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Vapurcu/arı ihracat işleri
mizde çalışmak istiyorlar 

Ç~n-Japon ihtilafı kolayca halledilemiyecek gibi ------
aponya, ,bütün metaliba-
tının kabulünü istiyor . --·--!-!1 Meclisi, dün toplanmış ve hüsnü niyetini 

Ostermiş olmak için, 29uncu kolordu ile 35in-
• tı fırkanın ger~ çekilmesini kar~rlaştırmıştır 

~ Japon askerleri 
~tlc· nghay, 21 (Radyo)-Dün, tazyik etmişlerdir. 
~kn·· cephesinde mevzii ol- Mareşal San·Solyang Nan-
fe; Uzere birçok müsademe- kine gelmiş ve Mareşal Çan-
J:lrnuştur. Kay-Şek ile uzun bir mülakat 

lij Ponlar Çin mevzilerini yapmıştır. 
~ bir topç':__atcşi ile Şanghay, 21 (Radyo) - Ja-

Markoninin ölümü 

ponlarla birlikte harket ed«"n 

Çinli General Sen·Yo-Yang 

Pekine vasıl olmuştur. Çinliler 

Japonların tekliflerini kat'iyen 
kabul etmemişlerdir. 

Hat üzerind Japon tazyiki 

sıklaşmış, bu sebeble harb 

tehlikesi iyiden iyiye artmıştır. 

u Un du·· nya teessu·· r ve Çinliler Pekin ve civarını sür-
atle tahkim etmektedirler. 

matem •ç• d d• Japonyadan 30 vapur asker 1 ın e ır Tako limanına gelmek üzeredir. 

G\Jük ~e:e.ı·mı·z- ·
0
-e Başvekı·ıı·mı·z Nankin hükumeti de Pekine ., '-/ T j asker sevkıyatına devam et-

mektedir. 

taziyet telgrafları çektiler Pllris, 20 (A.A.) - Ovr 

~tna, 21 (Radyo) - Büyük r---------·----, gazetesi yazıyor: 
~ Markonioin zevcesine her Atat.. k Uzak Şarkta Japonya için 
~lı binlerce taziyet telgraflan ur yolun serbest olduğu zannedi· 

., .._~ir. Ve ismet lnönUnUn tazi- liyordu. Fakat Berlinle Roma-
~~~n bütün dönya radyoları, ld !\ ~ınin ölümünden ve insani· yet telgrafları nın eve en görmedikleri şey 
'ıl }•ptığı büyük hizmetlerden Ankara, 21 [A.A.] - Büyük lngilterenin uzak şartaki bu 
1'le~iılerdir.. . alim l\larkoninin ölümü münase· yeni ihtilaf üzerine Akdeniz-

~ ~ .. ~•ılya meclin bugunN toplan· betile Reisicumhur Atatürk tara· d k' ·· k ı~ b 

~
,., , e ı ınuna a atın ser estisini 

llllL... '" .. 
1 1 1 J ıstır a e meğe arar vermesi l 

"

' ceı.e a"'ılır açılmaz, iki da· fıodan l\larkoni ailesine ,-e Ba~· . . d t t k 
.r ;-ut edilmek euretile Mar· vea.i smel nönü tarafıod:ın tal· 
" olmuştur. 

'.J. . ı. hatıraaı taziz edilmiştir. yan hükumeti rei&in.- aşağıtlaki 
, ~ '""tliıs, büyük caddelerden bi· telgraflar çekilmiştir: Figaro diyor ki: 

" ~•rkoninin ismi verilmesini Mıırkoni ailesi Roma "Japon erkanıharbiyesi işi 
1 ~rara almııtır. Bütün insaniyet, u~radığıoız çabuk bitireceğine emin o1ma-
l~ / lı:oninin cenazesi, bugün kaybı acı bir surette hiıı!etmekte• d kça ve "st"hb t · l '.., ı ı ı ı ara servıs erin-
' 'tf d -V k l dir. Bu elim felakette büyük den Mançuride hiçbir tehli· 

h.. llg e İ imiz Markoninin haııracıına karşı mü· .ı "Qıı. h . . 1 1 kcye maruz olmadıgv ı hakkında 
r ıı...'ı'ı b.enzin ve idhalAt te eyyıç tazıın erim c herabcr bü· ., l'r\ tün eempatimclcn cınin olınanm teminat almadıkça Çine kuv· 

1 işlerile meşgul rica ederim. veikülliye sevketmiyecektir. 

oldu Kama! ı\1atürk L d 20 (AA) D on ra, . . - aili 
:Ekselans Benito l\luııııoliui T ] f e gra gazetesi yazıyor: 
lralyan hükumeti reisi Roma 
Büyük l\larkoninin ölümü Ne Nankin, ne de Tokyo 

bütün medeniyeti yasa koymuotur. harp istiyor. Şimdiki çıkmaz· 
V :ıtanl:ınoın en acı lıis~esiui atılı· dan heri ki taraf için şerefli 
ğı Lu yasa cumhuriyet hüklımeti· bir surette çıkmanın bir çare· 
nin samimi surette i,tirak etmek· si ihtimali pek yakında bulu· 
tt• Lulunduğıına emin olmalarını caktır. 
l~k eliiosınızoan ril'a ederim. 

İsmet 1ııönü Morning Post gazetesi, Çi-
\.. __ _. _____ _._J nin Japonyaya mukanemet 

edebileceği ve Japonya bu 

- Sonu 4 ncü sahifede 

Hayırlı olsun ~ 
şilepçileri 

Hukome~~~~~ı:~zıhizme Yaş üzüm ihracatı cu-
istanbuı, 21 (Hususi)- t • • • • • b 

Yunan şilepçileri, bugün mar esı gunu aşlıyor 
iktısad Vekilimizi ziyaret .. -- • -
etmişler ve müşterek bir U züm Kurumu busene razakı ve cekirdek-
istida vererek, ihracat eş- siz 3 bin ton yaş ürüm gönd~recek 
yam1zın naklinde her su- l\lcmlcketimizden esaslı teşki· 

retle hizmet etmeğe ama- Jatla ilk defa olarak yaş ilzürn ilı· ' 
de bulunduklarını bildir- racına iki gün sonra baelanal'aktır. 
mişlerdir. Üzüın kurumu, 10-12 kiloluk ku· 

'--~----------' tular içinde ve frigorifik tc i$atını 
Seydiköyde ilkokul havi bir vapurla, cuma gfıııü mü· 

D 
- lıiın lıir parti üzlimü 1nı:;ilıcreye 

ün merasimle gönderecektir. 
Kurum, Almanya. fngiltcre ve 

temel atıldı diğer miiııh'blik memleketlerdeki 
eu mühim firmalarla temaslarda 
bııhmmu~ \'e y:ış üzüm sııtı~ı için 
aala~ınıştır. Bu sı·ııe ı;ckirdek i:1. ve 

razakı olmak ilzere iiç hin ton 

---··-----
Vali bir nutuk 

Sc)cliköyıle inşa edilecrk t:ım üzüm ihraç edileı·cktir. Dunun iki 
tı-şl..ilfiılı ilkokul IJiııasınııı ıeıııel bin tonu doğrudan do~ruya deniz· 

irad etti 

atma ıııenısimi, ılüu \ ıili n. Fazlı yolu il,., fugilıer~ n~ ,\lın:ınyayıı. 
Giilı•İcn ijııündc yapılmıştır. Mn:ı· lıin tonu ıla ~l'liinik üzerinden 
si nıdc kon111t:ın lar ,·e sııb:ı \ lar ile trenlı• ıııerke1i A Hupa rııernlPket· 

Sc)ıiikiiy parti J ı:ışkauı. ı:ı-leıliye leıirıl' H~ Almanvnva göıırlerile· 
rei~i, oğrı·ınıı•rılcr ,,. kulıılıalık lıir cektir. 
halk kiıtlcsi lı ızır bulunnııı,tıır. Y~· l 
ni okulun irı~:ı eJil~l't-ği }erde le· Ik )OŞ ıizüm mnhsıılıiııüıı ilı· 
meller cwlıleıı lınzırlnndı~ı iı;io racı mürınQelıetile cumartc i ı;iiııil 
toplantı tı•mellerin iiniin<le yapıl· '8pnııla bir zi~.ıftot uriluw i mulı· 

1 f
> ' teuıı:lıJir. v .. •• d ki k mı~ 'e "'a i >. J aılı Güleç, ulı.:ul· ı aş uzunı san ı arına o-

ların eheınwiyeti hakkında lıir Czüm kurumu, Jı..avun \C kar· nacak "Tariş,, firması 
rıuluk iratl f'tmi~, dün) aılııki malı· puz ihracına da dernm etmektedir. tasma gelen hır ıclsizde, mahsulde 
lükların en za)'ıfı insao olmakla llk ııarti karpu:ılar, henüı fo ır"ılte· h" b" b ki 0 

ıç ır ozu tık nliimcti görülme· 
' bernbcr kendisinden çok kunetli re)C vnrmamıştır. Karpuzların yük· diği \C bugün 1ngiltereye çıkarıla· 
mahlukları 1.ekfisı sayesinde emri lü hııl.urıdu&u vaııurdan fzmı·r acen· b"Jd" ·1 k d e cağı ı ırı me te ir. 
altında buhındur<luğunu Te insan ze. __ _..;.. ____ -:::::::::;:=====~~====--------

Vali Bag Fazlı Güleç 
k&sım yükseltmekte okııllann mü· 
him bir amil olduklarını saylemiı, 
ilk harcı bizzat koymuotur. O aırada 
köylü tarafından kurbanlar kesilmiş 
davul ve zurnanın çaldığı havalarla ' 
oynıyan gençler ulusal ovnnlar 
göstermişlerdir. ll:ılk, büyfik bir 
neşe iı;inde mektebin temelatma 
merasimini kutlulamııtır. 

.l\lekteb tam teşkilatlı olacak 
ve kctfc giire 2,000 liraya çıka· 
caktır. Fakat hu paranın 6800 Jj. 
rasıoı vilayet verecek, mütebaki 
kısmı,_ Seydiköy balkı inıaat mal· 
zemcsı vermek suretile tamamlı· 
yacaktır. Bu suretle köylüler Sey· 
diköye şeref vt·recek bu büyOk hi· 
nayı inoa hususunda bir hiıısei şeref 
elde etmiş olacaklardır. 

Merasimde bulunan davetlilf'rc 
belediye salonuuJa bir kır ziyafeti 
verilmiştir. 
~-.-~~~---~~~~-

1 nc ir ve üzüm 
piyasaları 

Ağustosun ilk haf ta
sında açılacak 

Bu sene çekirdeksiz kuru 
üzüm ve incir mahsullerinin 

ağuslosun ilk haftasında lzmi
re getirilerek satışa başlana· 

cağı kuvvetle söyleniyor. is
tihsal mıntakalarından gelen 
haberlere göre bağcılar mühim 

/zmİrİn bir derdi 

Yukarı mahallelerde su
suzluk başlamıştır --·-Sondajlar bir netice vermezse 

Tahtalıköy suyu getirilecektir ·------y AMANLAR SUYU DA AZALDI ____ ...,. _______ _ 
Bir aydanberi yukarı maballat bidayctlerinJe birk~ memba tama· 

halkıı ihtiyaca kafi gelecek kadar men kurumuştur. Düne kadar fiç 
su bulamamaktadırlar. Bunun eebe· membadan iuifade edilerek au ve· 
bi, bu sene havalana fazla kurak rilirken, bunlardan birinin daha 
gitmesi yfizünden Vezir ve 011man· suyu çekilmiş ve depoya, yaloız 
ağa sulan membalannın kısmen iki membadan 811 akmağa ba~la· 

kurumasıdır. Senelerdenberi bu su· mı~tır. 

lardan ietifade edildiği halde böyle Belediye, halkın ilıtiyacı0t göz 
bir vaziyetle karoııa,ılmamı~, hatta önünde tutarak hu civarda sondaj-
yaııo bu membalann sularında lıir lar yaptırmnğa, yeni nıembalar ara· 
ooktıımhk bile görülmemiftİr. Bu mağa La§lamı~tır. :Fak:ıt on bet 
sene ise, haziran ortalarına doğru gündenberi muhtelif yerlerde yapı· 

sular azalmağa l'3şlamış ve temmuz - Sonu 4 ncü sahi/ede -

Yolsuzluk mu? 

Telefon 
rında 

köşkü kutula
bir hadise --·-Mühürlü iç kutu memurun dolabında bu. 

lundu. Paralar bu suretle alınıyormuş 
beyninde otomattır b:r müka

leme yapanın attığt beş kuruş, 
doğrudan doğruya köşkte 
önümüzde gördünüğüz kutuya 

değil, onun !çindeki mühürlü 

bir kutuya düşer ve her ku

tunun memuru, muayyen za

manda gider, dış kutuyu açar, 

içindeki mühürlü kutuyu alıb 
daireye götürür. Vezne de bu 

mührü açar ve mühteviyatını 
alır .• 

Homanın en Lüyük caddelerinden 
ger;irilerck Santa Mariya kilisesine 
götfirülmüş \'e orada halka teşhir 
edilmiştir. 

l\larkoninin cesedinf', akademi 
azasına mahsus dbi c gi) dirilmiş ti. 

r-
Lederer 

"'\ miktarda üzümü sergilere ya
tırmışlardır. Bunların tamamen 

Haber aldığımıza göre, İz
mir otomatik Telefon şirketin
de, bir memurun yolsuzluğu 
kanaati hasıl olmuş ve derhal 

zabıtaca tahkikata başlan· 
mıştır. 

Evelki gece, merkez bek-

çisi memurların dolapları önün

den geçerken bunlardan bi

rinin açık ve içinde de, bo

şaltıktan sonra derhal yerine 

götürülmesi lazımgelen mü

hürlü kutulardaan bir tanesi· 

nin bulunduğunu görür, me· 

murlara haber verir, zabıt 

tutulur. Çünkü bu kutu, diğer 

- Sonu 4 üncü sahifede-

Kilisede yapılan ruhani ayinde, 
Başvekil H. l\I ussolini ile bütün 
1talya mülki ,-e ıı~keri ricali ile 
faşist erkanı ve seı irler hazır bu· 
lunmnşlardır. 

Gesed, yarın (Lugün) Ooloııya· 

yo götürülerek merıı~iıııle defne· 
dilecek tir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Bağ Potasaları· 
Elli sl'nedenberi hağcıJar ta· 

rafından tercihen kullanılmakta 
olan LEDEllEH potasalan hu een•• 
dahi getirilmi~tir. Hu seneki pota· 
salar 100 derecelik tir. 

Depo!u: 
Kemeraltı camii ka~ısıodn 

Sabri Sülemanoviç 

~-~----~-------~ 

kuruması için 20 günlük bir 
zamana ihtiyaç vardır. Üzüm 

ve incir piyasasının aynı gün· 
de ve hatta incir piyasasının 
mahsul daha evci lzmire ge· 
tirildiği takdirde birkaç gün 

evel açılacağı tahmin ediliyor. 
Alınan malumata göre, bu 
sene üzüm ve incir mahsulleri 

fevkalade mükemmeldir. 

Hadise, oldukça enteres· 
sandır: 

Telefon köşklerindeki para 

kutularının adı, telefoncular 



Biyfa 2 

Dedikodu 
1r/a11 Hazar 

Uili)or mu unuz, ııiı.iıı i<;İu Bay Tuğrul ne diyor~ 

- öyleınİ)e ıkılıyorunı. Lakin sıkılınawalıyıırı. Onun, lıakkıoızda 
ııelcr oyledigini ı.izin duymnuız: liizırn. :iz nktile Sıf'astan .Knstamoniye 
si derken ..• 

- Olnr şey ılegil; vallahi )Cni duyu)orunı. 
-· Yeni mi? Demin clostıınuz Bny Ha an <la bu meseleyi tasdik 

etti: ·•I>oğrııdur; o yapar: ondan herşcy bellenir . ., dedi. 
- Fakat, şimdi lla~aula beraberdik. Can ci~er ıaatlercc beraber 

konuştuk. 

- Bilmezsiniz, Jüoyn no kadar deği~ti! Sökeılck.i üçyüz ıekııen li· 
ralık borcun üstüne uıısıl oturduğunur.u sene dostunuz Hatan ıöyledi. 

"Allah Allah, ne dalaveracıdır o!., dedi. 
.... ! 

• • • 
- Hoşgeldin Hasan! ~a ılsın? iki saat önce Tu~rufla birli1'.te heni 

iyice çeki~tirını~sioiz. Fakat, bu havııJiıılcri nereden aldınız Allah aılu· 
na? Sivas, Söke ve lzmirdck.i dalaveralarıma kendim de hayran kaldım. 
Elini sıktıgınız, yanına geldiğiuiz, kendialle bir kardeş gibi konuştuğunuz 
bana nastl ve ne sebeble ... 

- Çıldırdın mı rica ederim. ~er f im üzerine temin ederim ki, ben 
Tuğrulu on beş güodenberi görmedim. liasanla da demin senin yanında 
konuştum. Tekrar şeref im üzerine temin ederim ki böyle şeylerden ... 

• • • 
Bir cemiyetin tereddisini muhtelif iptilalardan mesela kokain, euar, 

içki, fobu~. tefecilik vesaire naıul için ic;in hazırlıyorsa, bu tereddinin 
ruhi ve en acı tarafını da, boş vakitlerin kapkara ve zalim eserleri 
olan dedikoduculuk, ounu bunu çekiştirmek, bire bin ilave ederek ııöy· 

lenen şeyleri başkasına yetiotirmek, skandal yapmak, yersiz aleyhte hu· 
lunmak gibi hutalıklar teşkil ediyor. 

Ya:ıılanndan tek satın okumadan bir muharriıi oiddetlice tenkid 
eden münevver ne kadar hazin bir mevkide ise, ancak yüzünü hir defa 
gördüğü ve manevl şahsiyetini hiç tanımadıp insanlar hakkında da is· 
nadlarda bulunmak bir adam için o kadar kötö.dür. Hiç olmana biribi· 
rimİ7İ haklı olarak incitebilmek. dirayetine kavuşsak! .. 

Deniz aygırı ucuzluyor 
Vakıa, karilerimizin içinde 

bir kişinin dahi deniz aygırı 
satan almağa niyeti yoktur. 
Fakat bir dünya haberi olduğu 
için bu yazıyı dercediyoruz: 

Londrada bir vahşi hayvan· 
lar borsası vardır. Burada as
lanlar, kaplanlar, filler, deniz 
aygırları ve daha bunlara ben
zer birçok vahşi hayvanlar sa
tılmaktadır. 

Bu borsada en pahalı hay
van deniz aygırıdır! Takriben 
bir milyon kadar franga alınıp 
satılır. Son zamanlarda aslan 
ve kaplan fiatleri yükselmiştir; 
bunun sebebi avcıların bu za· 
manlarda Afrikaya gitmemekte 
olmalarıdır. Fakat deniz ay
gırları ucuzlamıştır. Bunun da 
sebebi, Avrupanın büyük bir 
şehrindeki hayvanat bahçcsin· 
de bir dişi aygırın yavrulama
sının temin edilmiş olmasıdır! 

Kırlangıç yetiştiriliyor! 
ltalyada Ostie yakınında hir 

sun'i kırlangıç yetiştirme istas
yonu vücuda getirilmiştir. 

Bu istasyonda binlerce kır
langıç yumurtası kuluçka ma
kinelerinde yavru halini almak
tadır. Bu yavrular üç hafta 
içinde uçacak hale gelmek
tedir. 

ltalyanlar bu kuşları, sivri
sineklerle mücadele için yt:tiş
tirmektcdirlcr. Bir kırlangıç, 
bir günde mühim miktarda 
sinek ve sivrisinek avlamak
tadır. 

İntihar 
Arz üzerinde en kolay ve 

en çok intihar vak'aları Japon· 
yada olur. Bu memlekette in
san hayatının hiç kıymeti ol-

. madığı son zamanlarda inti
harlarm pek fazlalaşması hüku
metin nazarıdikkatini celbetmiş 
ve bu hususta tahkikat yapıl-

masını bir komisyona vermiştir. 
Komisyon tahkikatını yap

mış v~ raporunda: 

' ' 

".: ' • •:-- I ' 

"İntihar: edenler ekseriyetle 
16 ve 30 yaşında olanlar ara
sındadır. Ve... En fazla inti
har yağmurlu günlerde olmak
tadır. demiştir. 
imza toplamak merakı 
imza toplamak merakı bir 

çok kimselerde vardır; fakat 
bu merak, hemen herkesten 
ziyade İngiliz kralının kızı 
ve Veliahdı Prenses Elizabette 
vardır. 

Bu küçük Prenses şimdiye 

kadar birçok mühim kimsele
rin imzalarını toplamıştır, fa
kat Prensesin asıl işine yarıyan 
babasının taç giyme merasimi 
olmuştur. Çünkü bu merasim 
dolayısile Londraya pek çok 
hükümdar ve hükıimet adamı 
gelmiştir. 

Fransız millt kütüphanesi 
Şüphe yoktur ki Fransız 

milli kiitüphancsi cihanın en 
mühim ve kıymetli kiitüphanc
lerinden biridir. Bu kiitüphane 
eski dairesinden yeni yapılan 
binayll nakledilmiştir. 

Kütüphanede, pek çoğu bu
lunmaz t'Scrlerden müreHep 
olmak üzere 3,500,000 kitap 
vardır. 

Bu nakil keyfiyeti, mevcu
diyeti unutulmuş ve kataloğ
lara girmemiş birçok kıymetli 
eserlerin de meydana çıkma
sına sebeb olmuştur. 

TalAk sebebleri 
Rodolf Konfman Viyanada 

dilber Edvi~ Esscrin desti iz
divacını istediği zaman bu 
dilberin başka bir sevgilisi 
vardı. Fakat, Edvigin müra
caat ettiği bir münec.cim, iki 
aşıktan ancak Rodolf ile ev
lenmesi lazımgeldiğini bildir· 
miştir. 

Rodolf ile Edvig evlendik· 
ten sonra tam sekiz sene mc· 
sut yaşamışlardır. Fakat son 
zamanlarda dilber yıldız ko· 
casının 4 Nısanda değil 14 
Nisanda doğduğunu öğrenmiş 

ANADOLU 

Güzelyalı 
şose inşaatı 

Belediye, masra
fın yarısını istiyor .. 

Bundan 7 -8 sene evel, Göz
tepeden Güzelyalıya kadar olan 
şose belediye tarafından boz
durulmuş ve parke olarak ye
niden yaptırılmıştı. Belediye, 
bu yol masrafının nısfım yolun 
iki tarafında evleri bulunan 
halktan istemektedir. Ev sa
hipleri, bu yolun yeniden ya
pılmadığını, mevcud yolun ta· 
mir edildiğini söyliyerek Şu
rayi Devlete müracaat etmiş
lerdir. 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, bu mesele hakkında bir 
arkadaşım1za şunları söyle
miştir: 

"- Belediyemizce bundan 
evel Göztepe Tramvay cadde· 
sine yepyeni döşenen parke 
kaldırımdar. dolayı belediye 
vergi ve resimleri kanununun 
41 inci maddesi hükmüne göre 
masarıfı inşaiyenin nısfı o cad· 
dede bulunan binaların cephe· 
lerine nisbetle tarh ve tevzi 
olunmuş ve usulüne göre de 
alakadarlarına kanuni tehli· 
ğatta bulunulmuştur. 

Muayyen olan taksit müd
detleri zarfında bu mükellefi
yetlerini ifa etmiyenler hak
kında kanuni takibata girişil
miş ve bu paraların tahsili 
emval kanununun hükümleri 
dairesinde tahsiline tevessül 
olunmuştur. Yapılan bu mua
mele, belediye vergi ve resim
leri kanununun neşrettiğiniz 
41 inci maddesine tamamen 
mutabık bulunmaktadır." 

Öğrendiğimize göre bele· 
diye, bu yol üzerinde evleri 
bulunan ve hisselerine düşen 
parayı vcremiyecek vaziyette 
bulunanlara kolaylık olmak 
üzere, alacağım taksite bağla
mağı kararlaştırmıştır. 

Feci bir k<ıza 
D6rt yaşındaki Emi

ne ağır yaralandı 
Cumaovasının Yeniköy mın

takasında Büyücek köyünde 
bir kaza olmuştur. Tütün tar
lasında çalışan Hiiscyin oğlu 
Mchmedin, çardakta oynıyan 

dört yaşındaki kızı Emineyi 
aynı köy halkından Halil lb
rahim oğlu Mehmcd, çifte tii· 
fcğile ağır surette yaralamış

tır. Eminecik, Mchmedin si
lahı kurcaladığı sırada karşı
sıııdn duruyormuş. Ateş alan 
çifteden fışkıran saçma ve 
kurşunlarla yaralanan yavru· 
cuk, İzmir Memleket hasta
nesinde tedavi altına alınmış-

tır. Çocuğun hayatı tehlikede 
görülüyor. 

B. Seyfeddin Kut 
Vali muavini B. Cavid Ün

ver bir ay izinle lstanbula 
gittiğinden vilayet Hukuk iş
leri Müdürü B. Seyfeddin Kut 
dünden itibaren Vali Muavin-
liği vazifesini vekaleten ifaya 
başlamıştır. 

ve hemen müneccim haşısına 
müracaat etmiştir. Müneccim 
başı da 4 Nisan güniinde an· 
cak sadakatsiz zevçler doğa· 
bileceğini bildirmiş, bunun iize· 
rinc Edvig kocası alcylhine 
talak davası açmış ve kazan
mıştır. 

,,,,..., 

Çimento f iatlerinin ucuzlaması lazım -Hükumetin kararı~ ve 
eski f iatle satış~ 

--------~.-...... -.-.. .-. ... --~----
Vilayet bu v..mühim mesele üzerin-
de tahkikat yapmağa başladı 

Çimento fiatlerinin ucuzla- sebeb olarak ta ellerindeki 
tılması hakkındaki Vekiller çimentonun yüksek fiatle satın 
Heyeti kararı, dünden itiba- alınmış olduğunu gösteriyor-
ren meriyete girmiştir. Bu ka- larmış. 
rara göre, çimentonun beher Hükumetin, ucuzluk temini 
tonunun 17 ,5 liradan yani maksadile verdiği bir kararı 
torbasının 102,5 kuruştan sa- tatbikte kat'iyyen tereddüd 
tılmas1 lazımdır. Şimdiye ka- etmemek lazımdır. Demir pi-
dar bir ton çimento 115 ku- yasası yükselince elJerinde de· 
ruştan satılmakta idi. inşaat mir bulunan tüccarlar nasıl 
ve imar işlerinde ucuzluk te- bu fiat yüksekliğinden istifade 
mini maksadile hükumet, çi- etmişlerdi. Çimento tacirleri-
mento fiatlerini ucuzlattırmıştır. nin vaziyetleri zaten düşünül-

Dünden itibaren piyasadaki müş ve zarar etmemeleri için 
çimentoların yeni tesbit edilen tedbir alınmıştır. Onun ıçın 
fialler üzerinden satılması la- çimento fiatinin indirilmeme· 
zımdır. Fakat dün yaptığımız sinde ısrar etmek, bir nevi 
tetkikata göre, hiçbir çimento ihtikar yapmaktır. Vilayetçe 
tüccarı, bu fiatten satış yap· bu mesele üzerinde tedkikat 
mamış ve. eski fiat üzerinden ve tahkikata başlandığı mem· 
satışa devam etmiştir. Buna nuniyetle haber alınmıştır. 

~- ==----=============-------------
Kocaderede öldürülen yörük kadını 

Katil Halil, dün 
ifadesini değiştirdi -------

''Ben katil değilim, onu aşıkı 
leyman öldürmüş,, dedi 

S .. u-

·--------------N arlıderc köyü civarında larını anladım. Korkarak ora-
'fırazlı aşiretinin çadırlarda dan kaçtım. Eşref paşaya git· 
oturduğu Kocadere mevkiinde tim, orada beni jandarmalar 
metresi F'atmay\ öldüren yörük yakaladılar. Ben suçsuzum. 
Halilin, Eşrcfpaşada jandarma· Fatmanın katilleri Süleymanla 
lar tarafından yakalandığını kardeşi Halil lbrahimdir. 
dünkü sayımızda yazmıştık. Demiştir. 
Halil, yakalandıktan sonra su- Sorgu hakimliği, bu inka-
çunu itiraf etmiş, bir seneden- rına rağmen Halil hakkında 
beri beraber yaşadığı metresi tevkif kararı vermiştir. 
F atmanın. bazı erkeklerle gö
rüştüğünü, son zamanda yö
rük Sülcymanın çadırına kaç· 
tığı için intikam almak mak
sadile sopa ve taşla başını 
ezmek suretile onu öldürdü
ğünü itiraf etmişti. 

Müddeiumumilikçe, Yörlik 
Halilin işlediği tüyler ürpertici 
cinayet hakkında yapılmakta 

olan tahkikat, diin ıkmal edil
miş ve kendisi, bu l;ıhkikat 
cvrakilc birlikte sorgu hakim
liğine verilmiştir. 

Suçlu Halil, gerek jandarma 
ve gerek miicldciunıuınilikçc 

yapılan tahkikat esnasında ci
nayeti nasıl işlediği hakkında 

tafsil at verdiği halde dün sor
gu hakimliğinde ifadesini de
ğiştirmiş, cinayette hiçbir alfı

kast bulunmadığını, metresi 
Fatmayı öldürenlerin Süleyman 
ile kardeşi Halil İbrahim ol· 
duklarını söylemiştir. Halil: 

- Bu iki karde~ Fatmayı 
öldürmüşler. Benim birşeydcn 
haberim yoktu, yanıma gel
diler: 

- Fatma seni görmek isti
yor haydi çadıra gidelim, de
diler, birlikte giderken kur
nazlıkla üzerimdeki biçağı da 
aldılar. Çadıra yaklaşınca: 

- Fatma, çadırın içinde 
seni bekliyor, git, görüş. 

Dediler ve oradan savuştu· 
lar. Gidip baktım, başı taşla 
ezilmiş ve Fatma öldüriilmiiştii. 
Bana bir oyun elliklerini ve 

beni katil diye yakalattıracak-

K inderhaymlar 
Çocuklara hayat ve 
sıhhat kazandıracak 

Vilayetçe zayıf ve cılız ço· 
cuklar için Bozdağda ve Ali
ağa nahiyesindeki plajda açı
lacak kinderhaymlar için ha
zırlığa devam edilmektedir. 

Bozdağ kampı cuma günü 
açılacaktır. Aliağa kinderhaymı 
için karyolalar hcniiz hazır
lanmamıştır. Bu yiizdcn plaj
daki knmpın açtlmasının bir 
kaç giiıı gecikmesi muhte
meldir. 

Ferid Eczacıbaşı 
Şifa eczanesi sahibi Bay 

Süleyman Ferid Eczacıbaşı, 

Berlinde mühendis kimyager 
doktorasını alan ve şehrimizin 
iftihar edeceği gençlerden oğlu 
Nejeıd Ecza~ıbaş1ya' miilaki 
olmak üzere dün Almanyaya 
hareket etmiştir. 

Baba ve oğul, İzmirde cc
zactlık için, tesis ctmeği dü
şündükleı i bir fabrika üzerin
de Almanya, Fransa ve İngil
leredc tedkikler yaparak gele
ceklerdir. Muvaffakıyetlerini 
dileriz. 

Karşıyaka stadı 
Belediye fen heyeti dün 

Karşıyakaya giderek yeni ya
pılacak olan stad sahasını tcd
kik etmişlerdir. Stadın pro
jderi hazırlandığından, derh.ıl 
faaliydc geçilecektir. 

Cekoslovak 
' • 

rejisı 
----··----

1,200 ,ooo kilo to-
tün olacak 

Çekoslovakya tütün rejis~ 
tarafından Türkiye menşei• 
tütünlerin mübayaası için mah· 
dud firmalar davet edilrnek 
suretile yapılan münakasa bil 
sene de açılmıştır. Münak•· 
ya davet edilen firmalartll 
listesi ve münakasa . şartla~ 
Türkofis İzmir şubesıne gd 
miştir. Bu firmalar hariciıı e 

··sı 
yapılacak teklifleri Çek reJ1 

kabul etmiyeccktir. Münak•51 

şartnamesinin esas noktalar• 
hulasaten şunlardır: I 

Alınacak tütün Anad0 ~ 
menşeli 1,2001000 bin kilodııt 
Teklifler iki nüsha olarak ~; 
iki zarf içinde 2 Eylul 93 
tarihine kadar Çek rejisiıı' 
yapılacaktır. Teklif sahiblet" 
nin teklifleri k~~·ı olacak; 
taahhüdü tazammun ede fı 
tir. Her firma, 4 EylUI ~ 
tarihine kadar Çekoslo 
reıısının Hodonin kasaba~ 
daki imalathanelerine İ 
balya nümune gönder~' I 
lerdir. Teklifle beraber bır J 

banka teminat mektubu 1/V. 

lecektir. Teklif mektublafl1 

Eyliil 937 tarihinde saat l~f 
Pragda Çekoslova rejisi 
resinde açılacaktır, 

Kızını satatı 

bir kıbti 
Kuşadası kazasının GI 

çanlı köyünde kıbti Yaşar~ 
yaşındaki kızı Saniyeyi ~ 
yin oğlu Mümin adında b• 
para ile satmış ve kız~ 

kirlcttirmiştir. Hadise duy~ 
Yaşar ve Mümin tutu~ 
tevkif edilmişlerdir .. Şeb'" 
Ağırceza mahkemesınde 
kufen muhakeme edilecekl 

B. Hakkı ~e~~ 
Kooperatifler bırhO 

müdürü oluyor ti. 
Üzüm ve incir sarış k f. 

ratifleri umum müdür!~, 
B. İsmail Hakkı Veralın ~ 
tekarriir f"ltiğini haber l 
B. Hakkı Veral hakk1 

tayin emrinin bugiinlerde 
mesi bekleniyor. 

İzmh- - Çeşnı1 

arasında/' 
Otobüs ücretleri ~ cfl 

yece tesbit edıl 
. d' J Jzmir - Çeşme arasın ifl 

hiis işleten miicsscselt~) 
hiplcri, diin belediye r~cTı.Jj 
Bt·hçcl Uzu ziyaret 1l, 
b~nziniıı ucuzlamasilc l~ı 
ücretlerinde yapılan tJf 
tan zarar etmekte old 

11
• 

bildirmişlerdir. ,.eriljl 5 
Yapılan tedkikat ~ ~~· 

de, Çeşmeye kadar e 0tO l 
bit edilen 75 kuru~ ·df.re f 

h k k ı ·rç' ücretinin a ·i ·aterı bl ~ 
mediği ve haftan111if'I ~'.eş 
günlerinde otobüsl~ ı.ıcrı il' 

yolcu ile gidip gel 1 
otob ,, 

laşılmışlır. Bclrdi)'cdtrıe 111 

çülerin zarar görn1el 1191kıfl i 
dan vermemek ve ..,iıı 

h 
. . tew 

ucuz seya atını uştıır· 

yeni bir şekil bolt11 ıesi ı1C 
Buna göre, currı9: gicfİP 

zar günleri ÇeşrrıeY dsl'I o 
1

• 

)enler fazla olduğurıAalc, "
1 

1 rı•v- . 
ler 75 kuruş a 1 tresı 

k ·Joı11e 1'' günlerde de 1 ...,eye 
1 · ÇeŞ••· tıı< 

kuruştan, yanı ··şteri 'il 
mll "sÇ 

95 kuruştan ·lif 0 tob0 ~' 
caktır. Bu tek .,etle 

rrırllırııı 
tarafından mc 
cdilmışlir · 
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, 

Cumh · riyetçi Is a yaya 
. silah gOilderiliyor 
lh ilci.lciler, hertaraf ta zafer kazanmakta Oldukla
rını ve yeni yerler işgal ettiklerini iddia ediyorlar 
A. Salamanka, 21 (Radyo) - - - -- • • .A 

. iı:;gon ce~hesinde asilerin Ru ya lngılız lanın ı 
d' 1 hareketı devam etmekte· ' 
h:~· Asiler ask~ri. :hemmiy~ti kab 1 et 
I z bazı mevzılerı ışgal etmış· 

• 
1 or 

b~t ve Katalan askerlerinden • 
it kısmını esir almışlardır. ltalya murahhası, gönüllülerin 

s' Goadarama ve Taj cephe- [ 
t~~~e de harp devam etmek- geri çeki miyeceğini ve F rankoya 
ıtıil~r. Harp sahasında yüzlerce muharib hakkı Verı•l' ~ı·g.,t·nı· söyledi 
~ ıs cesedi bulunmuştur. Bun· Uı 
d r Ölünciye kadar müdafaaya Roma, 21 (Radyo) - Önü- kere ve intaç edilmelidir. İtal-
41~varn etmişlerdir. 10 kadar müzdeki Ağustosun birinr.i ya, gönüllülerin geri çekilmesi 

1~alyöz elde edilmiştir. gününden itibaren Stefani a· ve muharib hukuku üzerinde 
~ villa, 21 (Radyo) - Ha· jansı, Londra ile istihbarat hiçbir miizakereye gırışmıye-
t~ Ai~nsı muhab~ri Madrid teatisine başlıyacaktır. cektir. 

hesınden bildirıyor: Londra, 21 (Radyo) - Dün Muharib hukuku İtalya ve 
de Asi kuvvetler taarruzlarına toplanmış olan ademi mü da· Almanya tarafından general 
65~arn etmektedirler. Asiler hale komitesinde Rusyanın Frankoya verilmiştir. Evclki 
Vilff kakımlı tepeyi işgale mu- mümessili B. Maiski: gün de İngiliz teklifini kabul 
S a olmuşlardır. Milisler, - İngiliz planı Rusya için etmiş olmakla Frankonun mu· 
ı,:~~artene doğru çekilmiş· gayri kabili kabuldür. Bunun harib htı 1·uku 27 devlet tara· 
~ı.ı ır. Beş saat devam eden için herşeyden evel ispanya· fından tasdik edilmiştir. 
tU Çok şiddetli taarruzda bü- dan gönüllülerin geri çekil· Demiştir. 
.... 1rı harb vasıtaları kullanıl· 
·•ı Ştır mesi müzakere edilmelidir. Lord Pilumut: 

V·ıj Demiştir. - Bu hususta bir karar 
ihat ı a Nokava Dellakanada İtalyan murahhası B. Grandi: vermek için evvela hükume-
da a edilmiştir. Mahmonda - Kara cihetinden kontro· timle müdnvelci efkarda bu-
di ilYni haldedir. Vaziyet cid· lun iadesi de en evel müza- lunacağım. Demiştir. 
b.ı ş~kilde inkişaf ve harb da· 
\td ~'Yade şiddet kesbetmek-

R~ . 
bııld tna, 21 (Radyo) -Islan· 
l\a an alınan haberlere göre, 
"a:onyor adındaki lspacıyol 
old~~lı, harb levazımile dolu 
Bar gu halde boğazlardan 
ltıişts.eJona müteveccihen geç· 

it, 

da~a~silyada da, dört Rus ve 
hııti Js~a~yol vapuru, Cum-
~at ~(!lçı ispanya limanlarına 
btkl et için müsait bir fırsat 
~tq l:!rnektedirler. Bu vapur· 
8 a da harb levazımı vardır. 
1 ~tselon, 21 (Radyo)- iki 

~tıd a>'Yarcsi, Barselon civa· 
'tıc a bir treni mitralyöz ate· 

lutnıuşlardır. 

~e~i Yugoslavya 
Q 1~ontenjanlar elde etti 

~- 1~ Rrad, 21 (A.A.) - İtal· 
~~tıi ~r~ugoslnvya arasındaki 
b~ltı •laf hakkında tefsirlerde 
toaı:an Vreme gazetesi, Yu
~tııi vyanın bir çok mühim 
~ldı.ı· kontenjanlar elde etmiş 
t'lsl;unu yazmaktadır. Yu
lOQ vya yalnız odun olarak 
~apq l'lıilyon dinarlık ihracat 
~ :~' hayvanat ihracatı da 

ılyonu bulacaktır. 

lstanbul belediyesi 
Kedileri topluyor 

İstanbul, 21 ( Hususi ) -
Belediyenin kararı veçhile, 
başıboş ve sahibsiz kediler, 
bugünden itibaren beş kuruş 
mukabilinde loplattırılmak· 
tadır. 

Fas Saltanı 
Paristen memleketine 

dönUyor 
Paris, 21 (Radyo) - Fas 

Sultanı ve oğlu bugiin (dün) 
Parislen Fasa müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 

liyej abidesi 
Dün Belçika krah tarafm

dan açıldı 
Liyej, 21 (Radyo) - Umu· 

mi harbde maktul düşen miit
tcfik askerlerinin hatırasını 
yaşatmak için Belçika hüku
meti taraf ırıdan burada yapı
lan büyük abide, bugün Bel· 
çika kralı Leopold tarafından 
merasimle açılmıştır. Merasim· 
de İngiliz, İtalyan ve Fransız 
askeri heyetleri hazır bulun· 
muşlardır. 

İngiliz gazeteleri 
ne yazıyor. 

Londra, 21 (Rndyo) - Tay· 
mis gazrtrsi; uzun bir makale 
ile B. Edenin son ve vnzıh 
beyanatını takdirle knrşıla· 
maktadır. 

Morning Post: 
"Uzak Şarkta menafıiınizin 

Japonlar tarafından tchdid 
edildiği şu sırada, daha ciddi 
ve daha cezri bir siyaset ta
kib edilmelidir. 11 

Demektedir. 

İtalya kral 
ve kralicesi 

~ 

Yeni zırhhnm denize in-
dirilme merasiminde 

bulunacaklar .. 
Venedik, 21 (Radyo) -

İtalya kral ve kraliçesi buraya 
Cumartesi saat 11 de vasıl 
olacaklar ve Savaya yatile 
Triyesteyc gideceklerdir. 

Hükümdarlar, Viktorya Ve
neto zırhlısının denize indiril· 
me merasimine iştirak edecek· 
)erdir. 

Halıcıların şikayeti 
İstanbul, 21 (Hususi)- Ha

lıcılar, hiikumcte müracaatla, 
transit suretile gelen halılar· 
dan alınmakta olan giimriiğiin 
çokluğundan şikayette bulun· 
muşlardır. 

Bar tında 
Müdhiş bir yangm olmuş 
ve beş kişi yanmıştır 
İstanbul, 24 (Hususi) -

Bartında bir yangın olmuş, iki 
çocuk, 3 kadın, l erkek ve 
12 ev yanmıştır. 

Bartın, 21 (A.A.) - Kasa
banın en sıkışık ve harab bir 
semti olan Kirtcpede bugün 
öğleden sonra çıkan yangın 7 
evi yaktıktan sonra itfaiyenin 
ve halkın gayretile söndürül
müştür. 

Varşovada 
Tevkifat yapıldı 

Varşova, 21 (A.A.) - Albay 
Adam Koça kar~ı yapılmış 
olan suikast dolayısile dün ve 
evelki gün Varşovada ve eya· 
!etlerde birçok tevkifat yapıl· 
mıştır. Bu bapta tafsilat ita-
sından imtina edilmektedir. 
Fakat tevkifatın sağcenah ile 
sağcenah müntehası mehafi. 
lin<le icra edilmiş olduğuna 
dair ortalıkta bir şayia dolaş· 
maktadır. Yalnız Varşovada 
300 kişi tevkif edilmiş olduğu 
söylenmektedir. Suikast failinin 
ismini ortaya atmış olnn ga· 
zctclcr müsnderc cdilmiştır. 

Kooperasyonda 
İdealimiz 

--~-···· istihsal kooperatifi mi 
istihlak kooperatifi mi 

ormahdır? 
Yazan: Hakkı Baha Pars 

Bir milletin hakiki şıarı 

(umumi tesz.nüt) olduğuna naza
ran bunu temin edecek her mü
essese o milletin istihdaf et· 
tiği ülküye doğru giden yol 
üzerinde b11lunacak demektir. 
Filhakika bir milletin kudret 
ve kuvvetinin yegane ölçiisü 
o milleti teşkil eden fertler 
ve zümreler arasında mevcut 
bulunan umumi yani milli te· 
sanüdün derecesidir. Fertler 
ve zümreler arasında ailevi 
ve zümrevi tesanüt bizim 
millette aradığımız umumi te
sanüt değildir. Ne vakit bir 
Türkün ıstırabı bir Türk ıstı· 
rabı gibi keza bir Türkün 
saadeti bir Türk saadeti gibi 
telakki edilmeğc başlarsa o 
zaman Türklerdeki umumi te· 
sanütten bahsetmeğe imkan 
hasıl olur ve o zaman milli 
benliğini duymuş olan bir 
Türk milleti muvacehesinde 
bulunmuş oluruz. 

Tesanüdün iktısat sahasın· 
daki en mühim amili muhak
kaktır ki, kooperasyondur. 
Hayatın iktısat sahası demek 
ise bütün diğer sahalara ora
dan geçilen bir saha demek· 
tir. O halde umumi ve milli 
tesanüde vusul için ıktısadi 

hayattaki tesanüdü temin ile 
işe başlamak normal bir te
şebbüs olacaktır. 

lktısadi hayatta tesanüdü 
lemin eden kooperasyonun 
binbir şekli vardır. Ve bu hu· 
susta hakiki bir tasnif imkanı 
mevcut değildir. Her faaliyeti 
iktısadiyenin kooperatize edi
lebileceğine nazaran mevcut 
iktısadi faaliyetlerin miktarın
ca kooperatif sunuf ve eşkali 
var demektir. Fakat klasik 
kooperatifçiler tasnif hususun· 
daki bu maddi imkansızlığa 
rağmen kooperatifi -sırf ted· 
kik ve mütalcayı tcsbit etmek 
ınaksadile- istihsal, kredi ve 
istihlak kooperatifleri olmak 
üzere iiçe ayırırlar ki, kredi 
kooperatifini istihsal koope· 
ratifinin bir muavini olarak 
tavsif etmek mümkün olaca· 
ğmdan bu iiçlü tasnifi ikinci 
bir tasnife tenzil etmek miim
kiin olur: istihsal ve istihlak 
kooperatifidir. 

İşte bu mütaleaya binaen 
serlcvhamızı bu iki ihtimale 
hasrettik: Evet, koopcrasyon· 
da idealimiz istihsnl koope
ratifi mi, istihlak kooperatifi 
mi olmalıdır? 

Bütün iktısad filozofları en 
ziyade servetin istihsal ve tev· 
zii meselesinde münakaşata 
girişmişlerdir. Fiziyokratların 

kararı bir muafiyeti olarak li
beral iktısat mektebi de selef
leri gibi yalnız istihsali servet 
ile iştigal etmi ş, tevzii servet 
meselesinin hallini rekabetin 
kudreti fiisunkarına terket
miştir. Kari Marksa gelinciye 
kadar sosyalizm h'!r iki cep· 
heyi tefrik ederek ikisile de 
meşgul olmuştur. Kari Marks 
sosyalizmi ise münhasıran Pro· 
lalrıyayı himaye eylemiştir ki, 
yine istihsale kıymet vermiş 

demektir. Halbuki liberal ik
tısat mektebinin liderlerinden 
biri ve en tanınmışı olan 
(Bastiyanın) ölüm döşeğinde 
etrafında toplanan tilmizlerine 
söledıği son söz şııdıır: 

- Sonu 6 mcı sahi/ etle -

Büyüklerimizden 
gelen cevablar 

Atatürk, birliğe daimi ba
şarılar dilayor 

İzmir incir ve üzüm tarım 
satış kooperatifleri birliği ge· 
nel kurulu geçen gün Ticaret 
odasında yaptığı ilk toplantı· 
da hüyüklerımize tazim telgrafı 
çekilmesine müttefikan karar 
vermiş ve genel kurul başkanı 
B. Dr. Sabri Akını bu işe me· 
mur etmişti. B. Dr. Sabri 
Akının genel kurul namına 
çektiği telgraflara büyükleri· 
miz aşağıdaki cevapları ver· 
mek lütfünde bulunmuşlardır: 

• 
* * İzmir incir ve üziim tarım 

satı" kooperatifleri birliğinin 
ilk genel toplantısında bana 
gösterilen samimi ve yüksek 
hislerden mütehassis oldum. 
Teşekkür eder ve mem 1. ke· 
timizin iktısadi yükselmesinde 
hayırlı bir rol oynıyacak koo· 
peratifçilik teşkilatında bir 
mevki alan birliğinize daimi 
başarılar dilerim. 

K. Atatürk 
* * * Sayın birlik üyelerinin şah· 

sım ve Cumhuriyet hükumeti 
hakkındaki samimi duygularına 
leşekkiir eder, başarılar di
lerim. 

* • * 

Başvekil 

1. İnönü 

İzmir ıncır ve üziim tarım 
satış kooperatifleri birliğinin 
toplantısı münasebetile göste
rilen duygulara teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Dersim hadisesi 
Artık tarihe karıştı .. 
İstanbul, 21 (Hususi) - Şeyh 

Rıza, avenesindt:n yedi kişile 
kalmıştır. Bu herifin teşvikile 
hükumete itaatsizlik gösteren· 
lerin hepsi teslim olmu~lardır. 

Şeyh Rıza, yedi kişi le bera· 
ber mağaradan mağaraya kaç· 
maktadır. Bugün yarın teslim 
olacağı veyahud da yakala
nacağı muhakkaktır. 

Artık, Dersim hadisesi ta· 
mamile bitmiştir. 

Fransa silahlanma 
masraflarını co-• 

ğaltıyor 
Paris, 21 (Radyo) - Milli 

Müdafan Bakanı B. Daladi
yenin izahatı üzerine miida· 
faa encümeni 937 senesi büd
cesindcki teslihat tahsisatını 
7 milyar frank fazlasile 11 
milyar franga çıkarmıştır. Kn
binedc de izahat veren Bay 
Daladiyenin noktainazarı ka
bul edilmiştir. 

Londra 
Deniz muahedesi 
Londrn, 21 ( Radyo ) -

Royler ajansı bildiriyor: 
Dün avam kamarasında 

Londra deniz muahedesinin 
ikinci müzakt•rl'si c nasında 
söz alan parlamento müsteşarı 
B. Şakspir demiştir ki: 

- Bu muahede hakkında 
şimdiye kadar Türkiye, İsveç, 
Norveç, Finlandiya, Danimar
ka ve Polonya ile müzakere· 
ferde bulunduk ve bu dev· 
letler, teferruata aid bazı la· 
dilatla muahedeyi kabul el· 
mişlerdir. 

Yunanistan ve Yugoslavya 
ile de müzaker<' halindeyiz. 
Bu suretle kiiçiik ve mütevazı 
Londra deniz muahedesi pek 
yakında mühim ve umumi bir 
muahede mahiyetini alacnktır. 

Sayfa 8 

Yugoslav.1a parla. 
mentosunda 

Belgrad, 21 (Radyo) - Yu· 
goslavya Millet Meclisinin dün
kü toplantısında Yugoslavya 
Krallığı ile Papalık makamı 
arasında konkordatoya müte· 
allik kanun projesinin müza
keresine devam edilmi:;;tir. 
Müzakereye başlanmadan evel 
Belgrad sokaklarında konkor· 
dato aleyhinde nümayişler ya· 
pılmışlır. Parlamento reısı, 

irad ettiği bir nutukla Mecli
sin, bcrguna harici tesirlerden 
azade olarak millet ve vatan 
menafii lehinde çalışacağını 

söylemiş, birçok saylavlar leh 
ve aleyhte mütalealarda bu· 
lunmuşlar<lır. Müzakere gece 
.saat 22,30 a kadar devam et
miştir. Müzakerelere bugün 
de öğleden eve! başlanmıştır. 

Müzakereye gece yarısına ka
dar devam olunmuştur. 

Manisa borsasında 
ilk üzüm 31 kuruştan 

satıldı .. 
Manisa, 20 (Hususi) - ) t"ni 

senenin ilk mahsul lurfan '·' 
çekirdeksiz kuru üzümü, çalış· 
kan ınüstahsillerimizdcn Ali 
çavuş tarafından bugün Borsa· 
mıza arzcdilmiştir. 

Borsa idare heyetince mua
yene edilerek üzümün tekcm· 
mül ettiği anlaşılmış ve mera· 
simle müzayedeye vazedilerek, 
100 kilo miktarında olan mez
kur üzüm, · beher kilosu 31 
kuruş fiatle tüccardan Durmuş 
Akış tarafından satın alın· 
mıştır. 

Yunanistan 
Milli iktısad Nazırı çekildi 

Atina, 21 (Radyo) - Milli 
İktısad Nazırı B. Hacı Kirya
kos istifa etmiştir. Kral, müs· 
tafi nazırın yerine Asamitisin 
tayin hakkındaki emirnameyi 
imzalamıştır. 

Amerika sahilleri 
Yeniden tahkim ediliyor .. 

Vaşington, 21 (Radyo) -
Muhtelif sahillerin ve Panama· 
nın tahkimi için 31 milyon 
dolarlık bir tahsisat kabul 
edilmiştir. 

Başpiskopos 
Yuhaya tutulmuştur .. 
Varşova, 21 (A.A.) - Di

yetin dünkü celsesinin sonunda 
Pilsudeski teşekküllere mcn
sub 500 aza bir geçit resmi 
ynpmışlar ve Krakovi başpes· 
koposunu yuhaya tutmuşlardır. 
Nümayişçiler bir takrir kabul 
etmişlerdir. Bunda katolik ki· 
lisesile yapılmış olan konkor
datonun yeniden gözden ge
çirilmesi talep edilmektedir. 

Kız kaçırma 

Cuınaovası nahiyesinin Efen· 
çukuru köyiinde bir kız kaçır· 
ma vak'ası olmusıtur. Abdul
lah kızı 16 yaşındaki Fatmayı, 
Urla kazasının Çaıııtepe köyü 
halkından Çatalkaşlı oğlu Nuri 
kaçırnıısı~ır. Zabıta, kızı ve 
kaçıranı arıyor. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 ı Arabi· 1356 

1 Temmuz 8 Cenıaz CV\cl 11 - -Temmuz 
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Sayfa 4 ANADOLU 22 Temmuz 937 

Sıtma mücadelesinin bir'~ 
yıll k neticeleri 1 

Japonya, bütü etaliba 

Kurutulan bataklıklar, çok verim
li bir toprak halini almıştır 

Ankara - Memleketin sağ· 
lığı bakımından en mühim bir 
mevzu olarak ele alınan sıtma 
mücadelesi, yurdun her tara
fında hararet~e devam etmek
tedir. Mücadele merkezlerinin 
türlü tedavi usulleri ve her 
sıtma mıntakasında mahalli 
hususiyetleri gözönünde bulun· 
duran mücadele tarzlarını tes· 
bit ederek muvaffakıyetle yap· 
tıklan savaş neticesinde alınan 
verimler bütün memleketi se
vindirecek mahiyettedir. 

Sıhhat ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının umum mücadele 
mıntakalarının bir Mart 1936 
tarihinden, yirmi altı Şubat 
1937 tarihine kadarki olan 
faaliyetine aid rakamlar, 
mücadelenin muvaffakıyet de
recesi hakkında vazıh bir fikir 
verebilmektedir. 

Muayene 
Umum sıtma mücedele mın

takalarmda 1936 yılının 12 
ayında yapılan muayeneye aid 
rakamlar şunlardır: Mart 
139,426, Nisan 287,594, Ma
yıs 271.531, Haziran 167,122, 
Temmuz 91,268. Ağustos 
109,323, Eylıil 98,992, Birinci
teşrin 44,659, İkinciteşrin 
381,597, Birincikanun 245,945, 
lkincikanun 230,004, Şubat 
83,352 olmak üzere bir yıl 
içinde muayene yekunu: İki 
milyon 159,863. 

Gene ayni sene içinde 
484,484 dalak muayenesi ya· 
pılmıştır. 

936 senesi içinde tersiyana, 
teropika, kuvartoma, cinsi bel· 
Ji olmıyan karışık ve menfi 
olmak üzere 654,569 kan mu· 
ayenesi yapılmıştır. Bunların 

yekun olarak aylara taksimi 
şudur: Mart 21847: Nisan 
34,060; Mayıs 61,324; Hazi· 
ran 58,726; Temmuz 48,931; 
Ağustos 60,853; Eylul 26,193; 
B. Teşrin 103,060; l. Teşrin 
34, 140; B. Kanun 45,638; 
1. Kanun 69,700; Şubat 68,097 
Şafi tJe korunma tedavileri 

Gene ayni müddet içinde 
umum sıtma mücadele mınta· 
kalarında müzmin, nüks, yeni 
intan olmak üzere 117 .535 şan 
tedavi yapılmıştır. Bu miktarın 
aylara taksimi şudur: Mart 
26.616; Nisan 55.537; Mayıs 

[ 55.651; Haziran 62.668; Tem
muz 99.829, Ağustos 104. 531; 
Eylül 93.710; B. Teşrin 49.994; 
i. Teşrin 62.716; B. Kanun 
47.260; 1. Kanun 36.664; Şu
bat 17.303. 

Gene bu bir yıl içinde 
26.987 koruma tedavisi yapıl· 
mıştır. 

Kinin sarligatı 
Ayni zaman içinde umum 

sıtma mücadele mıntakaların· 
daki kinin sarfiyatı yekün ola
rak 8.062.491 gramdır. 

Sıtma mücadelesini bundan 
başka memlekete dolayısilc 
kazandırdığı birşey varsa o 
da, kurutulan bataklıkların 
yerlerindeki topraklardır. Üze· 
rinde durgun sular olduğu 
zaman bir sivrisinek kaynağı 
dolayısile sıtma yuvası olan 
bataklıklar kurutulduktan son· 
ra altı ratıb olduğundan en 
verimli toprak halini almak
tadır. 

Kurutulan bataklıkların yer
lerine, nümune olmak üzere 
ekseriya modern göçmen köy· 
)eri kurulmaktadır. 

• 
lzmirin 
bir derdi 
- Başı 1 inci sahtf ede -
lan soudajlardan hiçbir netice alı· 
nawamıştır. Bu haf ta içinde, eslı.i 

membaların dal.ıa ilerilerinde ıondnj 
yapılac4k, ) eni an memhalan bulu· 
namazsa bu i§len vazgeçilecek. ve 
evelce keşfi yapılan ve projeleri 
ha11rlanınıs bulunan Tuhtahköy 
suyu İzmire geıiriJecektfr. 

Bu suyun membalarından Ka· 
difekalesine kadar getirilmeıi ve 
oradan şehre taksimi için dört 
yüz bin lira sarfedilecektir. Belediye, 
Lu parayı İcab eder e istikraz su· 
rctile temin edecektir. Su, Kadife. 
k_a~eeine kadar demir. borularla gc· 
tırılccck ve burada ınşa edilecek 
büyük havuza akıtılacaktır. Yapı• 

lnn tetkikat neticesinde Tahtalıköy· 
de.ki membalann yarım milyon 
nüfu lu bir şehrin su ihtiyacını 
karşılıya<'ıık kndar bol ve kireç 
derece inin yüzde 12 olduğu tes· 
bit edilmi~tir. Bu su getirildiği 
takdirde, halka tonu beş kuru§tan 
verilebilecektir. Aynı zamanda de· 
ponun bulunacağı Kadifekalesi de 
baştnnba~a ağaçlandınlacak ve 
ağaçlar bu su ile sulanabilecektir. 
Yamanlar suyu da azaldı 

Kuraklık, Yamanlar suya mem· 
balarında da tesirini gö-termiş ve 
hu sıı da geçen eeneyı> nisbetle 
azalmıotır. Depoya, me,•cud abone· 
lerin ihtiyal'ına yetecek kadar su 
güçlülükle akmaktadır. 

Kar~ıyadao pek çok kim
seler daha evlerine Yamanlar suyu 
almak için belediyeye müracaat 
etmekte iseler de, su azlığından hu 
arzulan i 'af edilememektedir. Su 
almnk istiycnler dalın çoğaldıAı 
takdirde, Karagöldeki membalardan 
da istifade edilerek Değirmenda

Aında yeni bir havuz inşa edilecek 
ve bu suretle temin edilecek su· 
dan verilecektir . 

Yankesicilik 
Figani oğlu Cemal, Cum· 

huriyet meydanında dolaşan 
Maraşlı Mustafa oğlu Mehme· 
din cebinden iki lira aşırmıştır. 

Papuç çalmış 
Leblebici hanında f brahim 

oğlu Eminin bir çift papucunu 
çalan Sayid oğlu Nazif tutul
muştur. 

Fabrikada hırsızlık 

Hall<apınar iplik fabrikasın· 
da çalışan amele Hü
seyin, fabrikaya aid üç masır 
iplik çalmış, işinden çıkarıla

rak zabıtaya teslim edilmiştir. 

l<... ırbaçla dövmüş 

Hasan oğlu Mehmed, ismet
paşa caddesinde oynıyan yedi 
y<ı.şında Eyübü kırbaçla dövc
ıek yaralamıştır. 

Karısını dövmüş 

Dolaplıkuyuda Şevki .soka
ğında oturan Mahmud oğlu 
Osman, bir müddettenberi 
kavgalı bulunduğu karısı Ha
ticeyi dövmüştür. 

Sarhoşluk 

Biracı Hayati oğlu Fuad 
Coşkun ile arkadaşı Ali oğlu 
Lütfi, Bahribaba Sahilpark 
gazinosunda sarhoş olmuşlar, 

hanende Seher ile Melihaya 
sarkıntılık ettiklerinden yaka
lanmışlardır. 

Esrar bulundu 
lkiçeşmelik caddesinde ya· 

kalanan sabıkalılardan Meh· 

med oğlu Evliya Mustafanın 
üzerinde esrar bulunmuştur. 

Zot-la parasını çalmış 

Mehmed oğlu Mustafa, Sür
meli sokakta Ahmed oğlu 
Ramamar ın zorla 12 lirasını 

almış ve zabıtaca yakalan· 
mıştır. 

Türkiyeden 
Yunanistana sevkedilen 

balaklar 

Taze balıkların Yunanistana 
idhalinde alınan kefalet akçesi 
hakkında Yunanistan Ekonomi 
Bakanlığının bir kararı, şeb· 
rımız Türkofisine gelmiştir. 

Yunanistana taze balıkların 
ancak fatura veya menşe şe· 
hadetnamelerinde yazılı kıy· 
mete muadil bir kefalet ak· 

tının kabulünü istiyor 
Çin meclisi, dün toplanmış, otuz beşinci Bugunkü program 

lstanbul radyosu 
fırka ile yirmi dokuzuncu kolordunun Gündüz: Saat 12,30-14 

geri çekilmesini kararlaştırmıştır Halk türküleri, havadisler. ha· 
400 milyon nüfuslu milletle bitaraflık kanununu ileri sür· fjf musiki. 
mücadeleden büyük zaafa mek için acil bir tasavvuru Akşam: Saat 18,30 Dans 

;!düşmüş, yıpranmış bir halde olmadığını beyan etmiştir. musikisi (plak), 19,30 Spor 
çıkacağı mütaleasını serdet- Pekin, 21 {Radyo) - Çin musahabeleri (B. Eşrf Şefik 
mcktcdl·r. M ı · b tarafından.) ec ısi ugün toplanmış ve 

Nev Chronı.cle dı'yor kı' .. h" .. . . . . l k 20 (Sadi ve arkadoşbm ts· usnu ıııyetını göstermış o ma 1~ "Şan Kay Şekı'n du"nku·· · · 29 d rafından) Türk musikisi ve ha · ıçın uncu or u ile 35 inci 
cevabı hem kati hem de iti· fırkanın, şimdi almış olduğu .şarkıları, 20,30 (B. Ömer Rııl 
lafcüyanedir. Bu cevab ameli mevzilerden geri çekilmesini tarafından) arapça söylev. 
bir takım teklifleri ihtiva et· tensib eylemiştir. Buna rağ· 20,45 (Bn. Safiye ve arka· 
mekte ve Çinin sulhu samimi . h d 1 1 k daşları tarafından) Türk nıtı' 

men yenı a ise er 0 aca sikisi ve halk türkiileri, saat 
olarak arzu etmekte olduğunu olursa, bütün mes'uliyctin Ja· 
göstermektedir. Şimdi sulhun ponyaya aid bulunacağını Ja- ayarı, 21, 15 Orkestra. 
muhafazası mesuliyeti Japon· ponya Hariciye Nezaretine 22, 15 Ajans ve borsa ha' 
yaya tercttüb etmektedir. bildirilmiştir. berlcri, 22,30 Seçilmiş oper' 

Tokyo, 20 (A.A.)- Harbi· Son alınan haberlere göre, ve operet parçaları. 
ye Nazareti bugün fecirden Japonya hükümeti bu kadarla Belgrad radyosu 
itibaren Yungtinghee nehri iktifa etmemekle ve bütün Saat: 21 ,45 te Türkçe nef 
cıvarındaki Çin kıtaatının Ja- mctalebatının kab•ıl edilmesi riyat. 
pon kıtaatına ateş açmış ol· hususunda ısrar eylemektedir. Yeni neşriyat: 
duklarını bildirmektedir. Saat Pekin, 21 (Radyo) - Meş· Ş h • h • • • ~ 
14 den ı'tibaren Japon kıtaatı h ç e ır ve şe ır ııiye ur ın Generallerinden Fen 
Papaochen ve Loukouchiaoden Yosya, bütün Çin orduları etüdlerine metha/,, 
ilerilemcğe başlamışlardır. Mu- Başkumandanlığına tayin edıl· Doktor Kimy.aa-er B. Meı~ 
harebe devam ediyor. Şimdiye miştir. duh Sayın bu isim altında, çJ 
kadar bir Japon neferi maktül Son zamanlarda isyan etmiş kıymetli, bütün hekimler ~" 
düşmüş bir tanesi de yara- ve bilf.hare Şangay-Şekle ha· şehirciler için faydası çok bU 
lanmıştır. rışmış olan Mareşal Şan-Şol- yük bir eseri çıkmıştır~ 6 

Şanghay, 20 (A.A.) - Bu· yan da Çin ordusunda mü- eserde şehir hıfzıssıhhası l" 

gün Pekinin garbine bir kaç him bir vazife almıştır. şartları ilmi ve tetkikli bir f 
mil mesafede bir topçu düel- ------------ kilde izah edilmektedir. 
losu yapılmış olduğu haber Telef on köşkü kutu- Uzun bir çalışmanın bu ffl' 

verilmektedir. Burada bu dü- farında bir hadise vaffak semeresinden dola 
elloların otomatik surette Ja- doktoru takdir ve eserini -l: 
ponya ile harbe girişmeği in- -Başı 1 inci sahifede - rilerimize tavsiye ederiz. 
taç etmiyeceği mütaleası ser· büyük kutunun içine konma- - , 
dedilmektedir. dıkça atılan bütün paralar Boğazların işga/t 

Pekin, 20 ( A.A. ) - 40 dış kutuda kalır ve bu kutu· YıldönOmU tezah0rat16 

dakika süren şiddetli top ve nun anahtarı ise memurun ce- kutlulandı 
mitralyöz düellosundan sonra binde bulunduğu için müterakim l6taııbul, 21 (Hususi} -
muharebe durmuştur. Pekin ~n:ı.lano, ordumuz tarısfınd il 

parayı alıbvezneye yatırmamak J 
ile Tiyen Çin arasındaki de· edildiği günün yıldönürnü ınü 

ve mesela; mühürlü kutuyu betile bugün Çıınakkalede, koııı 
miryolu münakalatı tatil edil- uzun müddet yerine koymıyarak bir söylev vererek bugünün il 
miştir. b' k ra~ıoı )·ndelmiı:ı ve mektcb ıri en parayı almak müm- " 

Londra, 21 (A.A.) - Çin heBi manzumeler okumuştur· 
kündür. Memur hakkında, işte · Maliye Nazırı B. Kongun gece, reneralaylan terıib . caaııı:· 

Çindeki yeni bir demiryolu böyle bir kanaat hasıl olmuş Yunanlı emlakt 
· · · b' · 'k k ve derhal, köşkteki kutu ted· ) ınşaatı ıçın ır ıstı raz a te· Bono ile sataşa çıkarılı 
d b ·ı k .. ı· ·ı· b kik edilmiştir. .. e ı me uzere ngı ız an· Gayrimübadillere aid ! 
kerlcri ile yeniden müzakere· Bir habere naıaran, son nanlı emvalinin tesbiti 11 

lere girişmiş olduğu söylen- zamanlarda kutuların muhte· Milli Emlak müdürlüğü tJ 

mektedir. viyatile merkez santralının bu fından yapılan araştırmaJş 
Pekin, 21 (A.A.) - Sungc- kutulara aid olarak kaydettiği yeniden birçok Yunanlı efll 

heyuan, Japonlarla Çinliler mükaleme mikdarı arasında meydana çıkarılmıştır. Buf. 
arasında yeni rnüsademeler epeyce farklar görülüyor ve gayrimübadil bonoları rrı~ 
vukuunun önüne geçilmek üze· ve bu vaziyet, halkın kutulara bilinde satışa konacaktır· 

çesi mukabilinde idhaline mü- re 57 inci Çin fırkasının bu· yumruk atmak vesair sureti Yunanlı emvalinden mühİ~ 
saade edilecektir. Balık hesab· gün saat 10 ile 12 arasında ile konuşmakta olmasına at- kısmı Bucada ve bir kısrll) 
ları, balıkların Yunanistana Papaochandan geri alınarak fediliyormuş. Tahkikatın sonu Göztepededir. Ellerinde $~'. 
idhallerinden itibaren 15 gün yerine askeri zabıta kuvvttinin alınmamış olmakla beraber, mübadil bonoları olduğu b: 
zarfında Milli banka nezdinde ikame edilmesini teklif etmiş· kutulardaki muhteviyatla mer· bekliyen gayrimübadillerı rİ 
herhalde kapatılacaktır. tir. Japon askeri makamatı kez santralında kaydedilen dan çok memnun kalmışlS 

Vilayet jandarma komutanı bu geri almağı kontrol için mükaleme arasındaki farkın, Tahsin Erem . ,f, 
Seferihisarda teftişte bulu· üç Japon zabiti tayin etmiştir. paraların bu şekilde alınma- Uşak Ceza mahkemesı 

nan vilayet iandarma komu· Vaşington, 21 (A.A.) - Rei· sından ileri geldiği zannını Tahsin Erem yaz tatilif1
1f 

tanı binbaşı B. Hulusi şehri· sicumhur B. Ruzvelt dün ak- uyandırmıştır. Netice, hakika· çirmek üzere şehrimiıe 
mize dönmüştür. şam Çin ve Japonyaya karşı ten meraklı olacaktır. miştir. 

............. Ull~rz:aı:illlli:::ım;mma:a.-...................... ıriısm1 ................ ._aiııaiİlm._ ................ 1mı ......... mm._-. ........... ~ 
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-26- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

şüphelerinizin bir hakikat ol· 
duğunu ben de sanıyorum. 

- Hala sanıyorsun. Bu 
bir hakikattir. Aksini bile 
düşünmek caiz değildir. Ben 
bu kadının bu işle alakasını 
daha ilk andan itibaren gör· 
müş bulunuyorum. Mars .. 
Mars... Çok korkunç, çok 
kuvvetli, belki de önüne ge· 
çilmesi çok güç bir casusluk 
tehlikesine maruz bulunu
yoruz. 

Ben de bu kanaatte· 
yim. 

Bunun ıçın bizim de 

lu hareket etmemiz lazımdır. 

Herşeyden evel bu kadının 
mevki ve rolünü anlamak 
zaruretindeyiz. Bu kadın, bü-
yük sırrın anahtarı demektir. 
Lidyayı söyletirsek, bu casus 
teşkilatının mahiyetini anlamış 
olacağız. Herşeyden cvel Lid· 
yayı uzun bir zaman için ko· 
casından ayırmalıyız. Bahriye 
nazırı bugün öğle vakti demir 
madenleri-nizin olduğu müs· 
temlekeye hareket edecektir. 
Yani Lidya bugün öğleden 

sonra ve uzun bir müddet 
için emrin ve hükmün altın· 

Mars, başvekilin bu 
sözleri üzerine gözlerini 
indirmeğe mecbur kaldı. 

son e assıs eyete ta ım ettı. ı e, ı yanın emrı a tın a ı yanın mazısı ı e a ) 
yere Bu heyet, casusluk macerası- böyle bir kuvvet ve vasıta olmadım ve kendisine bLI 0 

Başvekil bu vaziyeti 
dü ve: 

nın safhalarını tesbit ede· oiup olmadığını anlamak is· susta hiç bir sual sorJ1l~b 
gör· cekti. Bunun için de general tiyordu. Maamafih, mazisinden ıbdir 

Marstan malumat alacaklardı. General Mars, bu üç kişilik dilmesini hiç istef]le 

- Canım, tahkikatta va· 
zifeni kolaylaştırmak ıçın, 
dedi, bundan başka, şimdiki 
vazifen mukabil casusluktur. 
Bu sebeble hava erkanıhar· 
biyesine başkasını tayin ede· 
ceğim. 

- Bunu ben de sizden ri
ca edecektim. 

- Hangi sebeb dolayısile? 
- Takib ve tahkikata da· 

ha serbest ve daha ciddi de
vam edebilmek içini 

- Şimdi mütehassıslarla 
da temas edeceğiz. 

$ 

• * 
Başvekil general Mar.sı mil· 

Heyet, birçok meçhullerden heyet önünde istintak edilen tahmin ediyorum. 

b 
bir maZılun halinde olduğunu p kAJ~ EvcideO 

ir veya birçok maliim çıkar· - e a a. 
hissetti. Fakat sorulan suallere mı'ydı'? 

makla mükellef olduğu 1çin, · 
l M t l 

cevab vermek mecburi ve bir Evet. ·? 
genera ars an mana ı ve d 

derece de vatani bir işti. ilk kocası kim 1
• bİ 

manasız birçok şeyler sor· d o 1 

dular. 
Marsa emniyeti umumıye Hemşehrilerin e ıJ1ıı 

Bu heyet arasında bir pro· 
fesör de vardı. Bu profesöre 
göre, radyoda, büyük bir ye
nilik yapılmış ve bu yenilik 
hususi emeller için mükemmel 
surette tatbik edilmekte idi. 

Fakat bu usulün .keşfi ve 
meydana çıkarılması için çok 
ciddi ve uzun mesai lazım 
olduğu kanaatinde idi. Gene· 

ral Maratan bu birsok sQal 

müdürü: Size bu ilk kocS~ 
- Lidya denilen bu kadı· hiç bahsetti mi? b'' 

G 'b 1 
nın mazisi hakkında birşey - Pek az.. arı ")'I 
biliyor musunuz? olduğunu birkaç defa 

5~ş 
Sualini sordu. Asılzade imiş, oku~ t~ 
Mars: san'atkar olmuş, faka t 
- Pek az.. tabiatleri varmış.. Saoaffıı~ 

b. rnuva 
Cevabını verdi. yatında hiç ır . }ıırıt1 
- Mazisinden hahsetmek- gösterememiş. lzdıvaç 0 (l 

ten istinkaf ettiğini hissetti- birkaç sene sonra, 
1 

b' 
niz mi? hiç bir sebeb olmatığ / 

- Doğrusu şudur: .Ben - Sonu ar 
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Mançuri imparatoru, Çin 
tahtına geçmezse! 

Budanın cehenneme Qİ· 
deceğini söylüyor 

---~---
imparator '·satılmış,,, ''hain,, · 

ve ''Japon aleti,, midir? ------·-
O, bir gün kendisini tahta çıkaran 
Generale, Kota diyeJ bağırdı, Ge

neral de intikamını aldı. 
Şayanı hayret, 

Şayanı dikkat bir 
haber: Mancurirıin 
genç imparatoru 
intihar etmek, Ja· 
Pon usulünce "Ha 
ta Kiri,. yaparak 
bu fani düynaya 
Veda etmek isti
Yormuş. 

Acaba niçin? 
i.. Birçok mehafil 
0 u husust& ade· 
trıi malumat be· 
Yan etmektedir! 

, Fakat, genç hü-
• kürndar Pu - Yiyi 

hayattan bezdiren 
sebeb: ilaniyahaye 
gtzli kalamamıştır. Mançuko imparatoru Pu-Yi 

Bizde bu haberi karilerimize kerlerini tayyarelerle imha 
Veriyoruz: ederken, Pu-Yiyi de Mançuri 

Bundan üç sene evci bu Hidivi ilan etmişlerdir. 
itnç Kan-Teh; Suan·Tung, Bu hadiseyi Uluslar sosye-
Pu-Yi unvanlarile Mançuri hü· tesi hemen protesto etmiş, 
kiimdarı ilan edilmiştir. fakat Japonlar bu protestoya 
.__ ,.\l·Yinin hayatı hem çok Pu-Yi "Mançuri imparatoru,, 
qn,şık, hem de cidden ro· ilan etmekle mukabelede bu· 
hlantiktirl lunmuşlardır. 

1908 de, Pu·Yi henüz üç Ve 28,000,000 Çinli Pu-Yiyi 
Yaşında olduğu halde, arzın meşru imparator tanımışlardır. 
en ihtiyar tahtına, Çin tahtına Bu hadise, Çini maddeten 
teÇlniştir. ve manen ikiye ayırmıştır. 

Fakat üç sene sonra çıkan Şimdi Çinlilerin bir kısmı: 
llıütbi§ ihtilal, hem Çin tahtını - Pekin ve Nankinde bu-
Yıkrnış hem de Pu-Yiyi impa- lunanlar, Çinin yegane kurtuluş 
tttorluktan iskat etmiştir. yolunu.ı eski imparatorluğu 

Maamafih henüz 12 yaşın· ihya olduğunu acaba anlıya-
dayken, sarayın eski adamla- biliyorlar mı?. diye sormak-
l'lrıdan birisi, talihin sevkile tadırlar. 
meral olmuş ve 30 b:n kişilik Pu-Yi bir vakitler Hıristiyan 
k ll~etile Pu-Yiyi yeniden hü· ve Katolik olmuş, Hanri adı-
Gındar ilan etmiştir. Fakat nı da takınmış idi. 

talihin cilvelerine nihayet olur Bu sabeble saray erkanının 
lnu?.. eski usul ipekli kaftan giyme· 

l<üçük hükümdar, kendisini ]erine rağmen kendisi AvruQa 
>'eniden tahta oturtan haşmetli usulü giyinir! Yaş itibarile 
~, Pekinin sahibi generalin genç olmakla beraber, esasen 
~-.aıllda dimdik, başı yukarıda Pu-Yinin yüzü kolay kolay 
~dutunu görünce sinirlen· ihtiyarlamıyacaktır. 

'-q ve: Pu-Yiyi muarızları: "Vatan 
- Koto diye bağırmı~hr. haini,,, "satılmış.,, "Japonla· 
~oto demek, "bana arzı- rın fesad aleti,, addederler. 

~ diyet et, bana secde eti" Pu· Yi hakikaten böyle mi-
'rtıektir. dir? Bu hususta şimdiden bir 

tii ~ ~mir; bu hitab generalin hüküm vermemek lazımdır. 
v ~une gitmiş ve bütün kuv- Çünkü bu adam, çok esraren-
b~tıle genç hükümdarın aley· gizdir. Japonlar mı onu, yok· 
ıne kalkmıştır. sa o mu Japonları alet ittihaz 

Vel~u isyan üzerine Pu-Yi ev· eCliyor. Henüz belli değildir. 
tı ~ Pekin ispanya sefaretha- Pu-Yi bir vakitler mütevazı, 
l~sıne iltica etmiş buradan da her haktan vazgeçmiş bir ta-

1'n·Çine nakledilmiştir. lehe idi. Katolik olması da 

leb8undan sonra fakir bir ta- bir meseledir. 
.._ c hayatı yaşamış, fakat bu Fakat şimdi büyük siyasi 
o{Cde birkaç Avrupa dili de emeller ve ihtiraslar besle-

~enıniştir. mektedir. 
q• u llralık Japonlar Mançuri Bir Avrupalı muharrire: 
bu •sı~a el atmışlardır, fakat - Maksadım Pekine sulhen 
bir buyük ülkeyi muslihane ve kan dökmeden girmek, ec-
llltı şekilde istila için el dadımın saltanatını ihya et-
tıedndan Çin imparatorluk ha· mektir. Fakat bu emelimin 
İ•t/nını~ bu son çocuğundan tahakkuk etmiyeceğini anladı· 

'J.tdey1 düşünmüşlerdir. ğım anda kendimi Budanın 
Paralar, O.ende Çin as· cennetlerine sevketmek istiyo· 

Kocasını, düşüncesinden 
vazgeçirmeğe çalışan 

Mançuko imparatoriçesi 
rum demiştir. 

- Cennete mi gitmek isti· 
yorsun uz? 

- Tabii. Bizim öteki dün· 
yada yerimiz cennettir! Ben 
üzerimdeki salahiyetle mukad· 
des Çin imparatorluğunu ta· 
marn olarak kuracağım. Kura
mıyacağımı anladığım zaman 
Japon usulü karnımı yeraral<: 
intihar edeceğim. 

Pu-Yi evlidir. Şarkın en 
dilber bir prensesinin kocasıdır. 

Genç kadın, şimdi kocasını 
intihar fikrinden vazgeçirmeğe 
çalışmaktadır. 

Ve... Rivayete göre uzak 
şark meselesinin birdenbire 
en had bir devreye girmesi, 
Pu·Yi hazretlerinin bu garib 
kararile çok alakadardır. 

Arzuyu kaçıranlar 
Değirmendere nahiyesinin 

Çileme köyünde Himmet kızı 
Arzuyu çeşme başında testiye 
su doldururken zorla kaçır· 
mağa teşebbüs etmek ve boy
nundaki altınlarırıı gasbetmekle 
maznun Abdullah oğlu Salih 
ile arkadaşı Hasan oğlu Os· 
manın muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Bu celsede müddeiumumi 
muavini B. Şevki Suner iddi· 
asını serdetmiş ve her iki 
suçlunun, Arzuyu kaç1rmağa 
teşebbüs suçundan mahkum 
edilmelerin\, altınları aldıkları 
sabit olmadığından bu suçtan 
ötürü beractlerini istemiştir. 
Müdahale ve karar için mu· 
hakeme, başka bir güne bı· 
rakılmıştır. 

B. Lebrun 
Hicaz prenslerine 

ziyafet verdi 
Paris, 21 (Radyo) - Cum

hurreisi B. Lebrun ve bayanı, 
dün Elize sarayında Hicaz 
prensleri Emir Suud ve Emir 
Mahmuda bir ziyafet vermiş· 
lerdir. 

Bu ziyafette, Başvekil B. 
Şotan, Hariciye Nazırı B. 
Delbos ve daha bir çok Fran
sız ricali hazır bulunmuşlardır. 

Gazeteler arasındaf 
Anadolu - Bir koca, genç 

karısının başını taşla ezdi. 
- Zavallı adam. farkında· 

mıdır ki, ezilen baş, karısının 

değil, zavallı kendisinin baht
sız başıdır. 

Anadolu - Madrid cıva· 

rında başlıyaıı h;ıı b devam 
ediyor. 

- Ne ileri, ne geri, altı 
ay var ki, harb hfila \C lıaia 

Mac!rid ci·ıaı .nda d vam ed -
yor. Bu n<\sıl "civ~r.. imi~; 

öyle ki ordıılaı miiteınadiyl'n 
çarpışıyor da h;ç dt>ğişnıiyor . 

Cıınıhuıiy,,t - Ameıikadc:ı 
tek çirkıne rasgelinıııezmiş .. 

- Şw1ları bizim nıcmlcke · 
le gP.tırsck te scyn·:.sck . 

Son P.-5.sıa - Hnlka hal-: 
verdim. (E. Tnlıı) 

- Ômriın çok olsun m "S· 

lekdnşım, halka hak veı t•ıı o 
kadar az ki .. 

.)on Posta - Bir doktonııı 
gündelık notlarından .. 

- Bu notlar arasında, giin· 
de kaç para kazandığı da ya
zılı mıdır? 

Akşam - Madınazel Jira 
fena halde sarhoş olup "var 
mı bana yan bakan?.. diye 
bağırdı.. 

- Aferin madmazele?. O 
kabadayılığı şimdi mösyöler 
yapamıyor. Fakat şu var ki, 
herkes ona yan değil, sarhoş 
vaziyette olduğu için, hatta 
dört gözle bakar. 

- Avrupada harb çıkmı
yacak. 

- Haydi diyelim ki, doğru 
söylüyorsun. Fakat ya çıkarsa 
ne verirsin? 

Tan - Alman lcatolik baş· 
papazı hapse atıldı. 

- Zararı yok. Papaz dedi
ğin zaten hapse alışkındır Ye 
kiliseden çıktığı ypktur. 

- Akı) hastalıklarına karşı 
artık seyirci değiliz. 

- Ona ne şüphe?. insan 
deli, divane görür de zevkle 
seyredebilir mi? Çimdik 

Küçük şakası 
Büyük a~nesi ağır 
surette yarıalandı 
Dün Şehidler caddesi civa

rında Dereyolu sokağında 1 
numaralı evde bir kaza ol
muştur. Bu evde oturan Bay 
Hüseyinin oğlu yedi yaşında 
Ali Galib, merdiven başında 
oynarken yanından geçen bü
yük annesi 70 yaşında Bayan 
Selimeyi itmek suretile mer
divenden aşağı düşürmüştür. 
Bn. Selime, başı basamaklara 
çarpmak suretile ağır surette 
yaralanmış ve memleket has
tanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Yapılan tahkikata göre kü
çük Galib, büyük annesine 
şaka yapmak istemiş, fakat 
şaka, feci bir kaza şeklinde 
neticelenmiştir. 

lskAn mUdUrlUğü 
Vilayet iskan müdürlüğü; 

yeni iskan kadro ve teşkilatı 
için kiralanan Birincikordonda 
Alsancak vapur iskelesi karşı· 
sındaki binaya nakledilmiştir. 

B. Salfthiddin Cuhruk 
lktısad Vekaleti iç ticaret 

umum müdür muavini B. Sa· 
lahiddin Cuhruk Ankarada 
bulunmaktadır. Üzüm kurumu 
işleri için bazı teşebbüslerde 

bulunduktan sonra yakında 

lzmire dönecektir. 

Sayfa 5 

--------·4-------~~-Kızlara ziyafeti erir verir, onlara cicim 
derken birdenbire evlenmektenlvazgeçti 

Cücelerden bir grub 
Paris - Dünyanın her ta- bazı kimselere söylemiş ve 

rafından gelen ziyaretçilerin hatta, cüce kızlara: 
P~ris sergisinde en çok ras- - Cicim! 
geldiklt!rİ, cücelerdir. Bunların Diye hitab etmeğe başlamış 
bütün etvar ve hareketleri ve bunlara bol bol ziyafetler 
h k . d"kk t• . lb, verecek kadar işi ilerletmişse er esın nazarı ı ·a ım ce 

k h 1• k J k d de, her nedense son zaman-etme ·ten a ı a mama ta ır. I d b f'k . d 
Hele, bütün Avrupaca malum 
ve meşhur olan cüce Pater, 
Paris sergisinin mühim bir 
mataı derecesindedir. 

Pater, aslen Çekoslovaktır. 
Doğduğu zaman, tabii bir 
halde idi. Fakat zaman geç
tikçe boyu uzamıyarak birinci 
numara cücelerden denecek 
halde kalmıştır. 

Peterin ebeveyni, bu çocu · 
ğu ne yapacaklarını kara kara 
düşünürken, komşularından 
biri: 

- Bu çocuğu sirk müesse· 
sclerinden birine veriniz. 

ar a u ı rm en vazgeç-
miştir. 

Pater, denilebilir ki, Paris 
sergisinin benimsediği bir ma-
tadır. Bu adamcık, kendisine 
verilen kıymeti anladığı için-
dir ki, birkaç gündenberi ser
gide sık sık görünmemeğe 
başlamıştır. Çalıştığı sirk mü· 
essesesile Pater arasında bir 
ihtilaf çıkmış ise de derhal 
halledilmiştir. -Damlacıkta sinekler 

artıyor 

Kere Sinek 

Diye tavsiye etmişti . ~ 
Peterin ebeveyni, bu tav· il 

siyeyi yerinde bulmuşlar ve 
Peteri, derhal sirk müessese
lerinden birine vermişlerdir. 
Peter, bidayette sıkılmıştı. 

Bununla beraber, son derece 
gayretle çalışmış ve kendisini 
az zamanda sevdirmişti. Diğer 

cüceler, son zamanlarda Pete· 
ri kıskanmağa başlamışlardır. 

Meşhur cüce, şahane bir 
halde yaşamaktadır. Sirk mü· 
esseseleri, Pateri paylaşamı· 
yorlar. Ayda on beş bin frank 
maaş alan bu mahlfik, tabii 
boyda olan kimselere yukar· 
dan bakmakta ve prens gibi 
yaşamaktadır. 

Pater, cüce kadınlara ba
yılır, onlara ara sıra aşk mek
tupları yazar ve kendilerine 
ziyafetler verir.. . 

Cücelerin ömrü kısa olur. 
Cücelerin, elli yaşına kadar 
yaşadıkları, nadiren görülmüş
tür. Onun içindir ki, bunlar, 
ekseriya emsallerile evlenmek
ten çekinirler. 

Cücelerin ömrü az olduğu 
için, Pater de geceli gündüzlü 
neşeli bir hayat yaşamakta ve 
mümkün olduğu kadar keder
siz bir ömür sürmcğe çalış
maktadır. Fakat buna ra.Q'men, 
diğer cüceler gibi, Paterin de 
bütün hayatında geçirdiği zevkli 
günlerin geceleri, ekseriya kas· 
vetli ve melul olur. 

Pater, son zamanlarda ev
lenmek istediğini, emsalinden 

Atdığı canlı kurt 
/ 

Bir kariimiz beledi) e rei•ıine 

hitaben neşredilmek üzere bize lıir 
mektuh, bir de fotoğraf geıi rdi. 
ller ikisini ele aynen neşrediyozuz: 

Bizzat öldilrüp çekıi~im lıu 
fotoğrcıf, bir hakikattir. Damlacık 
dere i, yukan mıılı::ıllfıtta oturıın ve 
hi dücünemiycn bıızı vnt:ında,.lan· 
ıiıızın ·auıklan çöplerle taaffün et· 
mcktc ve hunun netice i olnrak 
sinekler ~-0ğıılmaktııdır. 

Mikrop saçan bu sineklerin 
izalesi ,için, burada alınncuk sıhhi 

tedabiri yüksek görüşlerinizden 

bekler, saygılarımı sunanın. 
Bekir Eroymak 

U zunyol C. No. 19 
izınir Damlııc:k 

Pariste garsonların 
• 

grevı 

Paris, 21 (Radyo) - S)tel 
ve lokanta garsonlarının grevi 
devam etmektedir. 

Dünkü müzakerelerde, pat
ronların murahhasları grevci· 
lerin teklif ve metalibatım 
kabul etmemişlerdir. Patron
lardarı bir kısmı işi terket
meğe karar vermişlerdir. 



ayla 6 

Kooperasyonda 
• 

idealimiz 
- Başı 3 ncü sahifede -
"lktısadiyatı müstehlik nok

tai nazarından, yani müstehlik 
menfaatine göre tedkik ediniz.,, 
Denilebilir ki, bu söz Fransız 

istihlak kooperatifciliğinin mem
baı ilhamı olmuştur ve yine 
denilebilir ki, (Robert Owen) 
den ilham alan Ruhudeyl mür
şıtlerinin 1844 te tesis ettik
leri istihsal kooperatifinden 
yirmi sene sonra Fransada da 
Bastiyanın ruhu canlanmış ve 
iktısadiyatın istihlak cephesin· 
den tetkiki lazımgeleceği an· 
laşılmıştı. 

istihsal ve onun yardımcısı 
gibi telakki ettiğimiz kredi 
kooperatifleri erbabı say ve 
amelin karşısından patronu, 

müstakrizin karşısından mukar· 
rizi kaldırmış olması itibarile 
bir kooperasyon ise de ken
disi haricinde kalanlar arasın· 
da bir menfaat kaydını tesis 
ettiğinden dolayı millet dahi
linde görmesini arzu ettiğimiz 
umumi tesanüdü temine kafi 
bir müessese addolunamaz. 
istihlak kooperatifine gelince; 
o yalnız tek cepheli bir istih
sal muvacehesinde amele • pat
ron ikiliğini değil, bilumum 
muamelatı iktısadiyedeki alıcı 
ve satıcı ikiliğini izale eden 
ve bu suretle bir zümre, bir 
mi\let, hatta beynelmilel bir 
menfaat vahdeti vücude ge· 
tirmeğe sai olan bir teşek
küldür. 

istihsal kooperatifinin ka
pısını yalnız kendi mensupla
rına açan, kendisi haricinde 
kalan bütün diğerlerini istis
mara çalışan ve binnetice sı· 

nıf mücadelesine giren bir mü· 
esscse olmasına mukabil istih· 
lak kooperatifi kapılarını, ara· 
larında hiçbir vasfı farik gör
miyerck umuma, herkese karşı 
açık bulunduran ve bu suretle 
biıtün millet dahilinde bir 
menfaat vahdeti husu1ünii is· 
tihdaf eden bir müessesedir. 
Denilebilir ki, istihlak koope· 
ratifi iktısadiyat sahasında tam 
bir demokrasidir. Siyasi de· 
mokrasinin hakiki bir terbi· 
yetgahıdır. 

O halde "Koopcrasyonda 
idealimiz istihsal kooperatifi 
değil, istihlak kooperatifi ol
malıdır.,, diyebiliriz. Fakat is· 
tihsal kooperatifinin amele, 
patron, mukriz - nıüstakriz iki· 
lığini izaleye sai bir müessese 
olması itibarile yine Lir koo· 
perasyon demek olduğundan 
bu nevi kooperatifleri ideal 
haricinde bırakmak iddiasında 
değiliz. Bilakis sınıf mücade· 
lesine müncer olan bu mü
esseseleri evleviyetle istihlak 
kooperatiflerine bağlıyarak bir 
taraftan ayrılmağa çalışan men
faatleri diğer taraftan birlcş
tirmeğe gayret etmeliyiz. 

Hakkı Baha Pars 

ANADOLU 22 Temmuı 9?7 

!---·- -·-------ı ,- ' 
Halkın dilekleri ':unangazete-
Sivrisinek ve mazot Si okuyanlara 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
İzmir Müstahkem Mevki Sa. Al. Ko. nundan: 
Cinsi Mikdar Bedeli İlk temirıalı ihale şekli İhale tarihi Saat 

Belediye, sivrisinek müca
delesi için arabalarla mazot 
dolaştırtmakta ve gerek evler
de, gerek otellerde lazımge
len yerlere, çukurlara ve he· 
lalara döktürmektedir. Bir 
otelcinin şikayetine göre ma
zot döktürme meselesinde be
lediye memurları, lüzumsuz 
bazı hareketlerde yapıyor, 

sifonlu helalara, hatta el yı· 
kanan musluklara da mazot 

Aşağıdaki gazetelerin aylık 
abone fiatlcrimiz yalnız 12() 
kuruştur. Bundan mada her 
abone müşterimize her ay 
iki güzel romanımızı dahi 
meccanen hediye edeceğimizi 
bildiririz. 

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

Koyun eti 60000 29100 2183 Kapalı zarf 3017/937 14 
Sığır eli 190000 75050 5003 " ,, ,, ,, 14,20 
Koyun eti 62000 30070 2255 ., ,, ,, ,, 14,25 
Sığır eti 109000 43055 3229 .. 15, 10 
Sığır eti 54000 21600 1620 .. :: :: :: 16 
1 - lstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müesscsatın ihtiyacı için yuka· 

rıda cinsleri mikdarları muhammen bedelleri ilk teminatları ihale tarih ve saatleri 

2 
3 

yazılı olan etler kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
isteklileri? ilk teminat ~akbuz. veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
madde)erınde yazılı vesıkaları ılc beraber teklif mektupları ihale saatlerinden en az 
bir saat evel Fındıklıda komutanl ık sat. al. ko. nuna vermeleri. 11-16-22-27 2329 ----

lzmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 

döktürmek istiyorlarmış. Ala- saıre. Miıetarı Cinsi Fi. Muhammen bedeli 
40000 Sadeyağı (94) 37600 

Teminatı 
2820 
1340° 
3800 

İhale günü 
9/8 /937 
9/8/937 

11/8/937 

Saati 
15 

İhale şt:kli 
Kapalı zarf kadarlar sifonlu helalarda za- Yunan gazeteleri acentesi 

19000 Sadeyağı (94) 17860 15 '>5 
16 

ten sivrisineğin üremesine İm· Birincikordon No. 130 
3000 Lave maden (17) 51000 " " 

kan olmadığını, bilhassa el ve I. Kolokoças 
yüz yıkama musluklarına ma· \.. ____________ ./ 

" " kömürü 

zot döktürülmesinin tamamen 
llizumsuz olduğunu söylüyorlar. 
Belediye reisliğinin bu mese
leye alaka göstermesini di· 
!eriz. 

Otobüsler 
Ne vaki\ indirilecek? 
Benzin fiatinin ucuzlatılması 

neticesi olarak B~lediye, taksi 
otomobil ücretlerile mülhakata 
işliyen otobüs ve kamyon üc· 
retlerini ucuzlatmıştır . Fakat 
fzmir dahilinde ve lzmirlc 
Buca, Burnava ve Karşıyaka 

arasında işliycn otobüs fiatlerinin 
tenzili için hiçbir karar alın
mamıştır. Birçok karilerimiz, 
bizden soruyorlar: 

Belediye; İzmir halkının oto· 
büs ihtiyacı karşısında neden 
fiatleri ucuzlatmıyor? Sefer 
adedine ve benzin fiatinin, 
eskisine nazaran ucuzlamış ol· 
m(lsına göre, şimdi her oto
bi.isçü, günde iki, iki buçuk 
lira kadar fazla bir para ka
zanmaktadır. Belediyenin, İz· 
mir halkını, kanunun bahşet
tiği tenzilattan bir an eve! isti · 
fadc ettirmesi için lazımge

gelcn kararını alması islen
tedir. 

Markoninin 
ölümü .. 
- Başı 1 inci sahifede -

Londra, 21 ( Radyo ) -
Başta Taymis olduğu halde, 
biitün lngiliz gazeteleri, Mar
koni hakkında uzun makale
ler yazmaktadırlar. 

(Tayınis), Başınakclcsinde 

diyor ki: 
"Markoni, tarihte nam bı

rakmış birinci sınıf şahsiyet

lerdendir. Onun yaptığı işler, 

all'mşiimul bir mahiyeti ha
izdir. 

Markoni ölmemiştir, ltalya· 
dan sonra en çok müteveffa 
hakkında alaka göstermelr 

hakkını haiz olan memleket, 
hiç şüphesiz ki İngilteredir.,, 

(Deyli Herald) gazetesi: 

"Markoni, bütün dünyanın 
malı olmuştur. Büyük adam 
yaptığı işlerle, biitün dünyaya 
hizmet etmiştir." 

Maliye memurları 
arasmda .. 

Maliye Vekaletinin son terfi 
ve nakil listesi intişar etmiştir. 
Bu listeye göre; Çivril malmü· 
dürü B. Ali Rıza Çoruh mu
hasebe müdürlüğüne, Uluborlu 
ma1müdür vekili B. Hüseyin 
Hüsnü asaleten ayni kaza mal 
müdürlüğüne, Karaburun mal
müdürü B. Ali Rıza, Urla 

1 - istanbul l.o~utanlığı garnizonundaki kıtaat ve müessisatınm 
satın alınacakların cinsi ve mikdarlarile muhammen tutarları 
saatlerini ve münakasa şekilJeri yukarıda gösterilmiştir. 

senelik ihtiyaçları ıçın 

ve ihale günlerile ihale 

2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat 
mektup veya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 lincü maddelerinde yazılı 
vesaikle beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 22 27 1 6 2488 

malmüdürlüğüne, muhasebeci · Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Cemil, Muğla muhasebe mü· 1 Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
diirlüğüne tayin edilmişlerdir. 234 bin kilo kuru ot alınacaktır. 

G:31c:::D:EZ::m:ı=ı:ı!!E:!l!Clid~!I:37msı:ıı;;w;;ıı::ı.::::-il3i;ıi~±:::.!m=m::a:m:::::ınıı 2 Kuru otun beher ki 1 osuna 3 kuru~ tan 7 020 yedi bin 

Şeh ·r gazı· o yirmi lira biçilmiştir. 
3 ihalesi 12-Ağustos-937 perşembe günü saat 16 da 

8 BAY AN ile Şef d' orkestr 
Doktor J .. ROZENFELD'in 

Tahtı idaresinde 
Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik. Viyananm en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 527 lirayı ve ihale kanunun 2, 3 cü maddele· 
rindcki vesaikle bir saat evvel komisyona müracaat 
etmeleri. 22 27 1 6 2466 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 2464 
Kuruş Lira 

Alınacak yulaflar Kilo Muhammen fiati Teminat 
Gelibolu garnizonu için 276,000 5 1035 
Ezine ve Geyikli ,. 891,000 5 3342 
Ç. kale, Kilitbahir, Erenköy 649,000 5 2435 

1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri ıçın kapalı zarfla yu· 
karıda mikdarlan ve muvakkat teminatları yazılı yul~f 

2 

,., 
..) 

alınacaktır. 
Yulafın beher kilosu 5 kuruştan muhammen fiati bi· 
çılmiştir. 

İhalesi 13-Ağustos-937 cuma günü saat 16 da çs· 
nakkalc Müstahkem mevki satın alma komi.syonund9 

yapılacaktır. 
İsteklilerin ihaleden bir saat cvVl'I teminat akçeleri!~ 
birlikte ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerinde~' 
vesaik ile birlikte bir saat cvvc.•I komisyona miiracıııı1' 
tarının ilan ile ihalesi yapılabilmek için ilan yaptır• ıd~ 
ğından komisyona bildirilmC'sini rica ederim. 22-27_:!,/ 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Kuruş 

Alınacak otlar Kilo Muhammen fiali 
115 A. ve 6. OF. TY. TB. 246,000 3 

Lirıı 

Tcrııio111 

551 
. 586, 

için kaı>9 

tcmınatlll11 

Kilitbahir garnizonuna 260,000 3 

• 

1 - Çanakkale Miislahkem mevki birlikleri 
zarfla yukarıda mikdarları ve muvakkat 
yazılı kuru ot alın:ıcaktır . 

2 ~urıı olun beher kilosu 3 kuruştur. d~ 
3 - lhalc.·si 12-Ağustos-937 perşembe giinii snnl 16 . 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyo11
1111 

da yapılacaktır. 1 
j 

1 ,, r 
4 stcklilcrin ihaleden bir saat evvel teminat akçe c dt 

---......... --------~-------.... ·---- birlikte: ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerirı ~\ 
.. Kimyevi ve bakteriy~loji raporları haiz vesaik ile birlikte bir saat evvd komisyona mürııcD 

Yuzlerce se~ed~nberı sıhhate f ay~ası m~ _ etmeleri. 22 27 1 6 2~ 
cerreb olan lzmır.Urla Malgaca ıcmelerı- -ı--,. ••d •• ı·· \J • • defJ' 

Cenubi Sırbistan 
Pamuklarmda hastalık var 

Bosnada fırtınalar 
Bdgrad, 21 (Radyo) - Cc· 

nubi garbi Sırbistan ve Bos· 

A 
· zmır orman mu ur ugun ,0• 

İzmir mekezi kazası dahilinde tahtalı çayı devlet orırı 11 " 0rı 
dan 906 kental pırnal çalısı 20-7-937 tarihinden itibarcfl 
beş giin müddetle açık artırma ile satışa çıkarılınışiır. 

· Beher kental çalının muhammen bedeli beş kuru~lUI'· 
l.r.miı-Çcşmc şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 

1 k b 
Muvakkat teminat 3 lira 40 kuruştur. . Jel" 

Belgrad, 21 (Radyo) - Ce· 
nubi Sırbistan havalisinde pa· 
muk hastalığı çıkmıştır. Gev· 
gili kazasında 550,000 kilo 
pamuk istihsal edileceği tah· 
min olunuyor. 

Mısır ve Montrö 
Kahire, 20 (A.A.) - Me

busan meclisi Montrö muka· 
velenamesini hemen hemen 
ittifakla tasdik etmiştir. Mü· 
zakerat sırasında Nahas paşa 
hükümetin ecnebilerle bir 
mPsai birliği siyaseti takıb 

edeceğini tekrar etmıştır. 

nanın muhtelif yerlerinde bü· 
yük fırtınalar, müthiş yağmur, 
dolu ve seller birçok mahsul· 
leri mahvetmiştir. 

Dağlardan inen seller yüzün· 
den Metreviçe civarındaki de· 
miryolu bozulmuştur. Birkaç 
yüz metrelik demiryolu kulla
nılmaz bir hale gelmiştir. 29 
köyde hububat tamamen mah
volmuştur. F eyezandan Kur· 
şunlu civarındaki demiryolu da 
bozulmuş ve miinnkalat miin· 

ti olmuştur, 

o anta ve akkaliycsindc müşterilerinin hcrtürlii istirahat, inşe 111
1 

h 
· l Şartname ve mukavelename projeleri orman ıntidüriyc 

V" ı tıyaç arı temin edilmiştir. alınır. 1tl tt 
Urla Malgaca e~.llAAe e i İhale 3 Ağustos 937 tarihine müsadif salı giinü snııt 1 

Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Urla Ma- .. orman müdüriyetinde yapılacaktır. 2499 22-25·
25 

lgaca içı~e suy~ hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suyuna 
ezher cıhet ruçhandır. ,, buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklar

1

ında müz
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, miizmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmnhanc karşısındR Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobiislerinin he( sı içmelere uğr:>mnkta olduklarmdnn hcr.rn 
vesait mevcuttur. 

JV #J" 

Borsa intihap heyetinden: ii"cu 
i · T. t h" b A ı· · in 

13 
• zmır ıcare ve za 1re orsası ta ımatnamesın .. 6 fertl 

maddesi mucibince yıllık borsa idare heye•i seçim11 
: y8ı1•· 

muz 937 pazartesi günü saat 10 da borsa binasın 
8 

,. 
. der bO 

Seçime iştirak edebileceklerin adlarını gösteren lısll\ ,n gdC' 

soda :ısılmışt ır. Alakadarların o giin o saatte bors > 

lacaklır. 

rek reylcrinı kull. nmaları ılan olunut'. 2492 



ANA00L1J 
Numara - 56 Yazan: M. Ayhan lzmir birinci icra memur· nisada tümen satın alma komisyohunda yapılacaktır. 

luğundan: 37 /9635 4 Eksiltmesi açık eksiltme usuliledir. 
Karantina Madenci Kadri 5 (12000) kilo koyun etinin beher kilosunun muhammen 

sokağında 15 No. da Cemile, fiyali (40) kuruş ve teminat muvakkatrsi (360) liradır. 
Refik ve Emine taraflarına. 6 İsteklil e r ticarC'l odasında ınukayycl o lduklarına dair 

İzmir teldon şirketine İpo· vesika göstcrcc C'kler ve tc minatlarilc biıliktr. brlli gün 
le~ten mütevellit 2331 lira ve saatte koınısyona mliracaal etmeleri. 
ayrıca masraf borcunuzu işbu 13 17 22 27 2345 
ödeme emrinin tarihi neşrin-
den itibaren 30 gün içinde İzm ir Mst. Mv. K. sat. at.· ko. rs. den: 

~ - , 

hini, ~İr k~~ !'~~d~ ihti!~I çı~armak~--r~:: _. ödemeniz ve takip talebine 1 fzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ıçın kapalı zarfla 
karşı bir itirazınız varsa neşir (110200) Yüz on bin ikiyüz kilo sığır eti alınacaktır. 
tarihinden itibaren 10 gün 2 ihalesi 5 Ağustos 937 perşembe günü saat 16,30 da 
içinde bu itirazınızı istida ile kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

ıstedıgını· Duke soyledı. ~---,. _._, 
- Bana, biraz daha ümit, - Evet, her ne pahasına 

biraz daha cesaret ve daha olsa da .. 
dotrusu ;hayat vermiyecek - Teşekkür ederim. Şu 
lllisiniz? halde sabırlı olacaksın Dük .. 

irini başını salladı: Ben şimdi kalbimi başka bir 
• - Dedim ya Dük, sabır dava ve gayeye vermiş bulu-
~ınıdır, her şey istikbale bağ- nuyorum. Şimdiden kalbimi 
•dır. Ayni zamanda, benim istemeyiniz. Eğer kıymeti varsa 
bir Yunanlı olduğumu düşün- dostluğumla iktifa ediniz. 
~:kliğiniz de lazım. Hadise· - Ati için ümit edebilirim 
erın, beni bir gün vatanıma değil mi Prensesim? 
•tnıası da muhtemel.. - Evet, istikbal bize her 
. - Ben de giderim, ben de şeyi verebilir. 
~derim.. irini, gayet elestiki konuşu-

- Teşekkür ederim, çok yordu. Ôyle lazımdı. Dük ise, 
111lliksiniz. Fakat şimdilik Ve- bu vaziyeti, onun kadınlığına 
11tdikteyiz. Sabırla bekliyelim. ve daha ilk defa karşılaşmış 

- Fakat neyi bekliyeceğiz, olmalarına atfediyordu. 
()rıu da anlatsanız!. - Ve bir daha aşktan hah-

-Size itimat edebilir miyim? setmiyeceksiniz. 
- Fazlası ile.. Evet, bahsetmiyeceğiz. 
irini sesini alçalttı: İki dost görüneceğiz. 
- Ben, birkaç adada ihti· Evet, öyle görüneceğiz .. 

~I hazırlıyorum. Bu adalara Hakkımda söylenenlere 
'thib olmak isterim. hiç ehemmiyet vermiyeceksin 

Dük, hayretle <ma baktı: ve icabında, ölüme de gidc-
k Bu kadında harikulade bir ceksin Dük .. 
~U~et ve metanet vardı. Göz- - Evet, yemin ederim .. 
I tı cesaretle ve imanla par· irini güldü: 
'Yordu. - Sizi çok ağır şartlar al· 

irini devam etti: tına aldım. Fakat ayni zaman· 

I - Ben, Bizans imparator- da eminim ki, hiç bir zaman 
•rı sülalesindenim. Dedemin bu yeminden şikayet etmiye· 
•dı Paleologosdur. ceksin .. 
- s· · f irini, Düke elini uzattı. Dük, L. ızı tasavvurumun ev-

~rıde yüksek ve harikulade karanlıkta uzanan bu güzel, 
~luyorum.. Bir işaretinizle yumuşak ve bembeyaz ele du-
fJlıcım emrinize amade ola- daklarını dokundurdu ve onu 
~lttır. Bu ihtilalde benim de uzun uzun öptü: 
h ssern olmalıdır. Bu gece, - Bana hayat verdiniz. Ba-
ayatınıın en mesut bir hadi- na saadet getirdiniz. Ruhumun 

it . . 
b·sı ıle karşılaştım. Kalbim önünde yeni ufuklar açıldı .. 
ır dönüm noktasındadır. İrini ses çıkarmadı. Etrafına 

k. Ve böyle söyliyerak, genç. bakındı. Burada evler gayet 
lı. dının koluna girdi.. İrini seyrekti. Hepsi de, fakir bir 
f fifçe çekildi, fakat daha mahallenin derin ve hazin sü-
l~la belli etmedi. Bu kolun kutuna ~ömülmiişlerdi. Sular 
el'l'lasından adeta iğrenmişti. burada, siyahlaşmış gibi idi. 

~ - Dük, size bir şey daha Dük! 
>'lesem. - Emredin Prensesim! 
- Buyurunuz. - Artık buradan ayrılaca· 

~ - Bu akşamki karşılaşma ğız .. Ben, bir yere gideceğim. 
~ konuşmalarımızın aramızda - Ben de beraber gitsey-
~ lacağına askeri şerefiniz üze- dim. Belki de bu ıssızlık için· 
"c yemin eder misiniz? de, ikinci bir tecavüz vukua 
bük, istavroz çıkardı: gelebilir. 

()
1
.:- Yemin ederim -dedi- - Hayır, hayır, 
l.ıtıciye kadar açmıyacağım. olunuz, gideceğim 
~ Amma, ne olursa olsun. yakın .. 

müsterih 
yer çok 

~ lzmir Komutanlığı ilanları 
l~rnir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve müessese hayvanatının ih

tiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye konulan bir milyon 
altmış altı bin kilo arpaya istekli çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 30-7-937 cuma günü saat 11 de levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arpanın tutarı 38376 otuz sekiz bin iiç yüz yetmiş 
altı lira olup muvakkat teminatı 2878 lira 20 kuruş· 
tur. Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan 
vcriJir. 

4 - lstcklilerjn kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarile yazılı giin ve saatte ko-

~isyona gclmcll•ri. 2489 

~~lllir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- lzmir Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf usulile 

77400 yetmiş yedi bin dörtyüz kilo ayaktan sığır eti 
alınacaktır. 2 

- ihalesi 6-Ağustos-937 cuma günü saat 16.30 da İz· 
3 mirde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- Muhammen bedeli 17028 lira olup teminatı 1277 lira 
10 kuruştur. 4 

- İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunduklarına 
dair vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgeleri ve teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat cvel 
komisyona vermiş bulunmaları. 22·27-1·4 2485 

• 

veya şifahen icra dairesine 3 Tahmin edilen bedeli (30305) Otuz bin üçyüz beş 
bildirip bedava bir vesika al- lira olup muvakkat teminatı 2273 liradır. 

Ayni zamanda .. 
Devam ediniz.. , 

Bu suretle itimadınızı 
kazanmış olduğumu da anlıya
caktım ve kimbilir, kalbim 
başka cihetlerden de müsterih 
olacaktı. Bilecektim ki, gitti
ğiniz yer, benim için kıskanı
lacak ve düşünülecek yer de
ğildir. 

manız lazımdır. Bu müddet 4 Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde verilebileceği gibi 
zarfında borcu ödemediğiniz arzu edenler komisyonda görebilir. 
ve itiraz etmediğiniz takdirde 5 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
merhunun paraya çevrileceği olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
ödeme emri makamına kaim maddelerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat mak-
olmak üzere tarafınıza ilanen buz ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
tebliğ olunur. 2501 saat evvel vermiş bulunmaları. 

111111111il111111111111 ırı 1111111111111111 111111111111 18 2 2 27 2 2 4 1 7 
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1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 
Refik Lütfi Or (728,700) kilo kuru ot satın alınacaktır . 

Zevkinizi okşayacak poz 2 Kuru otun beher kilosu (3) kuruştan (21861) lira bi-

- Hani bu işlerden hah-
setmiyecektik. 

- Şey, ô.ffedersiniz yemin 
taze olduğu için .. 

Temiz işçilik çilmiştir. 
Hükumet civarı Kaymakam 3 İhalesi 2/8/937 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

- Sonu var - Nihadbey caddesi No. 20 4 Muvakkat teminatı (1639) lira 57 kuruştur. 
5 isteklilerin teminat mektup veya makbuzu ve ihale 

fzmir Müstahkem mevki sabn alma komisyonundan: 
1 - Dört adet muhtelif tezgah kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. 
2 

3 
4 
5 

Tahmin edilen bedeli 18500 on sekiz bin beş yüz 
lira olup ilk teminat parası 2387 lira 50 kuruştur. 
ihalesi 7-Eyliil-937 salı günü s·aat 15 tedir. 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale günün-
den en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 22 6 21 5 2486 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
İstanbul levazım amirliğine bağlı müesse!>at ıçın ( 400 ) ton 

Levamarin kömürü 30/7/937 Cuma günü saat 15,30 da Top-
hanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. 

Tahmin bedeli (58000) elli sekiz bin liradır. İlk teminatı 
(4150) li .. adır. Şartnamesi 294 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
deki yazılı belgelerle beraber teklıf mektuplarını ihale saatın· 
dan bir saat evvel komisyona vermeleri 

İzmir 
1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

13 18 22 27 2342 
Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 
Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı ıçın 
(257600) kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
Münakasası kapalı zarf usuliledir. 
Şartnamesi Manisada tümen satın alma komisyonun· 
dan parasız alınabilir. 
ihalesi 30-Tem.-937 cuma günü saat 17 de Manisa da 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli kilosu üç kuruş elli santim ve mu
vakket teminatı (677) liradır. 
ilk taksit 2. teşrin-937 den itibaren alınacaktır. 
İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika göstereceklerdir. 
Talip olanlar teminatı muvakkatalarile birlikle kapalı 
zarflarını münakasanın yapılacağı saatten en az bir 
saat eve) tümen sat. al. ko. yonuna vermeleri lazımdır. 

10 16 22 28 2312 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
l - İzmir Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf usulilc (128000) 

kilo Un alınacaktır. 
2 
3 

4 

5 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
ihalesi 5 /Ağustos/ 937 perşembe günü saat 17 de 
kışlada satır. alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli (16000) lira olup ilk teminatı 
(1200) liradır. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ve teklif mektuplarile ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri 
ilan olunur. 17 22 27 1 2419 

lzınir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzınir Mst. Mv. kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 

(104000) Yüz dört bin kilo yulaf kapalı zartla eksilt

2 

3 

4 
5 

meye konmuştur. 

İhalesi 4 /8/ 937 çarşamba giinii saat 16,30 da kışlada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli (5980) Bcşbin dokuz yüz scksC'n 
lira ve muvakkat teminatı 448 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı bulun· 
maları şart olmakla berabek 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalar ile birlikte te· 
minat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunmaları 
ilan olunur. 18 22 28 3 2438 

İzmir Mst. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 Manisada askeri hastane ihtiyacı için (12000) on iki 

2 
bin kilo koyun eti münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi bedclsız olarak Manisada tümen salın 
alma komisyonunda her giin görülebilir. 

3 - Münakasası 30/Tem./937 Cuma günü saat onda Ma· 

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

13 17 22 27 2341 

fzmir Müstahkem Mv. sat. al. ko. nundan: 
idaresi İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat ıçın yüz

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

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: · 
1 izmir Mst. Mv. merkez kıtaatı hayvanatının ihtiyacı 

için kapalı zarf usulile (208) bin kilo yulaf alınacaktır. 
2 İhalesi 4 Ağustos 937 çarşamba günü saat 17 de 

kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Muhammen beaeli (11440) On bir bin dörtyüz kırk 

lira ve muvakkat teminatı 858 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına 

dair vesikalarile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları teminat mak
buzları ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

18 22 27 3 2439 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakasında bulunan kı· 

taat ihtiyacı için kapalı zarf usulilc (42000) kilo sığır 
eti alınacaktır. 

2 İhalesi 3 /Ağustos/ 937 salı günü saat 16,30 da lzmir· 
de sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen bedeli (10080) lira olup ilk teminatı 
756 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle· 
bilir. 

4 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 va 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuz ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel 
komisyona vermiş bulunmaları. 17 22 27 1 (2420) 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankarada kışla yapısı kapalı zarf ile eksiltmeye kon· 

muştur. 

2 Keşif tutarı (690507) altıyüz doksan bin beşyüz yedi 
lira 76 kuruştur. 

3 Keşif proje ve şartnameleri 34 lira 53 kuruş muka· 
bilinde inşaat şubesinden verilecektir. 

4 İhalesi 6 181 931 cuma günü saat 11 de yapılacakhr. 
İlk teminatı (31370) lira 31 kuruştur. 

5 Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayıla 
kanunun 2 ve 3 iincü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve tekliflerini havi zarflar ihale saa· 
tinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 17 22 27 1 (2418) 

lzmir Mst. Mv. K. sal. al. ko. rs. den: 
1 Manisa m~rkczindcki kıtaatın ihtiyacı için 65000 altmış 

beş bin kilo sığır eti miinakasaya konulmuştur. 
2 Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen şatm 

alma komisyonunda her gün görülebilir. 
3 Münakasası 30 Temmuz 937 cuma günü saat 16 da 

Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 Eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. 
5 65000 kilo sığır etinin beher kilosunun muhammen 

fiati 25 kuruş ve muvakkat teminat: 1218 lira 75 
kuruştur. 

6 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika göstereceklerdir. 

7 Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
ları münakasanın yapılacağı belli saaltan en az bir 
saat evvel Tümen salın alma komisyonuna vermeleri. 

13 17 22 27 2344 



Sayfa 8 ANADOLU 22 JAJ!mam• -91~ 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, 'kalp, böll" 
ır A t rekleri rahatsız olanlara bile IJöhlorlar bunu tavsiye ederler . 
..- apuT cen ası • . 

"UMDAL,, Umu- - iç hastalıkları mütehassısı -ZEGLUGA POLSKA A. B. 
KUMPANYASI mi Deniz Acenta. Dr. teıaı Yarkın .,LECHISTAN,, motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZlG limanları için yük ala
caktır. 

lığı Ltd. 
Hellenı·c Lı·nes İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 

İkinci Beyler sokağında İnhisarlar tütün satış deposu kar-

SERViS MARITIM 
ROUMAIN 

Lım• ı•ted şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş
lamıştır. Telefon, 3956 

PHELPS LlNE Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartı-
'·SUÇEAVA., vapuru 14 

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

"UTSIRE,. vapuru 20 Tem- manı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 
muz beklenilmekte NEVYORK ~~!!!!!~!!~~~~~!!!~~!!~~~~!!!!!!~ 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
miiracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 ....................... 
V.N. 

W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LlNIE 

G. M. B. H. HAMBURG 

limanı için yük alacaktır. 
"TÜRKIA,, vapuru 26 tem

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

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT A
LIGI L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

...... IEB ............. . 

Olivier ve 
"CHIOS" vapuru 16 tem· 

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

ş ür ek8sı ~ ıı 111111111111111111111ııı11 ıı.. D 0 kt 0 r , ı111ııı11111111111ıı1111111111 ~ 
Limited A. Kemal Tonay = 

caktır. 
Vapur Acentası _ _ Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın '. hasta! ıkları 

"KONYA., vapuru 7 ağus· 
tosta bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlarından 

Birinci kordon Rees binası -
Tel. 2443 _ Birinci Sınıf Mutahassısı = 

yük çıkaracak. 
AMERICAN EXPORT Ll· 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXTAVIA" vapuru 7 ağus

tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman

ELLERMAN LINES LTD. 
"DRAG011 vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SW AN-
SEAdan gelip yük çıkara· 

caktır. 
"LESBIAN,, vapuru 20 ağus

tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 

ları için yük alacaktır. 
PİRE AKTARMALI için yük alacaktır. 
SEYRi _SEFERLER " LGERIAN 11 vapuru 15 

"EXCALIBUR .. vapuru 30 ağustosta gelip LONDRA ve 
temmuzda PIREden BOSTON HULL için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ve NEVYORK için hareket , 
edecektir. ğişikliklerden acenta mes u-

EXETER" vapuru 13 ağus- liyet kabul etmez. -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
DERiYE ve PORT SAIT li
manlarından mai çıkaracak 
ve ayni gün KÖSTENCE, 
GALA TZ ve İBRAIL liman
larına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME RO

UMAIN. BuCAREST 
•DUROSTOR,, vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 

LINES LTD. 
LIVERPOOL 

"JESSMORE" vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-
rından yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULiNA, GALATZ ve İB
RAİL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörii 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· 
lem ez. 

Izmir Memleket Hastanesi Baş 
Tabipliğinden; 

fzmir Memleket hastanesinde 1-1-937 tarihinden 31-3·937 
tarihine kadar vefat eden eşhasın iç ve dış elbisesi, ayakkabı, 
vesairesi 9-7 -937 tarihinden 29/7 /937 tarihine kadar 20 gün 
müddetle açık artırmıya çıkarılmıştır. isteklilerin artırma günü 
olan 29·7-'J37 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 9 dan 
12 ye kadar lzmir Memleket hastahanesine müracaatları ilan 
olunur. 10 14 18 22 2310 

Salihli urayından: 
Salihli şehrinin inkişaf sahasının 100 hektar miktarındaki 

yerinin hali hazır harıyasını almak işi açık eksiltmeye konul
muştur. 

Her hektarının bedeli muhammeni beş liradır. ihale 29·7-
937 günü saat 11 de belediye encümeninde yapılacaktır. Ta· 
liplerin şeraiti öğrenmek üzere belediyemize müracaatları ilan 
olunur. 17 20 22 24 2415 

= (Verem ve saire) = 
_ Ba nıabane istaeyonu karşısındaki Dib~k eokak ba~ıoda 30 ııayılı ;;; 
_ ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 den n.kşanı eaat 6 ya = 
- kadar hn~talamıı kabul eder = 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll1 Telefon: 4151 llllllllil 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karako~ ıhcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanın· 

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

Askeri Fabrikalar 
Müdürlüğünden: 

Umum 

200 Ton saf kurşun. 
Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan yukarıda mıktan 

yazılı saf kurşun Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 6 Eylül 937 Pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. ŞartMme 3 lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu ka-
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatti! komisyona müracaatları. 18 20 22 24 2387 

Devlet Demryolları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Devlet Demiryolları istasyon ve katar işlerinde çalış
mak üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş 
olmak; 

B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Bu sene için askere çağırılmamış olmak; 
E) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhht 

muayene neticesinde faal servisde çalışmağa mani bir gfina 
arıza ve hastalığı olmamak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur 
namzedi olarak alınırlar. 

2 - Müsabakada kazananlara muvaffakıyet derecesine göre 
61, 57, 46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler 
verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarihinde saat 
14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma
latya, Adana, Afyon, lzmir, Erzurum, Mudanya işletme mer
kezlerinde yapılacaktır. 

4 - En müracaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma günüdür. 
5 - Daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin işletme müdür· 

lüklerine ve amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat 
etmeleri lazımdır. 17 22 27 2416 

Nafia Vekiletinden 
1 - Resmi gazetenin 7 Mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı 

nüshasmda neşredilen müteahhitlik vesikası talimatnamesi l 
Temmuz 937 tarihinden itibaren mülgadır. 

2 - Yeni talimatname resmi gazetenin 1 Temmuz 937 
tarihli ve 3645 sayılı nüshasında neşredilmiş olduğundan 
vesika almak istiyen müteahhitlerin yeni talimatnameye göre 
müracaatları ilan olunur. 18 22 26 30 2427 

Dikkat 

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

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. 

Askeri Lise orta mekteplere 
ücretle öğretmen ar.anıyor 

1 - lstanbulda askeri liselere; fizik riyaziye. Bursa aslCerİ 
lisesine: edebiyat, tıyaziye, Almanca. Kırıkkalede askeri 
san'at Is: edebiyat, coğrafya, riyaziye. Erzincan askeri 
orta okuluna: Ti.irkçe, tarih gurubu, fransızca, muzilcİ 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: tarih gurubu· 
Ankara gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, riya· 
ziye, Almanca öğretmeni alınacaktır . 

2 - isteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini 
haiz olmaları şarttır. Ehliyet Üniversite mezunu olma~ 
üniversitede imtihan vererek ehliyet almak Kültür b•· 
kanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktaıı 
ibarettir. 

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

4 - istekli olanlar dileçelerine aşağıda sıra ile yazılınıŞ 
evrakı bağlıyarak Ankarada milli müoafaa vekaleti 
askeri liseler müfettişliğine göndermeliöirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname taselikname benzeri vey• 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus teskeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu halCkında vesika. 
5 - Hüsnü hal varakası. 
6 - 4. Maddede yazılılı evrakla müfettişliğe müracaat ediP 

durumu uygun olanlardan bilahare şu vesikalar iste' 
necektir. 

1 - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlı~ 
raporu. 

2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi (Ôrndİ 
müfettişlikten verilecektir. 

6 - İsteklilerden yazılı şartları haiz olanlar 15 Austos 931 
gününe kadar müracaat etmelidirler. 

7 - Dileği yerine getirilmiyenler bir hak iddia edemezler· 
7 10 13 17 20 22 25 27 29 1 4 7 227?J 

(Müsabaka 
imtihanı) 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilece~ 
muvaffakiyet derecesine göre mecmu (12) den az olmaJll~ 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alı11' 
caktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler ve~ 
yüksek ticaret ve ilCtısad okulundan veyahud hukuk fakiilt ti 
sinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinde 
diplomaları olmnk gerektir. t' 
. 3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 /Ağustos/937 de Ankara\"' 
btanbul Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazan•~ .. 1~ 
yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip Eylul zarfında so-
bir imtihana tabi tutulacaklardır. d• 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklar1111 d· 
haiz olmak şartile müfettiş namzedlerine 140 ve şef oarPıe 
lerine 130 ar lira aylık verilecektir. .. ttif 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra ınufe .,,a· 
lik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 17 5 lira aylık!• ser· 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdfir)uk eli~ 
vislerinde çalıştırılacak olan şef namzedleri ise bir se~ı11r 
stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
)arsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. bU'ıır 

5 - İmtihan proğramı ile sair şartları gösteren ın~!tebilir· 
Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde e 

1
k8rad• 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla ~~ ever· 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reislı~:~ır· sıı 
mek veya göndermek suretile müracaat etmiş bulurı?1~ de ele 
müracaat mektubJ,ınun en geç 10/ Ağustos/937 tarıhıO 2453 
değmiş olması şarttır. 22 24 26 28 30 1 3 5 1 9 


