 
hissetmelidir! 

Saime Sadi 

mukim hayalperver bir genç 
kız, bu şişeyi içindeki adresle 
denize atmış ve şişenin nere
lere kadar gideceğini ve kim· 
lerin eline düşeceğini anla· 
mak istemiştir. 

Şişeyi Cebelüttarık l:Jyland 
duk adlı ve 25 yaşında genç, 
güzel bir bahriyeli bulmuştur. 
Ve hemen adres sahibine bir 
mektup yazmış daha yakından 
tanışmak lüzumunu hissettiğini 
bildirmiş ve bir fotografını · 
fakat şişe ile değil taahhüdlü 
bir mektubla - göndermesini 
rica etmiştir. 

Cenç kız bu mrktuba cc
va b vermiş ve: 

H Pireler hakkmda bir kararr 

"Bundan fazla tanışmağa 
imkan kalmamıştır. Ben şişeyi 
iki buçuk sene cvel denize 
attım, bu şişenin bana bir 
kısmet çıkaracağını umuyor· 
dum; fakat aradan çok vakit 
geçti, ben bir senedenberi 
bir tüccarın mesud zevcesi· 
yim!,, demiştir! 

il 

Büyük bir cambaz kumpan
yası, bir sürü garib ve vahşi 
hayvanlardan başka bir mik
tar da terbiye edilmiş pirelere 
maliktir. 

Bu kumpanya son zamanda 
Amerikaya gitmiş fakat güm· 
rükte pireler hakkında ne gibi 
bir muamele yapılacağı bir 
türlü kestirilememiş; mesele 
Boston mahkemesine arzedi!
miştir. 

Mahkeme uzun bir tereddüd 
geçirmiş bu pirelere "vahşi 

hayvanlar" mı yoksa, "alim 
hayvanlar" mı demek lazım 
geleceğine karar verememiş, 

fakat sonunda pirelerin vahşi 
ve müfteris hayvanlar,, smı· 
fından addedilmesine karar 
vermiştir. 

Bir şişenin seyahati 
ve macerası! 

•I Deniz, Cebelüttarık lima· 
nına boş ve iyi markalı bir 
şişe sevketmiştir. Bu şişenin 
içinde genç bir kızın adresi 

t vardır. 
AmPrikaı~A 

Korkunç bir haberi 
Evet, çok korkunç bir ha· 

ber: Yüz seneye kadar fen, 
insanları ölmez bir hale ko· 
yacak imiş! 

Arz üzerinde bu kadar harp· 
lere, bu kadar hastalıklara 
rağmen insan mikdarı müte· 
madiyen artmaktadır. Fennin 
ölümü ortadan kaldırdığı za
man arzın hali ne olacaktır? 
İnsanlar biribirlerini yemiye· 
ceklcr mi? 

Şişman ve zayıf 
Şişman, yani Oliver Hardi 

ile zayıf yani Stan Lorel ma· 
lumdur. Bunlar biribirlerinden 
hiç ayrılmazlar. Fakat, son 
bir habere bakılırsa, şişman 

ile zayıf bugünlerde yeniden 
ayrılacaklardır. 

Çin haydudları 
Son zamanlarda Çindc ga· 

rib bir haydutluk hRdiscsi ol-

ANADOLU 

Yumurtacılık 
kursu acıldı • -···· Bir haf ta devam 

edecektir 
Vilayet tarafından tesis edil· 

mekte olan tavukçuluk ve yu· 
murtacılık kooperatiflerinde 
vazife alacak gençler için bir 
yumurtacılık kursu açılması 
kararlaştırıldığını yazmıştık. 

Kurs, dün Kız Lisesinde 
vali B. Fazlı Güleçin bir söy· 
levile açılmıştır. Vali, hüku
metin standardizasyon ışıne 

verdiği ehemmiyeti, başlıca 
ihracat maddelerimizden biri 
olan yumurtacılığın ihyası için 
elinde olan tedbirleri anlatmış 
ve kursa devam eden genç· 
lere vazifelerinde muvaffakıyet 
dilemiştir. 

Kursa, orta tahsilini bitir· 
miş 17 genç devam etmek-
tedir. Öğleden sonraları, pa· 
)amut ve diğer ihraç madde· 
lerimiz üzerinde staj gören 
kontrolör namzedleri de kurs· 
ta ders göreceklerdir. 

Bir hafta devam edecek 
olan kursta, ameli ve nazarı 

olarak ders görülecek, öğle
den evci lktısad Vekaleti ih· 
racat kontrolörü mütehassısı 
B. Cevded, öğleden sonra da 
profesör B. Bade tarafından 
ders verilecektir. Kursa devam 
edenler, yumurtaların kalite
lerini, nevileri itibarile sınıf
lara ayrılmasını ve ambalaj 
usullerini öğreneceklerdir. 

Nüfus işleri 
Vilayet nüfus dairesinin bir 

senelik işlerinin teftişine baş· 
lanmıştır. Müddeiumumi mua· 
vinlerinden B. Nadir , Ener, 
dün nüfus müdürlüğünde def· 
terler üzerinde tedkikatta bu· 
lunmuştur. 

Yeni nüfus müdürü geldi 
Yeni nüfus müdürü B. Ab

dürrahim Doğru, şehrimiıe 
gelerek vazifesine başlamıştır. 
Orman müdürü 

Manisaya gitti 
Orman müdürü B. Sami, 

orman işlerini teftiş için Ma
nisaya gitmiştir. 

Mezuniyet 
Vilayet Maarif müdür mua

vini B. Rauf İnana bir ay izin 
veri im İştir. ------------Hukuku medeniyeden iskat 
edilmiş bir kadın 45 kişilik 
bir kadm çetesi vücude getir
miş ve birçok çapulculuklarda 
bulunmuştur. Çin hiikumcti 
bu çetenin takibine mühim 
kuvvetler tayin etmi~ ve çete 
çok çabuk yakalnnmışlır. 

Çetenin muhakemesine nıe· 
mur olanlar, 45 haydudun her 
birinin diğerinden daha güzel 
olduğunu görünce hayret iç.in· 

de kalmışlardır ve bu kadınlara 
ıslahı nefis ·yani hemen evlen· 
mek- yahud müebbet hapis 
teklififinde bulunmuşlardır. 

Çete reisi: 
- Biz birer hayduduz; bizi 

zevceliğe kabul edecek erkek 
hulunur mu? 

Derneğe mecbur kalmış ve 

mahkeme heyeti 45 haydut 
kadını zevceliğe alacak ara· 
mağa başlamıştır. Fakat mah
keme heyeti çok yorulmamış· 
tır. Çünkii çeteyi tevkif eden 
taburun zabitan ve efradından 
ı15 kişi çıkmış ve her biri bu 
haydut kadınlard;ın birini kcn· 

Bir genç kız 
kacırıldı 

• - --...·-----
Kız, babasının pa-
rasını da götürdü 

Evelki gün şehrimizde ga· 
rip bir hadise olmuştur. Ma
ruf bir şahıs, zabıtaya müra· 
caatla 15 yaşlarındaki genç 
ve güzel kızının ortadan kay· 
bolduğunu ve evde çekmece 
içinde bulunan 500 lira kadar 
bir parasının alındığını bildir
miş ve kızın nereye gittiğinin 

meydana çıkarılmasını iste· 
miştir. 

Zabıta, tahkikata başlamış 

ve kızın İstanbula kaçtığım 
meydana çıkarmıştır. Kız, ~enç 
bir kadın tarafından iğfal edil
miş ve babasının çekmecesin
den aldığı paralarla seyahat 
masrafını temin etmiştir. 

Emniyet direktörlüğü, İstan· 
bul Emniyet direktörlüğüne 
bir telgraf çekerek, kızın der· 
hal yakalanarak lzmire gönde
rilmesini bildirmiştir. 

Yeni yaptırrlacak 
göçmen evleri 

1800 göçmen, bugün is
kan mmtakalarma 

gönderilecekler 
Bulgaristandan Urlaya geti

rilen 1800 muhacirin iskan 
mıntakalarına sevklerine yarın 
başlanacaktır. Muhacirlerin is· 
kan edileceği yerlerde lazım· 
gelen tedbirler alınmış ve ha
zırlıklar sona ermiştir. 

Geçen sene anavatana ge
tirilmiş ve toprak sahibi edil
miş olan göçmenler için ya· 
pılacak evlerin bir kısmı ihale 
edilmiş, geri kalanları da kışa 
kadar teslim edilmek şartile 

bu ay içinde müteahhide ve
rilecektir. 

Menemenin Maltepe köyün
de 91, Bergamanın Kınık na· 
hiye merkezinde 20, Dikili ka
zası merkezinde 31, Çandarlı 
nahiyesinde 158 tek ve 31 
çift köy tipi, Foça kazasının 
Bağarası mevkiinde 27, Ke
malpaşa kazasının Yukarıkı
zılca ve Parsa köylerinde 21, 
Torbalı kazasının Kayan kö
yünde 32, Ahmedlide 188, 
Havuzbaşı mevkiindc 54, Taş· 
kesiği mevkiinde 161, Kuş· 
adası kazasının Kalanbaki çift
liğinde 92 göçmen evi inşa 
edilecektir. 

Bu evlerin kereste ihtiyacı 
iskan dairelerince inşaat ma

hallerinde miiteahhide teslim 
edilecek ve bu suretle inşaat 
işleri kolaylaştırılmış ve sürat 
temin edilmiş olacaktır. 

Yukarı mahallelere 
Yeni kanalizasyon 

yapllacak 
Belediye reisi Dr. Behçet 

Uz, dün yukarı mahallatı do
laşmış, belediye işlerini teftiş 
etmiştir. Bundan evci hazır· 
lanan programa göre, busanc 
yul·arı mahallaua yapılacak 
olan kanalizasyonların inşasına 
20 güne kadar başlanacaktır. 

Belediye fen heyeti, açık 
bulunan lağımlar ile müstacel 
olarak yapılması lazımgelen 
işleri lesbit etmektedir. 

Yaralamak 
Ziynet garajında çalışan 

Abdullah oğlu Ali, arkadaşı 
Rccchin başını balık kııtıısu 
:L~ ··--·--··'--· 

Doktorlar ara
sında bir hadise 

--o·• .. ---
B. Necmeddin hasta 

mı, değil mi? 
Bucadan B. Şerafeddin Bal· 

kanlı, Devlet demiryolları çu
val dairesi şefi B. Necmeddin 
aleyhine bir dava açmış ve 
B. Necmeddin, Doktor Bay 
Ziya Bekmandan aldığı bir 
hastalık raporunu '.mahkemeye 
göndermişti. Bilahare davacı· 
nm ihbarı üzerine mahkeme 
reisi çuval dairesine gidip B. 
Necmeddini iş ba~mda görün
ce kendisini muayeneye sev· 
ketmiş ve Buca belediye he· 
kimi, B. Necmeddinde hasta· 
lık olmadığı raporunu ver· 
miştir. 

Yekdiğeri ile çarpışan bu 
iki teşhis ve nazar noktası 
İzmir hekimleri arasında yeni 
bir dedikodu mevzuu olmuştur. 
Memleket hastanesi Dahiliye 
mütehassısı B. Celal de B. 
Necmeddini muayene etmiş 
ve doktor B. Ziyanın vardığı 

neticeyi almıştır. Bu suretle 
fenni nazar noktası ihtilafı bir 
kat daha artmıştır. Bir habere 
nazaran, Doktor B. Ziya, Bu
ca belediye hekimi aleyhine 
daya açmağı düşünmekte ve 
bunuu için de neticeyi bekle
mektedir. 

Benzin ihtikarı 
Feragat meselesi 
hakkındaki şayia 

Benzin fiatlerini indirme
mek ve yüksek fiatle satış yap
mak yüzünden Stoa Romana, 
Sokoni, Şel ve Neft Sendikat 
acenta, müdür ve satış me· 
murlarından yedi kişi hakkın· 

daki tahkikata müddeiumumi· 
likçe devam edilmektedir. 

Şirketlerin İstanbuldaki u· 
mum müdürleri hakkında, İz· 
mirdeki acentalarına tenzilatlı 

fiatle satış yapmamaları için emir 
verdiklerinden şehrimiz müd
deiumumiliğinin iş'arı üzerine 
İstanbul mliddeiumumiliğince 
tahkikat yapılmaktadır. 

Son zamanda benzin şır· 
ketleri, hükumetçe tesbit edi-

len fiatler üzerinden benzin 
sallırmağa başladıklarından 

maznunlar hakkındaki dava· 
dan feragat edileceği hakkın
da bir şayia deveran etmek
tedir. Diin mliddeiuınumilik 
makamıııdan tahkik etlik, am· 
mc hukuku namına miiddeiu
ınumilik makamının bi>ylc bir 
f <'rngatte bulunmıyacağını öğ
rendik. 

Vali muavini 
IVlezuniyetle Balıkesire gitti 

Vali muavini B. Cavid bir 
P-Y mezuniyet almıştır. B. Ca
vid, bu gün Balıkesirc gide
cek, orada bir hafla kaldıktan 
sonra İstanbula gcçcct•k ve 
m<'zııniyelini oraJa geçirecektir. 

Kara avcılığı komis
yonu toplandı 

Vilayet kara avcılığı komis
yonu, dün Vali B. Fazlı Gü· 
lecin riyasetinde bir içtima 
yaparak, kara avcılığı kanunu 
mucibince bu mevsimde men'i 
lazımgcleıı avl.ır ve kanunun 
trıtbiki hakkında lıazı k:ırntlar 

L 
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!
~--------......... ; 
Halkın dilekleri 
~~...,..,..~ 

Çeşnıe plajında 
Et derdi var 

~Demir Cenab imzasile diin 
şu ınektubu aldık: 

Çeşme ılıcalarında maa aılc 
bulunmaktayım. Şikayetçi yal· 
nız ben değilim. Bütiin ılıca· 
tarda bulunanları alakadar 
eder. Çeşme belediyesine ait 
olan ılıcalardaki kasap dük· 
kanı her sene için müzaye· 
deye çıkar ve kimde kalırsa 
artık ılıcalardaki et sarfiyatı 
hep ondan geçer ve ondan 

başka kimse oıada kasap dük· 
kanı açamaz. Sabahları iki 
tane zayıf ve küçük kuzu ke· 
ser. Tabii bu mikdar bu kadar 
halka çok azdır. En sonra 
gelecek müşteriye rasgele sığır 

eti kalır. O etin de halini 
sormayınız. Bir de hastanız 

varsa ve Çeşmeye gitmek 
mecburiyetinde kalmışsanız vay 
halinize .. 

Ya bir parça bulacak veya· 
but boş döneceksiniz. Bir kilo 
kuzu eti de aşağı yukarı yel· 
miş beş kuruştur. Halkın gı· 
dası ve sıhh t'le alakadar iş· 

Ierde belediyele in daha sıkı 
alakaları lazımdır. Çeşme be· 
lediyesinin de bunu esirgeme· 
mesini dileriz. 

Yaramazlar 
Değirmendağında, Selimiye 

sokağında oynıyan bazı ço· 
cuklar, otomobil, kamyon ve 
arabaları mütemadiyen taşa 
tutmakta, karpuz arabalarına 

saldırmakta ve gelen geçeni 
fena surette rahatsız etmek· 
tedirler. Mahalle halkı da bun· 
dan şikayetçidir. Zabıta ve 
belediyenin nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Nazillide 
Muallimler henüz maaş· 

tarım alamadılar .. 
Nazilliden aldığımız bir mek· 

tupta, hersene olduğu gibi, bll 
yıl da peşin Tem muz maaşınırı 
henüz verilmediği, halbuki Ve· 
kaletin, muallim maaşlarının 
aksatılmaması için emir vermİŞ 
oldugu bildiriliyor~ Bizim bil· 
diğimiz, muallimler hcrycrde 
Temmuz maa~larını aym b.ıı· 

şında almışlardır. Nazilli Hu· 
susi muhasebesinin bunu yap· 
mamış olmasını anlıyamadık· 
Aydın valiliğinin dikkat naza· 
rını cclbederiz. 

Tütün rekoltesi 
noksandır 

Kooperatifler müstahsil' 
ikrazat yapıyorlar 

Alakadarlara gelen matu· 
mata göre, bu yıl tütiin re· 
kolt~si geçen seneye nisbcıl~ 
çok düşiikliir. Mahsul, kurakl'.~ 
dolayısilc biı çok ycrlcrJc b.ıı
yüyc•memiş ve yctişnıcıniştır· 
Maamafih, kalite itibarile lıll 
seneki mahsul, diğer seneler" 
den çGk daha nefistir. . 

·ftcrlı Zirai kredi kooı>eratı ., ıı· 

mahsul alınmagv a basland 1~1 

~ . k a· 
dan tütünciilcrc yeniden i ·r 

ıı· 
zat yapmaktadır. Mıntaka111 

0
• 

da bütün köylerde kredi J.;o"c 
pcratifleri bulıındııgıınd8JJ c· 
tütün müstahsilleri de ko~ı;11 , 
ratiflerdc ortak oldukl~rın doğ· 
Ziraat Ban.kası doğrudan d r 

kta 1 • ruya ikrazat yapmama • 

Romanya kralı 
Londraya vardı ~~ 

Londra, 20 (Radyo}_ - J(a· 
, S M [kıncı manya Kralı · · dırııŞ 

rol, Parislen buraya g tır. 
• ı ı -~-·lann11Ş 
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ı~- Filistinİn taksi
-~WcliJ~ mi meselesi 
- - - ~ Hıristi.van Arablar 

lir d .-d • d -b ) Gıda maddelerı da Milletler cemiye. 

lYla rı cıvarın a aş ıyan de~:ihil~=ı~;i:~ıeı;~~~1:~:i~: K~~~: 19bi.:.~rd~mal 
h d d • rnek kararını vermiştir. Gırt- mıntakası, hıritiyan arapları arp evam e ıyor !ağımıza musallat olan ihtikar Meclisi ali komiscrilc Millet· 

mikrobunun teşhis ve imhası ler cemiyeti genel sekreterli-
hesabına, buna ne kadar lü- ğine bir telgraf çekerek Filis-

QSİ zum vardı bilirsiniz. Şeksiz, tinin taksimine müteallik olan 
şüphesiz bütün Türkiyede, lngiliz projesini protesto et· 

-~--------Mı1isler, açtıkları müdafaa ateşi neticesinde 
tayyareleri kaçmağa mecbur etmışlerdir 

Paris, 20 (Radyo) - Harb 
Madrid CPphesinde biitün şid
dctile devam etmektedir. Son 

tanzimi lazım gelen bir fiat miştir. 
meselesi vardır, emin olalım Hıristiyan araplar bilhassa 

ta~erlere göre, Milislerin fev· 
alade mukavemetlerine rağ· 
~en asiler yeni muvaffakıyet· 
er elde etmişler ve Regula· 
tesrna, Rekenes ve mor kıta
ları el bombaları ve süngü· 
lerte Boolbiya Delmontede 
bazı yerlere girmişlerdir. 

Asiler Las Rojas cephesin
de milislerin mukavemetini 
kırınağa ve Madrid-Eskür· 
Yal İrtibatını kesrneğe çalış· 
lllaktadırlar. 

Madrid, 19 (A.A.) - Cum· 
huriyetçilerin bir tebliğinde 
harbin başlangıcından bugüne 
kadar vukua gelen hava mu· 
harebelerinin en şiddetlisinin 
Pazar günü saat 19 da vukua 
Relıniş olduğu beyan olunmak
tadır 

Tebliğde ilaveten deniyor ki: 
"Harbe iştirak eden tayya· 

relerin mikdarı mühim idi. 
Muharebe pek çetin oldu. 
Çift satıhlı bir avcı tayyaresile 
Yedi Fiyat, bir Heinkel tayya· 
tcsi ve encebi markalı yedi 
tek satıhlı tayyare düŞürdiik . 

Salamanka, 20 (Radyo) -
Asi tayyareler bugün Kaza 
Delkambodaki milis mevzile
rini bombalamışlardır. 

Milisler, şiddetli bir hava 
müdafaa ateşi açmışlar ve asi 
tayYareler çekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. Maamafih tayya
relerin bombaları milis istih
karnlarına büyük zararlar hu· 
su le getirmişlerdir. 

İtalyanlar 
Yeni bir zırhlı daha de

nize indiriyorlar 
Taranto, 20 ( Radyo ) -

halya donanmasının birinci 
filosu, bugün Tarantodan Tri
Ycsteyc hareket etmi.,.tir. 

Bu filo 35000 tonluk Vik
tor Venetu zırhlısının denize 
İndirilme merasiminde hazır 
bulunacaktır. 

G. Franko 
Berline sefir gönderdi 
Berlin, 19 (A.A.) - G. 

F rankonun yeni Berlin sefiri 
Mnrki De Magaz dün akşam 
buraya gelmiştir. 

1 ................... -

AN ADO L U 
-----

Günliik siyasal gazete 
·ahip \C ba~)az~anı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi ncşri)al 'c yazı i~lcri 

lttüdürü: Hamdi Niızhct Çuıu;aı· 

ldar hane i: -
lzruir ikiud lk)lcr eokıı~ 
C. Halk Parti i hinuıu iç-uıdc 

l d1:raf: fzmir - ~AD 'LU 
l'l'lrfon: 2776 •• J>o ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllıgı 1200, alıı aylı~ı 700, uç 

~lığı 500 kuru~ıur. 
Yabııııeı ıneml ketler için cnclik 

alıon ucrcti 27 liradır 

--- -
buna.. Filistinin hıristiyan arapları 

Gıda maddelerinin çoğuna tarafından himaye edilmekte Erzurumda büyük 
bir canlılık hakim olan fiat, hiçbir ölçü olan makarnalı mukaddesenin var ve esasa tabi değiltlir. Yedi- tecridini muhik gösterecek 

ğimiz sebze ve meyva ile di- hiçbir sebeb mevcut olmadı· 
ğer birçok şeylere, kimin, ne ğını ileri sürmektedirler. Bun· 
gibi bir esası göze alarak kıy- lar taksim keyfiyetinin dinin 
nıetlendirdiğini bilemezsiniz. esasını tehlikeye ilka edece· 

-------=-----··~--------
İnşası mukarrer Erzurum istasyo-
nunun teme/atma töreni yapıldı 

Erzurum, 20 (A.A.) - Er
zurum istasyonunun temelatma 
töreni umumi müfettiş B. Tah
sin Uzerle Orgeneral Kazım 
Orbay, Korgeneral Ergüder, 
vali Ihsan lşçanın bulundukları 
çok kalabalık bir heyet buzu· 
runda yapılmıştır. 

ve Generallerle 
atmışlardır. 

Vatandaşın en büyük saadeti, ğini ilave etmektedirler. 
vali ilk harcı evvela bol bol gıda elmasıdır. Kudüs, 19 (A.A.) - Cinai 

F'akat unutmamak gerektir ki, taharriyat idaresine mensub 

Umumi müfettişimizin, Ulu 
Önderin doğuya verdiği hu· 
susi ehemmiyetten şükranla 
bahseden ve trenin bu mınta
kaya her bakımdan vereceği 
faydalardan kıymetli bir lisanla 
bahseden veciz nutku çok al
kışlanmıştır. 

Temele umumi müfettişimiz 

Ademi müdahale 
komitesi 

Dün de birşeg yapamamıştır 
Bclgrad, 20 (Radyo) 

Pravdanın Paris muhabiri bil-
diriyor: 

Londradan gelen haberlere 
göre, Ademi müdahale komi· 
lesinin bugünkü içtimaı çok 
gürültülij geçmiş ve şiddetli 

münakaşalar olmuştur. 

İngiliz sulh planı uzun uza
dıya görüşülmüştür. Hiçbir an· 
laşma zemını bulunamadığı 
anlaşılmaktadır. 

Almanya 
Bilbaodan demir alacak 

Berlin, 20 (Radyo)-0.N.B. 
Ajansı bildiriyor: 

Ağustosun birinci gününden 
itibaren Burgoz ve Alman 
hükumetleri arasında yeni tica· 
ret muahedesi cari olacaktır. 

Bu mukavele iki tarafa en 
ziyade müsaadeye mazhar dev· 
let muamelesi temin etmekte· 
dir. Alınanlar Bilbao maden 
mıntakasından mühim miktar
da demir alacaklardır. 

Bi lbaodan kacırılan 
~ 

altınlar davası 
Paris, 20 (A.A.) - Bilbao 

bankalarındaki bütün altınları 
ve Guipnscoa eyaletine ait 
arşivleri hamil olan "Arpe· 
mendi,, ve "Stebank,, vapur· 
!arına konulan haczin kaldı· 
rılması için Valans hiikumeti 
tarafından ikame olunan da
vanın riiyetine Poitiers ınah· 
kcmesinde bakılmıştır. 

Valans hükumetinin vcka· 
Jetini eski Fransız Başvekili 
ve Harıciye Nazırı Pol Bon
kur yapmaktadır. 

Küçük itilaf 
Ho.riciye Nazırları Biikreşte 

1 toplanacaklar 
Bclgrad, 20 (Radyo) - Kii· 

çük itilaf devletleri Hariciye 
Nazırlarının senelik ınutad iç

' timai, Ağustosta BiikrC'şlc ya· 

Erzurum, 20 (A.A.) - Dün 
Trabzon muallimleri şerefine 
umumi müfettiş tarafından ve
rilen bir ziyafette umumi mü-
fettişimiz .B. Tahsin Uzer, vali, 
maarif müşaviri ve heyetin reisi 
Trabzon kültür direktörü ha
raretli nutuklar söylemişlerdir. 
Doğunun merkezi olan Er

zurumda az zamanda görülen 
büyük canlılık ve imar faali
yetinden fevkalade mütehassis 
olan misafirler dün Erzurum 
istasyonunun temelatma me· 
rasiminde bulunduktan sonra 
Trabzona dönmüşlerdir. 

Başvekilimiz 
Vekillerle uzun müddet 

konuştular 

istanbul, 20 (Hususi)-Baş
vekil General İsmet İnönü, 
bugün Perapalasa gelmiş, Rus
yadan dönen Hariciye ve Da
hiliye Vekilleri ile fzmirden 
gelen iktısad Vekili ve şehri· 
mizde bulunan diğer Vekil· 
!erle uzun müddet görüşmüştür. 

B. T ataresko 
Cumhuriyet bayramında 
Ankaraya gelecek kont 

Ciano da gelecek 
İstanbul, 20 ( Hususi ) -

Romanya Başvekili B. Tata· 
resko, Cumhuriyet bayramında 
Ankaraya gelecektir. Rumen 
Başvekilinin bu seyahati kat'i 
olarak tesbit edilmiş ve bu 
hususta bir program da ha· 
zırlanmıştır. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Cianonun İlkteşrinde memle· 
ketimize yapacağı seyahat te
hir edilmiştir. 

Kont Ciano, Teşrinisaniııin 
sonlarına doğru Ankaraya ge· 
lccektir. 

Perapala.-; 
Duvarınm altında kalanlar 

İstanbul, 20 (Hususi) - Bu· 
gün Perapalasın arkasında 
feci bir kaza olmuştur, tamir 
edilen bir duvar' ansızın yı· 
kılmış ve altında kalan ame· 
lelerden ikisi derhal ölmüş, 
ikisi de yaralanmıştır. 

Mis Amelya 
Bukadar araştırmara rağ

men bulunamamışllr 
Sanfransisko, 20 (Radyo} -

Tayyare nakliye sefinesi Le· 
vington, tayyareci Amclya 
Erardın taharrisinden artık 
kat'i surclte vazgeçmiştir. Tay· 
yarcci kadının tamamen kay· 
bolduğuna hükmedilmektedir. 
Ruzveltin validesi 

Venediğe vardı .. 
Floransa, 20 (Radyo) - B. 

Ruzvcltin validesi Bıı. Sara 

bu gıda, hile ve ihtikarla iki zabit idaresindeki 60 za-
dolu olarak, yani safiyeti bo· bıta memuru yüksek Arab 
zulmuş ve fiati hakiki kıyme- komitesi binasında araştırma· 
tinden çok fazla şekilde alı· lar yapmıştır. Bu hal Arab 
nırsa, bir yürek ve zehir acısı mahafilinde büyük bir heye· 
ile insanın midesinden şaha can uyandırmıştır. Polisin yap· 
kalkar. mış olduğu bu baskının se· 
Şu' yediğiniz ekmek yok mu, bcbinin son zamanlarda Filis-

şehirde birkaç türlü pişer ve tinde yapılmış olan tedhiş 
imal edilir. Sikletlerinde oyun hareketleri olduğu söylenmek-
vardır. içindeki gıda madde· tedir. 
feri ayni değildir. Reşadiyede Varşova, 19 (A.A.) - Si-
başka, Kemeraltında başka, yonist f ırkalan tarafından Fi-
gezici kasalarında başka fiate listinin taksimine müteallik 
satılır. olan lngiliz projesine karşı 

Lokantaların sınıfları ayrıl· protesto maksadile gerek Var· 
mamıştır. Önünüze sürülen bir şovada gerek eyaletlerde bir 
kap yemekteki yağı, etin çe· takım nümayişler tertib ve 
şidini ve garnitürün muhtevi- icra edilmiştir. Nümayişlere 
yatını bilnıemeğe mahkumsu· sabahleyin Yahudi mahallesi· 
nuz. Hepsi de insafa ve mer- nin merkezinde aktedilen bir 
hamete bağlıdır. Filan köylü, miting ile başlanmıştır. 

kendi köyünde 100 kuruşa verdiği Siyonist liderler binlerce 
tereyağını, iki saatlik şehir halka hitab ederek söylemiş 
pazarında · hem de ucuzluk oldukları nutuklarda lngiltere 
davasını tahakkuk ettirmesini hükumetine ve taksim proje-
beklediğimiz şehir pazarında· sini şimdiden kabul etmiş o\au 
size 150· 170 kuruşa satar. Yahudi teşekküllerine şiddetle 
Keçi peynirini, k"oyun peynı· hücum etmiştir. 
ri diye verirler size.. Hiçbir hadise vukubulma· 

Kahve, şeker fiatleri düşer, mıştır. 

hina kıymetleri ve icar be- 80 yaşında 
delleri, işçi gündelikleri düşer. 
Fakat bunlara tabi olmak ik- Bir ihtiyarın marifetleri 

İstanbul, 20 (Hususi) -tıza eden biçok gıda madde· 
lerinin fiatleri, sanki değişmez Bugün Sirkecide bir cinayet 

olmuş, 80 yaşında bir adam, kanunlara tabi imişler ve 
alacaklısını öldürmüştür. sırtlarında birer imtiyaz, birer Adem baba namındaki ka· 

muafiyet varmış gibi, olduk-
til, alacaklı olduğu otelci Ra-ları yerde sayarlar.. şidin Sirkecideki ott-line git-

Şu mısırcı, size en iyi pi· miş ve şiddetli bir münaka· 
rinci elli kuruşa verirken, köşe şadan sonra tabancasını çe· 
başındaki bakkal, ayni pirinci kerek iki el atmış Raşidi ya-
47 ,5 kuruşa verir ve bunun ralamıştır. 
sebebi aranmaz: Polisler, Adem babayı ya· 

Acaba ihtikar mı, siklet kalamak üzere otele gelince, 
oyunu mu var, bilinmez. katil bu defa onlara da ateş 

Halbuki, medeni bir mem· etmiş, polisler de mukabil ateş 
lekctte çarşıya gittiğiniz vakit, açarak kt~ndisini yaraladıktan 
mesela bir diikkanda, her sonra ele geçirmişlerdir. Miid-
mahsulün, her mamulün, her deiumumilikçe tahkikata baş· 
gıda maddesinin üzerinde size !anmıştır . • 
emniyet veren ve alakadar /ta/yan 
dairenin kontrolundan geçtiğini kt b ·1 • 
. 1 b" f' t 1. me e gemı erı sıze an atan ırcr ıa ıs· . 

tcsi bulunur. Hatta, yağ, şe· _ lstanbula geliyorl~r 
kerli madde vesaire gibi muh· lstanbul, 20 (Hususı) -
telif yiyeceklerin, ne gibi mad- Yugo~lav ve dYuna\n' lim~nla· 

. . rını zıyarcl c en espucı ve 
delt'rın ne nısbctte karı\ mış C l b d d k" ·k· ft ı 
1 d d ğd w b'I .. . a aın a a ın a · ı ı ·ı ayan 

ot , n:ı1~sın an ° ugu ı c gos· mC'ktep g<'misi, Ağustosun do· 
crı ır. r k 1 k .. 

Bilirsiniz, bu tcrcyağında, kuzunda bir ha la a ma uzc· 
şu nisbette filan yağ vardır. re limanımız'!..!.elecektir. 

işte bütün bunların yoklu- Hatta köydeki bakkal bile 
ğudur ki, çarşıdan, pazardan yapacağını yapmaktadır. 
dönen vatandaşların en basit insanlığın en geniş ölçülerle 
konuşmalarında bile bize ba- uğruna mücadele ettiği mide-
riz şekilde tczadlar ve hayret yi, kurtarmak ve onun lepe· 
verici rakamlar gösteriyor. sine "selamet bayrağı,, nı dik-

Dcdiğim gibi, bu hal, Tiir- mck lazımdır. 
ki enin her yerinde caridir. O. Rahmi Gökçe 

Bayan Afet ---···---
Avrupadan döndü 

Ankara, 20 (Hususi) - Av
nıpanın muhtelif şehirlerinde 
tetkikler yapan ve Türkiye 
hakkında konferanslar ve. "n 
Bn. Afet şehrimize <lönmüşf 

Bn. Afet, bugün Tarih ku
rultayı hazırlıklarilc alakadar 
olmağa başlamıştır. 

İktısad Vekilimiz. 
lstanbula vardı 

İstanbul, 20 (Hususi) - İk
tısad Vekili B. Ce-lal Bayar 
bugün İzmir vapurile şehrimize 
gelmiştir. B. Celal Bayar, 
f'loryaya giderek, Atatürke ve 
Başvekil İsmet lnönline arz~ 
tazimat eylemiş ve İzmir se
yahati hakkında izahat ver
miştir. 

Fransız. kabinesi 
Elize· saraymda toplandı 

Paris, 20 (Radyo} - Şotan 

kabinesi bugün Elize sarayın
da reisicumhur Bay Lebrunun 
riyasetinde toplanmıştır. 

Maliye Nazırı Bay Bonne, 
ittihaz ')f unan yeni mali ted
birler hakkında g~niş izahat 
vermiş ve Fransanın iktısadi 

vaziyetini de teşrih etmiştir. 

Mali ve iktısadi vaziyetin 
ıslahı için muhtekirler aleyhi· 
ne en şitldetlı tedbirler ittiha
zı kararlaştırılmıştır. 

İta/yada 
Manevra hazırlıkları 

Palermo, 20 (Radyo) -Ves· 
pri ve Peloritana fırkaları bü
yük manevralarda kızılları teş
kil edeceklerdir. Libanııı Sirt 
müstemleke ve Marmorika 
tanklı fırkaları manevra saha· 
sına vasıl olmuşlardır. 

Rumen ve Yugoslav 
Erkanıharb reisleri Pa
riste tetkikat yapıyorlar 
Paris, 20 (Radyo) - Meç· 

ten bildiriliyor: 
Romanya Erkanıharbiyei 

umumiye reisi General Sikio 
ve Yugoslavya Erkanıharbiyei 
umıımiyesi reisi General Nediç 
Majino Fransız istihkamatını 

ziyaret etmişlerdir. Bu iki Ge
nerale Fransız Generallerin· 
den Kalson ve Jiro rcf akat 
etmiştir. 

Bundan sonra Meç askeri 
kumandanlık dairesinde misa· 
fir Generaller şerefine bir ziya· 
f ct verilmiş akşam da fener 
alayı yapılmıştır. 

Vapur navlunları 
-Başı 1 inci sahi/etle -

normal f intlcrle e\ ki yat iı;in mO· 
zakerelf'rinc ıJc,·aııı etmektedirler. 
Hatta bazıları eiııııliden kararlarım 
l.ıile verınişlerılir. 

hmir<lcki \'apur ace11tal11n 
..,imdiye kadar, lzmircle rakiL bir 
:ıı·enta karşısıııdu daima tarifı•yi 

ıhi~iir~rck o &l·cuıa, ı rekabet HU• 
em:laıı kaldırıun~ıi' ı;alı~wışlar Y 

hıma ıuu~:ıffok olduktan sonra gen 

ua' luu Ül'rı!tleriui yuk eltmi~lerdir 
Bu sııo zaıu karşmuda lıerıiırl 

ıc<llıi r :ılıu:ıı·nk. ınabsullcriuıizi 

nıuli}et fiaıioin )Ükselerck eh, p; 
)&Salarda rekabet salı:mnda mu kft 
\nzi cııe kaluıalnrıum ı)ounc> t; 

~ilerckıir. 
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lnebolu faciasının mesaileri 

Denizyolları memurları, 
devlet memuru mu? iskarpin çalmış 

Alsancakta Yusuf oğlu Hüs· 
nünün evine girerek bir çift 
iskarpin çalan Nusret oğlu 

Hamid yakalalanmıştır. 

·-· 
Vapurla birlikte denize canlı ola
rak gömülen yolcular da varmış Hırsızhk ------İnebolu faciası maznunları
nın muhakemelerine dün şeh
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Geçen cel
sede maznunların velrilleri, 
müekkillerinin devlet memuru 
olduklarını iddia ederek da· 
vanın, memurin muhakema· 
tına gitmesi lazımgeldiğini ta· 
leb ve iddia etmişlerdi. Bu 
taleb üzerine mahkemece vila· 
yetten mütalea istenmişti. Vi· 
liyet Hukuk işleri müdürlü
ğünden gelen cevab dünkü 
celsede okunmuştur. Bunda, 
Denizyollan işletme idaresi 
memurlarının, devlet memuru 
sayılamıyacağı iddia edilmiştir. 

Suçlu vekilleri, buna itirazda 
bulunarak Deniz yolları işletme 
idaresinin, ticaret için açılmış 
bir müessese olmakla Türkiye 
sularında muntazam seyrüse· 
feri temin için devlet tarafın· 
dan ihdas edilmiş devlete 
merbut bir müessese olduğunu 
söyliyerek onun memurlarının 
devlet memurları gibi muamele 
görmeleri icah ettiği mütalea
ıında bulunmuşlardır. 

Daha sonra, lnebolu vapu
runun battığı gece yolcuları 
kurtaran istikbal vapurunun 
üçüncü kaptanı B. Ômerin, 
Zonguldak Ağırceza mahke· 
mesi tarafından istinabe sure· 
tile alınmış olan ifadesi okun· 
muştur. B. Ömer, vak'a hak· 
kında şu izahata vermişti: 

- Vapurun, lzmir körfezi· 
ne kadarki seferi hakkında 
ne vaziyette olduğunu bilmi· 
yorum. istikbal vapuru, lnebo
lu vapuruna toslamamıştır. 
lnebolu ve istikbal vapurları 
biribirine tahminen iki mil 

a uzakta idiler. lnebolu istimdat 
düdüğü çaldı, sekiz mil sürat· 
le giden istikbal vapurunu 
lnebolu vapurunun üzerine 
çevirdik. Vı.purun hal ve va· 

\l ziyetini anlamak için bir san· 
dal indirerek iki kişi gönder· 
dik. Geldikleri vaf..it vapurun 
su almakta olduğunu söyle· 
diler. Bunun üzerine can kur· 
taran filikalarını indirip denize 
düşenleri toplamağa başladık. 

r O sırada lnebolu vapuru me· 
p murları, bir sandalla bizim 
n vapura geldiler. 
· lnebolu vapuru birinci kap· 
a tam Mehmet Alinin, vapur· 

- dan tamamen ümidini kestik· 
sonra vapuru terkederek 

Ahmed oğlu Hüseyin, Çi· 
viciler çarşısında Abdülmecid 
oğlu Şevketin camekanından 
18 gümüş lira çalmıştır. 
Para çalarken tutulmuş 

Tevfik oğlu Mehmed, Ah· 
dullahefendi mahallesinde Sü· 
leyman kızı Zeynebin dük
kanına gitmiş, ortalıkta kim· 
senin bulunmamasından isti· 
fadc ederek çekmeceden ufak· 
lık paraları aşırırken tutul· 

bir kayıkla denize açıldığını 
öğrendim,"-gemid~~y~ptı.' 
ğını bilmiyorum. istikbal va· 
purundan atılan halatı, ine· 
bolu vapurunda mes'ul tayfa 
vesair kimse bulunmadığı için 
tutan olmadı, çünkii hepsi da· 
ha evel vapurdan aynlmış· 
lardı. Gemi, iskele tarafına 
yatmıştı, tedricen battı. Ve 
nihayet sular arasında kay· 
boldu. Gemide kalanlar vardı, 
b l muştur. 

un ar, gemi ile birlikte bat· Hilekarhk 
tılar, kendilerini vapurdan su- Af d d b" k b t 

• 1 met a ın a ır asa , era 
ya atanları da bız kurtardık, . . . . 

k t 1 kl 
. . t . zının kefesı alhna 25 gramlık hır 

can ur aran ye e erını ersıne k b k~ğ t k k h'I 
b ğl 1 .. k' . b k a a a ı oyara ı e yap-

a amış o an uç ışı, aca - ğ b' d'ld'ğ' d Ad 
l tı ı tes ıt e ı ı ın en · 
arı yukarıda kalarak boğuldu 

1
. •

1 
• . 

b .. d- ıyeye verı mıştır. 
ve unu gor um. -------

Can kurtaran yeleği alma· 
mış kimse olup olmadığını 
bilmiyorum. lnebolu vapuru· 
nun filikaları indirilmemişti. 

indirilmiş olsa idi, yolculardan 
birçoğu kurtarılabilirdi. 

istikbal vapuru Lostromosu 
Tahsinin ifadesi alınmak üzere 
muhakeme, başka bir güne 
bırakıldı. 

Bir kamyon 
kazası 

Şoför muavini ağır 
yareltdır 

Dün öğleden sonra Kor
donda gümrük önünde bir 
kamyon kazası olmuştur. iz· 
mirden Urlaya yolcu ve eşya 
götürmekte olan Urla beledi
yesinde mukayyet 26 numaralı 
kamyan, Şoför Ali oğlu lzze· 
tin idaresinde konağı. doğru 
yol alırken gümrük önünde 
ve yolun ortasında durmuştur. 
Şoför muavini Malatyalı Halil 
oğlu Sıdkı, kamyonun üzerin· 
de eşya istifi ile meşgul ol
duğu sırada nokta belediye 
zabıta memuru 51 numaralı 
B. Mustafa, kamyonu kenara 
alması için şoföre emir ver· 
miş ve şoför, kamyonun üze· 
rinde bulunan şoför muavini 
Sıdkıyı unutarak kamyonu 
birdenbire kenara çekmek is· 
temiştir. Sıdkı, ansızın hare· 
ket eden kamyonun üzerinden 
sırtüstü yere düşmüş ve başı 
taşa çarparak ağır surette ya· 
ralanmıştır. O sırada vak'ayı 
gören polis memuru 101 nu· 
marah B. Halil, şoförü yaka
lamış ve yaralıyı hastaneye 
götürmüştür. 

Turgudluda bir 
toprak meselesi 

---+•••---
Bunun sahibi, onu 
kurtaran ve temiz

/iyen olur 
Turgudlu, 16 (Hususi) 

Turgudlu hududu dahilinde 
Gediz çayı kenarında Ilgın 
namile maruf mahalde devle· 
tin hüküm ve tasarrufu altın· 
da bulunan metruk ve vaktile 
domuz yatağı olan ormanlıklı 
400 dönümlük bir arazi vardır. 

Başvekilimiz General ismet 
lnönü evelce Manisayı teşrif· 
lerinde güzel memleketimizde 
birçok işlenmemiş, açılmamış 
yer olduğunu görmekle mus· 
tarib bulunduğunu binaenaleyh 
hem kendilerinin ve hem de 
memleketin istifadesi için ça· 
lışmak lazımgeldiğini söyle· 
miştir. 

Araziye muhtaç bulunan 
80·90 yurddaş bundan ilham 
alarak masraf ve emek sar· 
federek bu yeri eski halinden 
kurtarmışlardır. 
Ormanı sökmek, toprağın 

içindeki pislikleri temizlemek, 
müteaddid defalar sürerek 
toprağı zeredilecek bir hale 
getirmek için külli masraf ih
tiyar edilmiştir. Fakat Maliye, 
yanlış bir anlayışla bu toprak 
üzerinde durmuştur. 

Bir kaç gün evel, bu yer
leri işgal edenlerden bir kısmı 
valimiz doktor bay Lütfi Kır· 
dara gitmiş ve vaziyeti anlat
mışlardır. Valimiz kendilerini 
bir saat kadar dinlemiş ve 
tedkikatta bulunmak iizere bir 

• 
Dedi. 

Ciizli Cihangir - Ala ... Ata .. Oruvar!. 
Mars, ahizeyi yerine koydu, 

bir müddet ne yapacağını bil· 
miyormuş gibi hareketsiz kal· 
dı. Marsın yüzünde derin bir 
ıstırab var ve kendisi bir gün 
içinde bir derece daha ihti
yarlamış görünüyordu. 

Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

berin doğrulıık ve teferrua
a kadar vukuf gösterdiğini 
endikçe hayretten hayrete 

at -şmekten kendisini alamadı. 

k Bu esrarengiz radyo mer· 
i neresi idi? Sadece kendi 

-7ınlarında görüşülen şeyleri 
' 

1 
kadar isabetle nasıl ve 

. . 1 den öğrenmişti? Bu haberi 
trl 
d' P.,na yaymakla bu merkez 
ıc kasdediyordu? 

I Kendi kendisine: 

re~Çıldırmak birşey değil .. 
_;. afih başvekilden yapıla-
~ tahkikatın şeklini ve da· 
1 bazı teferruatı öğrenmeli· 

• 1 
yım .. 

Dedi. 
General Mars bu kararla 

ayağa kalktı ve tuvaletini 
yaptı. Fakat tam bu sırada 
telefon çaldı. 

Mars telefonun ahizesini 
eline aldı, telefon eden Lidya 
idil 

Muhavereyi kısa cümlelerle 
çabuk geçiştirdi. Telefonun 
öbür ucunda bulunan Lid
yaya: 

- Şimdi acele ışım var. 
Biraz sonra seni telefonda 
ben arıyacağım. 

Mars, Lidyanın bu işten 
masum çıkmasını çok isti· 
yordu. 

Lidya, telefonda kaybolan 
aşk mektublarının bulundu-
ğunu müjdeliyordu. Bunları 
kendisi buraya saklamış ve 
unutmuştu. Hizmetçiden şüp· 

helenmeğe lüzum görmüyordu, 
artık! 

Lidya bu kısa muhaverede 
Marsa aşk ve sadakatinden 
de bahsetmek fırsatını bul
muştu. Kendisini bir an evel 

Japonya Şimali Çine asker sevk 
etmekte devam ediyor 

Başı 1 inci sahifede -
kı"ırucıinin bu eyaletteki kuvvcıleri 

en nz iki ) üz hini bulacaktır. 
Jlong Kong, 19 [A.A.) - A. 

keri makoııınl bir lır.lük mii ıesua 
olmak iizerc lıüıün fngiliz kun-ct· 
lcliııin Slıankvuna alınımık l iyen 
Çinde tahşicl cdilel'<'ğini beyan et· 
mekt dir. · 

)1aauıal ilı orada bugünlcrcle 
bir karga~alık zuhuru ihtimali 
mC\'Cud dcğil<lir. 

uukin, 20 [A.A.) - Çin ile 
joponya or:ımndaki miizakcrelcr 
lıiilfi ı;ıkmaz Lir ) oldaclır. jopon 
kabinesi jnponyanırı SÖ)liyecl•ği son 
özü kararla tırrunk üzere lıu u i 

Lir ıoplaıı ıı yapacaktır. 

.,nnglıa), 20 (A.A.J - jnpon 
lrnn-ctleriuio ı:ıant H,30 da \on· 
pingi bombardımana ba,lamı~ ol· 
duklıın • nukinden Domci Ajan· 
sına gelen bir telgrafta bildiıil· 
mcktcdir. 

Şanghay, 20 (A.A.) - Çin 
Hariciye Nezareti tarafından 
B. Hidakoya tevdi edilen 
muhtıranın esasları şunlardır: 

1 - Çin daima vaziyeti 
daha ziyade vahiınleştirmekten 
tevakki eylemiş, fakat buna 
mukabil Japonya Hopeye mü· 
temadi surette takviye kıtaatı 
yollıyarak Çini müdafaa terti· 
batı almağa mecbur etmiştir. 

2 - Nankin Hidakoya 12 
Temmuz tarihinde karşılıklı 
olarak harekatın nihayete er· 
dirilmesini ve takviye kıt' ala· 
rının geri çağınlmasını teklif 
eylemiştir. Fakat buna Japon· 
ya hiçbir cevap vermemiştir. 

3 - Çin bugün dahi kıta· 
!arın geri çağrılması için bir 
tarih tesbit edilmesini teklif 
eylemektedir. 

4 - Çin hadiselerin ve an· 
laşmazlığın birer hal suretine 
raptı için müzakere açılmasını 
arzu eylemektedir. 

5 - Çin Asyada sulhun 
idamesini istemektedir. Ve 
beynelmilel hukuk kaidelerine 
muvafık bir hal suretini ka· 
bule amadedir. 

Bu muhtıra Cumartesi günkü 
Japon notasına cevab teşkil 
eylemektedir. İyi membalardan ...................... 
heyetin gönderileceğini vadet· 
miştir. Hükiimetizin çiftçi aley· 
hine ve hazine lehine bu ara· 
ziyi işliyenlerin elinden alaca
ğını ve onları mağdur edece
ğini hiç kimse aklına bile ge· 
tirmez. 

Buradaki 80 • 90 yurddaş 
bine yakın nüfusa maliktir. 
Aralarında birçok Balkan mu· 
haciri de vardır. Valimizin bu 
işi halk lehine halletmesi çok 
yerinde olacaktır. 

bildirildiğine göre, B. Hidako 
bu notayı Cumartesi günkü 
Japon notasına bir cevap ola· 
rak telakki etmemektedir. 

Londra, 20 (A.A.) - Uzak 
şarktan muhtelif membalardan 
buraya gelen haberlere göre, 
Japonya Çinin mukabil tcklıf
lerini reddetmiştir. 

Loodra, 20 (A.A.) - Çin 
Maliye Nazırı Kung buraya 
gelmiştir. Mumaileyh Ameri
kada gümüş hakkında bir an· 
!aşma imza etmiştir. 

Pekin, 20 (Radyo) - Pe· 
kinle Tiençin arasındaki bütün 
münakalat tekrar kesilmiştir. 

Japonya Hariciye Nazırı B. 
Hirota, dün toplanan Japonya 
kabinesine vaziyet hakkında 
uzun izahat vermiştir. Bu top· 
lantıda, Japonya Erkanıbar· 
biyei umumiye reisi de hazır 
bulunmuştur. 

Çin hükumeti, Japon tek· 
liflerini kabul edemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Vaziyet naziktir. 
Japonya, simali Çine asker 

göndermekte devam ediyor. 
Japon askeri şurası, yarın 

(bugün) toplanacaktır. 
Roma, 20 (A.A.) - Uzak 

şarktaki hadıselere dair bura· 
ya gelmekte olan ve biribirini 
nakzeden haberler büyük bir 
ihtiyatla karşılanmaktadır. lh· 
tilafın halledileceği ümit olu
nuyor. 

Msamafih ltalya uzak şark
taki menfeatlerini icabında 
müdafaa etmek üzere vaziyetin 
inkişafını biiyiik bir dikkatle 
takibeylemektedir. 

Belgrad, 20 ( Radyo ) -
Politika gazetesinin istihbara· 
tına göre, Çin • Japon harbi 
gün geçtikçe alevlenmektedir. 
Japon ErkE.nıharbiye riyaseti, 
beş milyon askerin silah al
tına alınmasını kararlaştırmıştır, 

Harbin önüne geçilemiyeceği 
sanılmaktadır. 

Nankin hükumeti, hadisele· 
rin mı..1slihane surette hallini 
istemekle berabert Çinin istik· 
lalıne halel getirecek şeraiti 
asla kabul edemiyeceğini bil· 
dirmiştir. 

Şanghay, 20 (Radyo) 
Çin meclisinin kararile Japon
yaya verilen bir notada der
meyan olunan teklifler, Japon· 
ya tarafından reddedilmiştir. 

Hariciye Nnzırı B. Hirota, 
Çinin Tokyo sefirini kabul et· 
miş ve Çin hükumetinin, daha 
dikkatli hareket etmesini, aksi 
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ve faslı siyasi ihtilafların te~ 

lid etmekte olduğu şüphe "' 

korkulardan hali hazırda ade
ta eli kolu bağlanmış ola9 

ticari mübadelelerde muhak
kak surette yeni bir faaliyet 
vücudc gelmesini intaç ed~ 
cektir. 

Polonyada 
Komünistlerin tertip ettilt 

leri suikastlar .. 

Varşova, 20 (A.A.) - Pazar 
günü saat 22.15 de Varşov• 

civarında Svirdrymale şehrin· 
deki evi önünde Milli birlik 

şefi miralay Adam Koeye bir 
suikast yapılmıştır. Miralay 

Koe villasının kapısı önünde 
büyük kuvvette bir bomba 

daha suikastçının elindeyken 
zamansız ateş almıı ve suikatt· 

çıyı derhal öldürmüştür. Sui· 
kastçının cesedi infilak şidde· 

tinden birkaç metre öteye atıl
mıştır. Miralay Koeye birşe)' 
olmamıştır. 

Adliye ve polis memurlatl 
ve bilahare Dahiliye Naıtr 
muavini B. Podiorkovski sui· 
kasd mahalJine gelmişlerdir· 

Tahkikata devam oluna· 
caktır. 

Varşova, 20 (A.A.) - Bal· 
tık devletleri mehafili ve mat· 
buat Miralay Koeye karşı ya· 
pılan suikasdı mevzubahs ede· 
rek Lehistandaki Komünist 
partisinin bu son zamanlarda 
Polonya ricaline karşı müşte· 
rek suikastlar tertip etmiş 
olduklarını ehemmiyetle kay· 
dediyorlar . 

taktirde Japonyanın çok şid· 
detli ve seri tedbirler alaca· 
ğını bildirmiştir. 

Şanghay, 20 (Radyo) -
Bu sabah, (V ankin) havalisin· 
deki Japon kuvvetleri, Çm 
ordusuna ansızın bir hücurn 
yapmışlar ve 40 dakika de· 
vam eden top ateşi açmış· 

lardır. Bu muharebede Çinli· 
ferden mühim telefat vukubul· 
duğu söyleniyor. 

görmek iştiyakında olduğunu 
da ilave etmişti. 

Mars, telefon ahizesini ye· 
rine koyduktan sonra, işte 

den çıktı, başvekilin bulun· 
duğu dairc)e doğru yürüdü. 

* * * 
ı 

ihtiyacındayım. 
Başvekil general Marsa bir 

koltuk gösterdi. 

bunları düşünüyordu. 
Kendi kendisine: 
- Doğrusu, yaman bir 

kadındır bu Lidya, dedi, bun
dan korkmak lazımdır. Ka· 
dınların güzelliği ne kadar 
artarsa, şeytanl!t ve mefsc
detleri de o kadar büyük olu-
yor. Lidyadan, Lidya ile bir
likte bütün kadmlardan nefret 
ediyorum . 

Mars, biraz daha sustu V'! 

düşündü; sonra, azim ve şid
detle: 

- Bu şeytan kadının dili
nin bağlarını ben çözeceğim. 

Dedi. 
Ve, tuvaletini tamamlıyarak 

General Mars, vaktin · çok 
erken olmasına rağmen baş
vekili masasının başında ve 
meşgul bir halde buldu. Baş· 
vekil general Marsı kapıda 
hiç bekletmeden kabul etti. 
Mars, başvekilin yüzünde yeis 
ve ıstırab alametleri gördü, 
belki de gece hiç uyuma· 
mıştı. 

Başvekil, içeri gıren gene· 
ral Marsa: 

- Erken geldiğin için çok 
iyi ettin, dedi, emniyeti umu
miye müdürünü ve mütchas· 
sıslar şurasını davet ettim. 
Bunlardan başka müderris 
Ros da gelecektir. Maamafih, 
ben bunlar gelinceye kadar 

General, gösterilen koltuğa 
oturdu ve başvekilin söz a~· 
masına intizar etti. Başvekıl, 
general Marsı oturttuktan son· 
ra, masa üzerinde bulunan 
bir kağıdı tekrar dikk.tle 
okumağa başladı. Bu kağtd 
üzerinde kırmızı kurşun ka· 
lemle yazılmış yazılar vardı. 

Başvekil biraz sonra: 
- Eğer teşebbüsümüz ınu· 

vaffak olsaydı, ne büyük ha· 
rika ve hadise olacaktı. 

Diye söylendi. Sonra gene· 
rale dönerek: 

- Mars, sen 
yorsun? 

Diye sordu. 
- Bu kadm 

ne düşünü· 

azimkar b~"..as.!U:.J:.~WLe...e:ı.üıı...~.siXi.D.Mıı.....hiWa.3~Alwıı...-.L~...-....ı...-L~~~~_a;:._. __ .-_...s=-----
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in önünde 
Hava 

kampından 
röportajlar 

ANADOLU 

'HavaCılık meslek~ 
olmalıdır Pehli~anlık 

dudlar çizmeyi bilmiş olan 
bir millet çocuklarının bu ga
yelerine kavuştukları yerdir. 
insan oradan ancak, su üze
rinde durmaya çahlhğımız ted· 
birin huretile dönüyor. 

ULUS 

Sayfa S . 
Bizden de bahseden bir yazı: 

Filistin karşısında ltalya 
ve Almanya 

İtalya bir İslam devleti halinde 
İngilterenin yoluna çıkıyor 

Filistin mü/tllsü nutuk 
söylerken 

(Republique - Paris, 11-7-
1937) gazetesinde Almanyanın 
ve f talyanın yakın şarktaki 
faaliyetlerine temas eden bir 
makalede şöyle deniliyor: 

"Filistin meselesinin bütün 
manasile emperyal bir mesele, 
yahud da bir lngiliz-Arab me
selesi olduğu söylenebilir. Ha· 
kikatte ise bütün yakın şark 
devletleri, başta Türkiye ol
duğu halde bu meseleyi dik
katle takip eylemektedirler. 
Bundan başkı f talya ve Al
manya da Filistin meselesi 
karşısında alakasız kalmamak
tadırlar. 1935 senesi birinci 
teşrinindenberi yolu üzerinde 
daima f talyaya rastlamakta 
bulunan lngilterenin bu me
selede de onunla karşılaşması 
çok muhtemeldir. Romanın 
Beyrutta olduğu veçhile Şam
da da faaliyet göstermekte 
olduğu ve Türkiye ile yakın
laşma teşebbüslerinde bulun-

duğu malumdur. ltalya Etyop· 
yayı ele geçirmekle islim dev
leti olmak sıfatını kuvvetlen
dirdi. Ve Eritre, Harrar, So
mali gibi üç islim merkezine 
sağlam bir surette istinat ede
rek Yemende ve hatta kud
retli hükümdar f bnissuudun 
ülkesi olan Necidde de yeni
den faaliyete geçti .. ,, 

Gazete; bundan sonra ltal· 
yanların İspanya tarafında na· 
sıl Fransanın Şimali Afrika 
ile olan muvasala yolu üzerin· 
de tehlike teşkil etmek tema· 
yülünde bulunuyorlarsa bu ha
valide de öylece şimalden ve 
cenuptan İngilterenin büyüle 
imparatorluk yolunu tehdid 
altında bulundurmak istida
dında olduklarını, bununla be· 
raber Yakın Şarkta İtalyanlar 
tarafından yapılmakta olan ln
giliz aleyhtarı propagandanın 
mütekasif olmadığını, çünkü 
İtalyanların ispanyada da meş
gul bulu• duklarını kaydediyor. 

Yine bu gazeteye göre, Fi
listinin taksimi işi Almanyada 
fena bir surette karş1lanmıştır. 
Gazete, Alfred Resemberg ta· 
rafından Voelkischer Beobac
hter gazetesinde yazılan bir 
makaleden şu satırları iktibas 
ediyor: 

"Arapların zararda olduk
larına şüphe yoktur. lngiltere 
beynelmilel Yahudiliğin ve 
Türklerin yardımı sayesinde 
Arap aleyhtarı bir politika 
takip edebileceğini ümit ey· 
liyor. Bu proje büyük tehlike· 
ler yaratabilir . ., 

Çocufunu öldüren genç kadın 

Küçüğün başı 
taşla mı ezilmiş? 

Maznun Melek ve anası Fatma 
vak' ayı anlattılar 

---------------------Dün Ağırcez•da çocuğunu rinde cami odasına getirilen 
öldüren Melek adında bir ka- çocuğun cesedini örten kefeni 
dmla suç ortağı Halil ibra· Müddeiumuminin emrile yırt
himin muhakemelerine devam tığını, çocuğun yüzünde bır 

edilmiştir. Vak'a Torbalı kaza· çöküklük gördüğünü, fakat 
sının Saipler köyünde olmuş· çocuğun ne zaman doğduğunu 
tur. Melek evlidir, Selim adın- ve öldürüldüğünü bilmediğini 
daki kocası, şimdi başka bir söylemiştir. 

yerdedir. Muhakeme safhasına Maznun Meleğin anası Fat-
göre Melek, köyde Halil ibra- ma da şu izahatı vermiştir: 
himle görüşmüş ve gayrimeşru _ Vak'a günü çoban Mu-
bir şekilde ondan gebe kal· haremle bir arada idik. Kızım 
mıştır. Çocuk doğunca da Melek ağlıyordu. Yanına git· 
Halil lbrahimin teşvikile yav- tik, yeni doğan çocuğun hıç
ruyu öldürmüştür. kırdığını gördük, on dakika 

Melek, mahkemede böyle sonra çocuk öldü, sonra gö
bir suç işlemediğini, Halil türüp. gömdük. Kızım Melek, 
lbrahim de hadisede hiç bir çocuğu kasten öldürmemiştir. 
alakası bulunmadığını söyle-

Mahkeme reisi, çocuğun yü
miştir. 

Şahit Abdullah oğlu Ali, zündeki çöküklüğün neden 
ileri geldiğini maznun Mele· 

köy kahvesinde oturduğu sı· 
rada otomobille müddeiumumi ğe sormuş, kadın: 
ve doktorun geldiklerini, ço· - Cesedi mezardan çıkar
cuğun cesedini mazardan çıka· dıkları vakit üzerine bir taş 
nrken kendisir.in de hazır bu- koymuşlar, cami odasına ge· 
lunduğunu söylemiş ve demiş· tirmişler. Herhalde yüzündeki 
tir ki: çöküklük bu taştan olacak. 

- Çocuğun yüzü, omuzuna Dinlenen şahidlcr, cesedin 
yapışıktı, ciğerleri de zedelen· üzerine taş konmadığını söy
mişti. Galiba çocuğu bir taşla lediler. Muhakeme, gelmemiş 

ezerek öldürmüşler. olan şahidlerin celbi ve din-
Diğer şahid lsmail oğlu lenmesi için başka bir güne 

Süleyman da bir tahta üze- btrakıldı. 
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Sayfa 6 

ir koca, karısı-' 
nın başını taşla 

ezdi 
- Başı 1 inci sahifede -
kabul etmiş ve Halille karı 

koca gibi yaşamağa başlamış· 
!ardır. Aralarındaki bu müna 
sebet epey zaınandanberi de
vam etmiş, Halil, karısı Fat· 
mayı pek çok sevmiştir. Fa
kat ikisi zaman bulub da ev· 
lenme muamelelerini tescil et· 
tirememışler ve bir nevi met· 
res ve dost vaziyetinde kal
mışlardır. Bir de çocukları 
olmuştur. 

Fakat Halil ile Fatmanın 
arasına başka biri girmiş, ara· 
larını bozmuştur. Tırazlı aşi· 
reti halkından Süleyman is
minde biri vardır. Halilin bu· 
lunduğu çadırdan biraz uzakta 
oturan Süieyman, bir müddet· 
tenberi Fatma ile meşgul 
oluyor ve onu, kendisile be· 
raber yaşamağa davet edi
yormuş. 

Son zamanlarda ona yaşa· 
dığı hayattan daha rahat bir 
hayat yaşatacağını vadetmiş 
ve aradan bir müddet geç
tikten sonra Fatma, bir gün 
Süleymanm evine kaçmıştır. 
Bu vak'a beş gün evel ol
muştur. 

Halil, beraber yaşadığı ve 
çok sevdiği Fatmanın, başka 
bir erkeğin yanına kaçmasını 
hazmedememiş ve onu çok 
sevdiği içirı intikam almağa 
karar vermiştir. Zaten evelce 
de Süleyman ile Fatmayı bir 
arada görüşürken gördüğünden 
onlardan şüpheye başlamıştır. 

Beş gün evel Fatma, sev· 
gilisi Halilin çadırını terkct
miştir. Halil, çadırına geldik
ten sonra Fatmayı aramış, 

fakat bulamamış, civarda ça
dırı bulunanlara sormuş, fa. 
kat bütün tanıdıkları, onu gör· 
mediklerini söylemişlerdir. 

Bunun üzerine Halil, şüp
helendiği Süleymanın çadırına 
gitmiş ve Fatmayı orada bul
muştur. O sırada Halilin elin· 
de bir sopa varmış. Kadının 
yanına giderek: 

- Haydi eve gidelim. 
Demiştir. Fatma: 
- Ben Süleymnnla beraber 

oturacağım. 

emurların 
nununda 

ANAUOLU 

arem ka-1 Büyük ltalyan 
değişiklik dün sabah 
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Yunan gazete· 

---------. -- ·-·--~ 
si okuyanlara 

Projeye yeniden bazı mühim hü
kümler ilave ediliyor 

Ankara, - Devlet memur· 
ları maaşlarının lcvhid ve tea
dülüııe dair olan 1452 sayılı 
kanunun bazı maddelerini de· 
ğiştirmek ve bu kanuna bazı 

maddeler ilave etmek üzere 
hazırlanan kanun proıesıne 
yeniden bazı hükümlerin ila· 
vesi için teklifler yapılmak· 
tadır. 

Devlet memurluğuna ilk defa 
girmek istiyenlerin menşelerine, 
tahsil ve vasıflarına göre şu 
derecelere kabulleri hakkında 
projeye bir madde ilave olu· 
nacaktır: 

A - Ortamekteb mezunu 
olanlar veya ortamektebl me· 
zunu olmayıp da memurlar 
kanunlarına göre memur ola
bileceklekler on beşinci dere· 
ceye; (on beşinci derece 10 
lira asli maaştır.) 

B - Lise veya muadil mek
teplerden veya orta tahsille 
ayni zamanda meslek tahsili 
veren en az beş yıllık meslek 
mekteblerinden mezun olanlar 
14 üncü dereceye (on dördün· 
cü derece on beş lira asli 
maaştır. 

C - Lise derecesinde bir 
tahsili ile en az bir senelik 
meslek tahsili yapmış veya 
kurs görmüş veyahud beş yıl 

lık meslek mektebi tahsili 
uzerıne en az iki yıllık daha 
yüksek bir meslek tahsilni 
bitirmiş bulunanlar 13 üncü 
dereceye (Lise veya muallim 
mektebini bitirdikten sonra 
imtihanla orta tedrisat mual· 
limliği ehliyetnamesi almış 
olanlar maarif mesleğine bu 
bu derece ile alınabilecekler· 

dir, 13 üncü derece 20 lira 
asli maaştır.) 

D - Beş seneye kadar tah· 
silli yüksek mekteb mezunları 
12 inci dereceye (yüksek tahsil 
müddeti üç seneden az olan 
mektep mezun]arının eksik 
müddetleri üst dereceye terfi 
etmeleri için doldurmaları la· 
zımgelen müddete ve üç sene
den fazla olanların fazla ge· 
çen her seneleri kıdemlerine 
eklenecektir. 12 i.ıci derece 
25 liradır.) 

E - Altı senelik yüksek 
mekteb mezunları l 1 inci de· 

receye ( on birinci ucrcce 
30 liradır.) 

F - Yüksek tahsilini yurd· 
da yaptıktan sonra ecnebi bir 
me-nlekette muayyen bir mes
lek için ihtisas tahsili veya 
(yurdda) lise tahsili ikmal et· 
mekle beraber ecnebi bir mem· 
lekette yüksek tahsili üzerine 
muayyen bir meslek için ihti· 
sas tahsili yapanlardan ihti· 
saslarını yurdda salahiyettar 
bir heyet huzurunda isbat e· 
denler onunctı dereceye (onun· 
cu derece 35 liradır.) 

G - 15, 14, 13, 12 ve 
11 inci derecelere kabul edi
leceklerden bir ve onuncu de
receye gireceklerden iki garb 
dilini iyice bildikleri Bakanlar 
heyeti kararile Ankarada teş

kil olunacak komisyon buzu· 
runda imtihanla sabit olanlar 
bir derece mafevk memuriyete, 

H - Devlet memurlukla
rına alınırken lisan bilmedik· 
leri halde memur iken garp 
lisanı öğrendikleri veya lisana 
vakıf oldukları için memurlu
ğa girerken bir üst dereceye 
kabul edildikten sonra bir 
garp lisanı daha öğrendikleri 
G fıkrasında gösterilen heyet 
huzurunda sabit olanlara, aid 
olduğu Bakanlıkça ve nizam
ile tesbit olunacak nisbetlerde 
bir defaya mahsus olmak 
üzere nakdi mükafat verile· 
cektir. 

1 - Tahsil derecesi itiba· 
rile daha yüksek bir derece· 

ye girmek salahiyetini haiz 
olduğu halde açık yer olmaması 

dolayısile aşağı derecede bir me· 
muriyete alınanlardan ehliyetleri 

görülenler girebilecekleri de
recelere ilk açık yer olduğun· 

da tercihen tayin edilecek-
!erdir. 

Projenin kamutayın bu top· 
lantısında çıkması muhtemeldir 

Birinci Mıntaka Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Balçovanın İnciraltı yanıklar 
mevkiinde şarkan yol garben 

arnavut Zeynel· bahçesi şima· 
len İbrahim bahçesi cenuben 
Ayşe bahçesile çevrili bir bah· 
çe eskidenberi ölçücü Meh-

Başt 1 nci saiıifede - alan gemiler yardıma koşmuş 
' 'afak.atini kalıul clnıcldC' berııhcr, Vl~ bu gemideki yolcular kur· 
halk haberlerin lt'lsi:ı:le gönderil· larılmıştır. Bu muvaffakıyet, 
mesilt' istihza e,liyordu. telsiz telgrafın kıymetini büs-

Gemiler ve gemilerle, kara bütün artırmıştır. Bundan 
arasındaki kısa mesafelerde sonra hiikumetler, gemilerde 
haber gönderilmek üzere 1897 telsiz cihazlarının bulımdurul-
de bir kumpanya teşkil edildi. masını kanunla mecburi kıl-
Markoni bir taraftan da cihaz- mışlardır. 

lar üzerinde tadilat yaparak Cihan harbinde telsizin ordu 
Atlas Okyanusu üzerinden tel- ve donanmadaki hizmetlerini 
sizle haberler göndermeğe ça- herkes bilir. Yalnız ordular, 

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

Elefteron Vima, Akropolis, 
Proia, ' Katimcrini, Elefteros 
Antropos, Etnos, Estia, Vra· 
dini, Atinaika Nea, Ellinikon 
Mellon, Etniki, Tipos ve lışıyordu. gemiler değil, tayyarelerle ge· 

Aletleri iyice ıslah ve tan- miler ve karargah arasında saıre. 
t 1 · h b t t · d'l Yunan gazeteleri acentesi zim ettikten sonra lngilterenin e sız mu a cra ı emın e ı · 
miştir. Birincikordon No. 130 

Kronvol Vilayetinde Buldhu Cihan harbinde Markoni; 1. Kolokoças ) 
istasyonu ile Amerikada Sho· İtalyan telsiz sistemini idare \... 
tiedo Nova, Kape Breton is· ---·F _____ d ___ _ 

etmiştir. Bu muvaffakıyetlerin· ransa a 
tasyonu kuruldu. Bu iki istas· den dolayı ltalyan Ayan mec· Nehir nakliyat. durdu 
yon arasındaki mesafe üç bin }isine aza olarak intihab edil- · 

Paris, 20 (Radyo) - Par!· 
kilometreyi geçer. Markoni bu diği gibi 1909 da Nobel fizik sin şimal kısmındaki nehır 
işte beş sene çalıştıktan sonra, mükafatım da kazanmıştır. ve kanallarda grev hasebile 
nihayet Atlas Onyanosu üze· Markoni, son senelerde ha- seyrüsefer durmuştur. Vapur-
rinden telsiz haberleri gönder· vadaki elektrikleri toplıyarak cular fazla ücret istemekte 
meğe muvaffak oldu. bunlardan istifade etmeği dü- devam ediyorlar. 

Markoni, 1898 senesinde şünmüş ve bu hususta ilk tec-
ilk telsiz telgraf cihazını kotra rübesini 933 te yaparak Na· 
yarışlarında kullanmıştı. Ayni polideki yatından, Tokyodaki 
sene, lngiltere veliahdının ya- elctrik lambalarını birbuçuk 
tına koyduğu bir cihazla, yatta saat yakmağa muvaffak ol-
buluoan veliahdın hastalığını muştu. 
kraliçe Viktoryaya haber ve- Markoninin, dünyanın en 
riyordu. Geııc aynı seneler de büyük ınuhterilerinden biri ol· 
ticari işlerde telsi7. muhabcratı duğu şiiphesizdir. 
göndermek suretite nıuanzıa- Garsonlar 
rına büyük darbeyi indirmişti. 

1904 senesinde gemiler ara· 
sında telsiz muhaberesi imkan 
dairesine girmişti. Bütün ge· 
miler binlerce kilometreden 
telsizle muhabere edib yolcu· 
larla kara arasındaki İrtibatı 
temin ederler. 

1909 da batan Ropiblikin 
gönderdiği telsiz haberini 

HAYR6'/f~ 
~lzı11 

Greve devama karar 
verdiler 

Paris, 20 (Radyo) - Grev 
ilan etmiş bulunan kahvehane, 
lokanta ve otel mlistahdemini 
dün saat 15 de bir içtima 
yapmışlar ve talepleri ka· 
bul edilmedikçe hiçbir uzlaş· 
ma kabul edilmemesine karar 
vermişlerdir. 

Üzüm satışları 
A K S K. S· Ç. lıcı . . 

43 M. J. Tara. 12 50 16 
11 Esnaf Ban. 13 875 14 SO 

54 Yekun 
450346,5 Eski satış 
450400,5 U. satış 

Zahire satışları S. 
Ç. Cinsi S. K. K. 

1
5 t 

60 Ton Buğ. 5 625 6
6 

7S 
811 Buğday 5 625 
155 Ton Arpa 3 25 

15
4 So 

100 Susam 15 50 
29 B. Pamuk 46 46 

121 Ken. Pala. 250 250 
275 Ton Bakla 4_!~ 

Demiş, Halil hiddetlenerek 
elindeki sopayı şiddetle Fat· 
manın başına indirmiş ve 
Fatma, sopaya sarılmış, almak 
istemiştir. Bu yüzden müthiş 
bir mücadele başlamış, Halil, 
kuvveti sayesinde genç kadını 
yere yatırmış ve eline aldığı 
büyük bir taş parçasını hızla 
Fatmanın başına vurmuş, bunu 
diğer darbeler takib elmiş, 
Halil bir çılgın gibi -baygın 
hale gelen· kadının elinden 

....................... medin senetsiz olarak tasar· 
rufunda iken kırk sene evci 
ölmesile veraseti kızı Emineye 
ve Eminenin de 38 sene evel 
ölmesilc veraseti kızı Hatice 
ve Zehra ve Salihnya ve %eh· 
ranın da 12 sene evel ölmc
silc veraseti kız kardeşleri 
Hatice ve Saliha ve Salihanm 
6 sene evel ölmesile veraseti 
kocası Mchmed oğlu Tevfik 
ile kızı Nadide ve oğlu Mu· 
zaffer ve Mchmede intikal 
ettiği ve işbu varisler tarafın
dan da ayni şeraitle senetsiz 
olarak tasarruf edilegeldiği 
mıntakamıza ibraz edilen ilmü
haber münderccatından anla
şılmış olmakla bu gayri men· 
kulün tasarruf sebebleri hak· 
kında 1181937 Pazar günü sa
bah saat onda mahallinde 
memurumuz tarafından tahki· 
kat yapılacağından bu gayri 
menkul üzerinde herhangi bir 
hak iddia ediliyorsa on gün 
içinde mıntakamıza veya tah· 
kikat gününde mahallindeki 
memura vcsaiklerile birlikte 

sopayı kaparak başını ve yüzünü 
sopa darbelerile parçnlamış ve 
sonra işlediği cinayetten ken· 
disi de korkarak kaçmıştır. 

Dün jandarmalar, Eşrefpa· 
şada Hnlili görmüşler ve ha· 
lindcn şüphe ederek yakala· 
mışlardır. Halil isticvabı es· 
nasında gayri şuuri haller gös· 
termi ve Fatmayı nasıl öl· 
diirdüğüııü anlatmıştır. Halil, 
vak'ayı anlattığı sırada zabıta, 
henüz cinayetten haberdar 
bulunmamakta idi. Halil, der· 
hal Jandarma Merkez bölük ko· 
mutanlığına götürülmüş" Müd· 
deıumumilik te vak'adan ha
berdar edilmıştir. 

Müddeiumumi muavini B. 
Cevad Ôzpay hadise yerine 
gıtmış kadının cesedıni bul· 

nvaffak1 et U 

muştur. Dağlar arasında ve 
kenar bir yerde olduğu için 
çadırı bulmak epey güç ol· 
muştur. Süleymanın, çadıra 
döndüğü vakit Fatmanın cese
dim göruncc korktuğu ve kaç· 
tığı anlaşılmı tır. Halil; diin 
akşam lzmirc getirilmiş ve 
jandarma nezaretinde alıko
nulmuştur. Bugün adliyeye 
verilecektir. 

Bir ınuharririmiz, dün katil 
Halillc görüşmüştür. Halil 
vak'a hakkında demiştir ki: 

- On üç aydanberi birlik
te yaşıyorduı. Bir de çocu
gumuz var. Fatmayı çok sevi· 
yordum. Hatta bazı erkeklerle 
göriiştüğünü duydum, gidip 
kendisini aldım, eve getirdim, 
ilk defa herşeye katlandım ve 
sesimi çıkarmadım. Fakat evi 
terkedib Süleymanın yanına 

gidince tahammül edemedim, 
onu öldürdüm. 

Halil, peri an bir vaziyetle· 
dır ve abuk sabuk söyl~nmek· 
tedir. Müddeiumumilik, cese· 
din defmne ruhsat vermi tir. mıirarntdı hildırilır 247" 

TÜRKİYE 
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Gayri menkul satışı 
Kemalpaşa icra memurlu· 

ğundan: 

İzınirdc Bohor Suhaıni ve 
t mahdumlarına borçlu Yanyalı 

Muradın icraca 1436 liraya 
alacaklı namına ihale edilmiş 

olan ve salış ilanı 3-10-936 
tarih ve 9362 numaralı Yeni 

iik, Iriniye ilanı aşk ederken heye . . Asır gazetesile neşrolunan biri 
mustakil ve diğeri nısıf hisse 

~~ndan renkten renge giriyordu. bağdaki riiçhanlı alacak han· 
lrı · b d ka matlubu bulunan 476 lira· 111• ir kahkaha savurma· etmezdim. Düşünebildiğim ye· bağlılık ve alaka uyuyoı um. 
ak i · k d o··k b" 1 nm lcbli<Taln ragw men müşteri Çın endini zor tuttu: gane bir kimse varsa, o a u ·, ır ya an savurmuş ve 0 

- Ş b F k k d k' tarafından ödenmemiş olması 'k u halde bahtiyarsımz sizsiniz ve beni, siz bile u lulturınuştu. a al ·arşısın a ı 
U t b ld ,, hasebilc ihalesi fcsh edilerek ' e rik ederim. düşünceden ayıramazsınız. Ben· de bunun yalan o ugunun ..... r b 15 gün müddetle artırmaya 

eşekkür ederim fakat den kaçıp kurtulamazsınız gü· farkına varmıştı, unu mey· .1 • . 
lltın k" ' d k v f k . ven mıştır. 
1111 

ım olduğunu sorma- zel Prensesim, sizi, içinizde ana çı armagı muva ı ve ışe 4-8-937 tarihine müsadif 
z. yaşıyan bir ruh, peşiniz sıra uygun bulmamıştı. Yalnız b 11·12 de çarşam a günü saat 

"'u ..... I . 1-iususi ahvalin1·ze ve gö- giden bir gölge gibi takibe· şunu anlamıştı ki, Dük, artık K d d 
'I emalpaşa icra airesin e 
ate ışlerinize müdahale etmek deceğim.. ister istemez avuçlarına düş- yapılacak artırmada almak is· 

rııedirn de ondan.. - Ya o ne olacak, onu müştü ve onu artık bol bol tiyenlerin hazır bulunmaları 
de - Siz onu tanırsınız, hem ne yapacaksınız? kullanabilirdi. ve fazla izahat istiyenlerin 

Çok iyi tanırsınız. Ayrılacağ1z, ayrılacağız. - Kimbilir -diye düşünü· açık bulunan şartnameyi tet· 
tlıtı~ Ya, demek ki dostla- - Sonra?. yordu· belki işe de yarar! kik etmeleri ilan olunur. Dos· 

an biri öyle mi? - Sonras1, benim cephem· - Sonu Var - ya numaras1 936-299 

~;Rica ederim, çok mer· den malum: Size elimi uzata- lzmir mıntakası Kadastro 
~tsiz davranıyorsunuz. cağım. Kalbimi nasıl verdimse 

A ı ı· · d ... b 1. Mu··du··rıu··gu"" ··nden: l"\n amadım.. e ımı e verecegım ve u e ı 

~: O kadın, sizsiniz. Yıllar· kabul ettiğiniz dakikada, sizi 
'ıa tıhayYilemi dolduran, da· saadetin en muhteşem, en par· 
~ k.dtıtnı iştiyakla tutuşturan lak diyarına götüreceğim .. 
~ ın, sizsiniz. irini: 

't hefrıses, dudaklarını ısırdı - Bu adam ayni zamanda 
a ifçe güldü: abdal!. Ondan istifade etme-

L' F k }iyim! 
~ .J· a at inanılmıyncak şey· 

\llnJiy "b" . Diye düşündü. 
ltirıirı· or gı ıyım.. - Cevab vermiyorsunuz 

~t ç k ı_n, bu kaçamaklı, zeki muhterem Prensesimi 
~1; ınce hareketleri Dükü _ Bu kadar acele iJl! isa-
~tirasllıış, ayni zamanda bütün betli bir karar verilemiyeceğini 
0n~n ~0•1 şahlandırmışh. Şimdi, takdir edersiniz. Çünkü niha· 
~nllıa~Çın her fedakarlığa kat· yet hem bizim, hem de baş· 
tttirıj ' her şeye atılmak kud- kalarının hayatına taalluk edi-
~k kendinde görüyordu. yor. 
bö~l~ hayatta, ilk defa olarak - Hakkınız var, hakkınız 
tQ~11 ' kendisini sars1p altüst var, fakat bu vaziyetinizde 
~~~Uvvetli bir hissin cere- bile beni ebediyen yaşatabi-
sıtıd. k· sürüklenmişti. Karşı- lecek bir teselli, bir ümit bu-
~ttli a 1• hem güzel, hem kuv· luyorum. 

ve hak·ı h d k" 1 · · k d k d" ı. D·"k . rn, em e ze ı rını; en i en ıne: 

Şimali Kemer caddesi, şarkı Melez çayı, cenubu kısmen 
Melez çayı, k1smen aşağı Sinekli caddesi, garbı yukarı Sinekli 
ve Hacı Ali caddeleri ve işçi sokağile çevrelenen Aziziye ma· 
hallesinde bulunan gayrimenkullerin kadastrosuna bağlanmıştır. 

Bu mahalle içinde gayrimenkul malları veya gayrımenkul 
mallar üzerinde ayni hakları bulunanlar onbcş giindcn sonra 
bir hafta içinde bu mahallede Debbağ Ahm<'d ağa sokağında 
parti ocağı binasında bulunacak kadastro postasına müraca
atla beyanname almaları ve bunları aldıktan sonra doldurup 
veya posta memurlarına doldurtup en çok bir ay içinde tek
rar postalara tapu senedi, nüfus kağıdı, ikişer dane fotoğrafı 
veya sair vesikaları da göstererek geri vermeleri aksi takdirde 
gayrimenkul mallarla bunlar üzerindeki ayni haklar 2613 sa
yılı kanunun 20 inci maddesinin C fıkrası mucibince vukuf 
erbabından alınacak malumata istinaden tahdit ve tesbit edi-
leceği bu mahallelerde gayrimenkul veya gayrimenkul mallar 
üzerinde ayni hakları bulunan kimselerin malumu olmak üzere 
ilan olunur. 2479 

Aydın Vilayet· Daimi Encü
meninden: ~-p u gıbi, bir salon ma- - Bekliyedur bakalım. 

~b,~restinin hakkından ge· Diye söylendi .. Ve etrafına 1 - Eksiltmeye konan iş Aydın memleket hastanesi pav-
~Qllıtı ek ve onu bir çeliği bakındı. Tam bu sırada, Dük, yonu 937 yıh bütçesine konan tahsisata göre bir kısım inşa· 

ŞatJ attır. Bu işin keşif bedeli (13000) liradır. 
k i . r gibi eritip dövebil- bir şey hatırlamış gibi, anide 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

~irı Çın ancak İrini gibi bir durdu: a - Eksiltme şartnamesi ve mukavele proıcsı 
~ilde ~Ücudü lazımdı. Dük, - Size bir şey daha söy· b - Fenni şartname 
\~t ulundu2'u vaziyeti an· !ersem inanır mısınız? c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

1
" - Buyurunuz, dinliyorum. d - Yapı işleri şartnamesi 

1 ~ııı1~Bu.na herhalde inanmak· - Sizi yeni değil, çok es· e - Keşif evrakı ve projeler. 
\)~d· tıca edeceğim. kiden tanıyorum.. fstiyenler bu evrak1 Aydın Nafıa müdürlüğiindc göıt•bilirlcr. 
' 

1 ve ilave etti: - Mesela nereden? 3 - Eksiltme 5-8-937 Perşembe günü saat on beşte Vi-
i-fcrhalde.. - Zakintos adasından.. layet encümenine yapılacaktır. 

ll~akat Dük, vaziyeti iyice irini titredi. Çünkii izdivaç- 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
~kYor musunuz? lan sonra bu adaya gitmiş ve 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (975) lira mu· 

\di: ' soluk soluğa ccvab çok kısa süren bal ayını bu- vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olması lazımdır. 

1 D·· rada geçirmişti .. 
·~ u .. a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası ~ı. Şunmck kudretine ma· - Demek orada bulundu-
't · "':tdım b" d . "d 1• ? b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

lt,..1 , ıraz a ıtı a ıme nuz . 6 T kl'f k dd d b "\le - e ı me tupları üçüncı1 ma c e yazılı saattan ir 
~d rrıe sahih bulunur, sizi - Evet, ta 0 zamandanbcri· saat evveline kadar encümende toplanan komisyona gönderi· ?i ar ısrarla takib ve taciz dir ki, size karşı _ derin bir lerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 

~1t•te Ticaret odasından·, mektupların nihayet üçüncü maddede yaz11ı saata kadar gcl-
Cd miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış 

~İtı e 'fahtakalede 29 numarada (tuhafiyeci Baha kardeş- bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
ıt~dUnvanı ticarisi sicilli ticaretin 172 16 21 27 31 2385 
~~ <! Kurtuluş mahallesinde Balcı cadd<'sindc 1 numarada D J t d • JI d 
~~lirıcrntia seyyar komisyonculuğu ibrahim Evin) in sicilli eV e emıryo arın an; 
lt~d l 73 1 - 40 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin· 

1 ~ ~urtuluş mahallesinde 16 numarnda (umum emtia den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek 
~t~d alı) Balknç) ın sicilli ticaretin 174 tahsil görmüşlerden stajyer hareket müfettişi alına· 
{. A.ı~ Pabuççular çarşısında 15 numarada (kunduracı İs- caktır. 
ııtd ıner) in sicilli ticaretin 175 2 - İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al-

i,!ik E l~tiklal mahallesinde 3 numarada (zeytinyağ ve ken- mak için Ankara Haydarpaşa veya lzmir işletme mii-
ı~!!d Inın Karayazgan) ın sicilli ticaretin 176 dürlüklerimizden birine müracaat etmelidirler. 

~t~ ~ F'evzi paşa caddesinde 36 numarada (helvacı ve yo· 3 - İlk almncaklnra 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
) .~kar "111 Karayazgan) ın sicilli ticaretin 177 numarasına. staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı lftsdik 

1ncj 'da unvanı ticarileri yazılı tacirlerin licıırcl kanununun edilenlerin maaşları 151 liraya ç1karılacaklır. 

~
l~ ~addcsi mucibince yaz1lan sicil nu. maraları ile sicilli 4 İmtihanda ve staj ıniiddclinde lcnıayiiz edenlerden 

"'ayıt ve tescil edildikleri ilan olunur. lisan bilenlerden lüzumu kadar bir sene ınü<ldctlc l' Avnıpayn gönderilecektir. 

)~~fpaşa hastanesi sertaba- -· 5 - ~on miiracaal 5181937 ılir. 16 21 27 2378 

.~\\t ilden: lzmir inhisarlar Baş müdürlü~ 
~ ~lıb~ernizin 937 senesi ihtiyacı için yaptırılacak olan 400 ğünden: 
.,11 17.7_rrı9 men kıymetli 65 kalem muhtelif cinste evrakı mat· 

t 37 Alsancaklaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kullanılmı~ 
l llı~}'e günlemecinden itibaren on beş gün miiddetlc 
ltı.qtıl~ konulmuştur. Taliplerin nümuneleri görmek ve şc· kalın çul ve 4206 kilo ıskarta çul ve kanaviçe parçaları pa· 
l~tı v~ak _üzere her gün hnstane heyeti idaresine müra- zarlıkla satılacaktır. 
~,11 cksıltme giinü olan 2·8·937 pazartesi giinü saat Muhammen fiatları 15 ve 7 kuruştur. İsteklilerin 144,20 lira 
t\l~rıu on ikiye kadar '·ilaycl cnciııncninc müracaallnn l<--minatlarile 2817 /937 günü saat 15 de Baş müdüdiiğiimüz-

t, 2421 17 21 25 29 deki komisyona gelmeleri. 21 22 23 24 

-

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
cerreb olan İzmir-Urla Malgaca içmeleri-

A iLDi 
lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaşe 
V"' ihtiyaçları temin edilmiştir. · 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Urla Ma

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suyuna 
ezher cihet rüçhandır. ,, buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçlcri, karaciğer, dalak hastalıklarında müz
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobüslerinin hepsi içmelere uğrnmakta olduklarından hcran 
vesait mevcuttur. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mev. satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihalesi Saati 
3 

Kereste 
Çimento 
Marsilya lipi 
kiremit 

311793 m 

19600 kilo 
5870 

1228 92/10 24/TEM/937 
447/86 33/59 
440/25 33/02 

il 

,, 
il 

" 

10 
10,30 
ı 1 

1-

2 

3 

İzmir Mst. Mv. inşaat komisyonu için yukarıda cinsi 
miktarı muhammen tutarı ve muvakkat teminat akçe
leri yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayrı şartnameleri ve 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatte kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları la
zım olup ihale saatlerinde muvakkat tcminatlarile be· 
raber komisyona müracaatları. 21 23 2481 

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

Ankara garnizon ihtiyacı için eksiltmiye konulan 50 ton 
sade yağına talip çıkmadığından bir aylık pazarlık müddetinin 
son güni.i olan 7 / Ağustos/937 gününe kadar pazarlık ihalesi 
yap1lacaktır. Yeni muhammen fiat ticaret odasından istenilmiş· 
tir. Taliplerin her gün Ankarada levazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatları. 2480 

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

kıtaatının 28 ton sadeyağına teklif edilen fiat pahalı 

görüldüğiinden 2490 sayılı kanunun 40 cı madddcsi 
mucibinct! bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 İhalesi 26 /Temmuz/ 937 pazartesi güııii saat 17 de 
Manisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 Eksiltmesi pazarlık suretiıedir. 

5 Kilosunun muhammen fiati 97 kuruş ve muvakkat le· 
minatı 2037 liradır. 

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

7 - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat leminal
larile birlikte Manisada Askeri satın alına ko. nuna 
miiracantları. 8 13 18 21 2274 

lzmir Miistahkem Mevki salın alma kornisyonun<lan: 
1 - Bir çiftine biçilen ederi 700 kuruş olan 10 bin çift 

çizme ile bir m<'lrcsinc biçilen cdl'l"İ 30 kuı ıış olan 
495 bin 800 metre haki astarlık bez kapalı zarfln 
ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

2 Çizmenin şartnamesi 350 ve astarlık bezin 744 kuruşa 
M. M. V. satın alma konıısyonıındnn alınır. 

3 Çizmenin ilk teminatı 4750 ve astarlık bezin ilk le· 
minatı 8687 liradır . 

4 Çizmenin ihalesi 3/8/937 salı günü saat 1 1 de ve 
astarlık bezin ihalesi ayni gün saat 15 tedir. 

5 Bu eksiltmelere gireceeler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel· 
gderlc birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden be· 
hcmchal bir saat evci M. M. V. satın alma komisyo-
nuna vcrmclcrj. 16 21 26 31 2368 



Sayfa 8 ANADOLU 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi_ldir. o kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, 
1 

T A reklerı. rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler. 
v apar centası • . -ıd 
ZEGLUGA POLSKA A. B. "UMDAL,, Umu- - iç hastalıkları mütehassısı - Izmir iskan müdürlüğünden: 

l,LE~~~i~~.y. ~:~örü 21 mi Deniz Acenta- Dr. reıaA 1 Yarkın .. ı - Yapı}acak iş: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş ol~ 
l ğ L d ' goçmenler ıçın yaptırılacak evlere ait ilandır. 

Temmuzda beklenmekte olup l l f • A M k kö1 
AN H il • lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi .. · - . enemen azasının maJtepe köyünde 91 kargir 

~NV~RS, GDY_~IA v~ D - e enic Lınes 1 . tıpı tek evm muhammen kıymeti 17328 lira 22 kuruştur .• 
ZIG lamanları ıçm yuk ala- kinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar- B. _ Bergama kazasının kınık nahiye merkezinde 2o k 

caktır. 
SERViS MARITİM 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA,, vapuru 14 

Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
lıandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 - V.N. 
W. F. H. VAN-I 
DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LlNIE 

G. M. B. H. HAMBURG 
"CHIOS" vapuru 16 tem

muzda bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"KONY An vapuru 7 ağus· 
tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 
yük çıkaracak. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

.. EXT A VIA., vapuru 7 ağus
tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BALTf MOR liman
lan için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRİ-SEFERLER 

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

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

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

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO,, va-

puru 23 temmuzda İSKEN
DERİYE ve PORT SAIT li· 
manlarından mai çıkaracak 
ve ayni gün KÖSTENCE, 
GALA TZ ve İBRAIL liman· 
)arına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN. BuCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE,, vapuru 1 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-
rından yük çtkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörü 24 

temmuzda bekleniyor. İSKEN
DERiYE DUNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
Jemcz. 

Limited şısmda 65 No. h muayenehanesinde hastalarını kabule baş- gir köy tipi tek evin muhammen kıymeti 3808 lira 4o 
lamıştır. Telefon, 3956 , ruştur. 

PHELPS LINE Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlı- C. - Dik.ili ~azası m~rkezinde 31 kargir şehir tipi tek • 
"UTSlRE,, vapuru 20 Tem- manı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 ç~nda~lı nahıyesı merkezınde 158 tek ve 31 çift köy tipi k 

muz beklenilmekte NEVYORK !.!.!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~~ gır evın muhammen kıymeti 46939 lira 14 kuruştur. 
limanı için yük alacaktır. al. , ~ li:: ~- D - Foça kazasının bağ arası mevkiinde 17 kargir tek 

"TÜRKIA,, vapuru 26 tem- • "'~ ~ 10 kargir köy tipi kargir çift evin muhammen kıymeti 65 
muz beklenilmekte ROTTER- lira 64 kuruştur. 
DAM, HAMl3URG ve AN- . E - Kemalpaşa kazasının yukarı kızılca ve parsa kö 
VERS limanları için yük ala- rında 21 tek kargir köy tipi evin muhammen kıymeti 3 

lira 82 kuruştur. 
caktır. F - Torbalı kazasının kayas köyünde 32 tek kargir 
"BELGİ ON,, vapuru 10 medli 156 tek 32 çift kargir havuz başı mevkiinde 54 

ağustost beklenilmekte ROT- kargir taş kesiğinde 145 tek 16 çift kargir köy tipi evl 
TERDAM., HAMBURG ve muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 
ANVERS limanları için yük G - Kuşadası kazasının kalambaki çiftliğinde 29 tek 
alacaktır. gir köy tipi evin muhammen kıymeti 5522 lira 18 kuruşt 

Birinci kordonda "UMDAL., 2 - inşa tdilecek göçmen evlerine aid kereste iskan 
UMU MI DENIZ ACENT A- resince İnşaat mahallerinde aynen müteahhidine teslim 
LIGI L TD. vapuru acentalı· ceğine göre evlerin keşifleri mucibince muhammen kıym 

kereste tutarı tenzil edilmiş yukarıda yazılı muhammen 
ğına müracaat edilmesi rica m~tl~ kereste kıymetleri hariç tutulmak suretile hesap 
olunur. mıştır. 

Riz binasında No. t 66 3 - İşbu inşaat anahtarı teslimi sureti le 13/7 /937 tari 
Telefon : 3171 den itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksilt 

konulmuştur. __ .,.________ ı 

hale 28/7 /937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü 
14 k iskan mildürlüğünde müteşekkil komisyonunda ihale 
lecektir. 

Birinci kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THEELLERMAN LİNES LTD. 
" 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 

• .11111111111111111111111111111.. Doktor .. ı11111111111111111nııı111ııııı 

A. Kemal Tonay -
"DELOS,, vapuru 11 tem- - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
-

muzda HAMBURG, BRE- _ --
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkarecaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. __ ........... -..... 

lzmir Belediyesinden: 
1 - F ordson markalı te· 

mizlik işleri kamyonu için 
dört aded ağır sıklet 34 X 7 
dış ve iç arka lastik ile 30X5 
ağır sıklet dört aded iç ve 
dış ön lastik alınacaktır. Hep
sinin muhammen bedeli altı 
yüz liradır. Baş Katiplikteki 
şartname veçhile 30/71937 
Cuma günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Temizlik hanında bu· 
Junan beş aded hurde kam
yon ile altı aded tenezzüh 
otomobili ve üç aded merkep 
arabası dört yüz altmış üç 
lira bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
3017 /937 Cuma günü saat 
on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
otuz beş liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 15 18 21 25 2382 

1 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

= (Verem ve saire) :: 
=: Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayılı ~ 
: ev ve muayenehanesinde 5abah saat 8 den ak~am eaat 6 ya E = kadar hastalarını kabul eder : 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4151 llllllllil 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karako~ ıhcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın

mış, etrafının yeşilJiği ile güzel manzarası ve daimi surette 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl· 
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklanna şifası tec
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor
donda (12) numarada Seforihisar otobüslerine müracaat 
etsin. Telefon : 2361 D. 15 

. . . 
' . . .. . , 

' . - .. 
Dikkat 

Cürk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek g~ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht'!rem müşterilerime arzederim. 

Gümrük Muhafaza genel Ko. 
Istanbul satın alma komisyo
nundan: 

1 - Gümrük Muhafaza eratı için 832 takım süvari ve 1131 

takım piyade kışlık elbisenin 26/7 /937 Pazartesi günü 

saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. 

4 - lsteklilerİ!l l 443 liralık vezne makbuzu veya Banka 
mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte teklif mek
tuplarını o gün saat 15 şe kadar Galatada eski Güm· 
rük binasındaki komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. 4 9 16 21 379012183 

4 - ihale her kaza için ayn ayrı yapılacağından 
zarflarının bu suretle tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeğe iştirak etmek istiyenler ihale saati 
evel 2490 sayılı kanunda tasrih edilen şekilde % 7 b 
muvakkat teminatlarını tediye ettiklerine dair makbuz 
banka mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeğe iştirak etmek istiyenler fenni şartname 
planlarfnın ve mukavele suretlerini öğrenmek üzere vila 
iskan müdürlüğünden kazalarda iskan memurlarına mür 
etmelidir!_er. 13 17 21 25 2 

Devlet Demiryolları Afy 
7 inci işletme müdürlüğünd 

1 - işletme mıntakası için iktiza eden Balast 2490 
kanunun 32 ve 33 üncü maddesi mucibince 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocağın yeri, einsi, mikdarı, mu 
men bedeli, muvakkat teminat mikdarı, teslim 
deti aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme, Devlet Demiryolları balast mukavelen• 
kapalı zarf usulile balast eksiltme şartnamesi ..,e 
yındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapıla 
istekliler bunları Afyonda 7 inci işletme müdür! 
de görüp öğrenebilir ve izahat istiyebilirler. 

4 - Muhammen bedel 10000 lirayı tecavüz ettiğind'el 
teklilerin evelce bu gibi ve bu kadar iş yapıp 
rabildiklerine dair Nafıa yüksek Bakanlığından 
alarak teklif mektuplarına bağlamaları lazımdır. 

5 - Eksiltme 31 Temmuz 937 tarihine tesadüf ed~J 
martesi günü Afyon şehir istasyonunda 7 inci i~ 
binasındaki komisyonda saat on birde yapıl~ ~ 
istekliler 2490 sayılı kanuna ve yukarda üçüncıJ l 
dedeki şartlara tevfikan hazırladıkları muvakka~1 ~ 
nat ve teklif mektuplarını havi zarflarını meı~ f 
rihte saat 10 a kadar komisyon reisliğine tevd• 
bulunacaklardır. 1 

Bulunduğu Ocak Balast Muhammen Muvakkat Balastıf1 
hat Kim M.3 bedel teminat cinsi 'I 

Lira Lira 
Afyon-lzmir 389 13000 16900 1267,5 Kırma~ I 

Ağustos, Eyliil, 1. Teşrin aylarında 3/5 ve Nisan 9 ,ttıf• 
nunda mütebaki beşte ikisinin teslim edilmiş olması ş141J. 

18 21 24 2 2 

----------------------------------------· Askeri fabrikalar Izmir s 
tamirhanesi satın alma 1' 
misyonundan: 

1 - lzmir silah tamirhanesi ihtiyacı için mevcut ~ 

2 

sine göre 120 ton lavamarin kömürü açık 
ile satın alınacaktır. .. ~ ~,şı 
Satın alınacak kömüre aid şartname; tatil .!j'; o~ l 
da kalan çalışma günleri içinde saat yed~ ıııud"' 
tıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesı 
ğünde görülebilir. t oıı 

3 - Açık eksiltme; 5;8/937 Perşembe günü ~;urlii~a 
Halkapmarda lzmir silah tamirhanesi ınu 1 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. ·stekli " 

4 - Belli kömürü şartnamesine göre sau~ağa .. 2490 .. ~ 
ların bu hususa ait dilekçelerile birhkte b' likte "{ 
kanun mucibince icap eden vesikalarla ;~..,enroe 

1 lira "75,, kuruştan ibaret muvakkat rnakbuı 
lzmir mal sandığına yatırarak alacakları ıınelerİ· 
belli edilen gü saatta komisyon• ge 2 

18 21 24 27 


