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Son gelen haberlere göre vaziyette esaslı bir değişiklik yoktur 

Pekin civarındaki Çin askerleri 
mevzilerini tahliye ettiler 

-----------· -----------
Japonya Hariciye Nezareti, Çine verdiği yeni bir notada, bütün 

metalibatının tamamen kabul ve tatbik edilmesini istemiştir 
• 
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Anadolu bugün 27 yaşında 
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Yirmi lır~ yıl, iizcrinc göziimüo nıırunn akıttığım. knfıuııın hil· l'f 
: gilerini, , ic.Janımııı ıl u~ gıılarını .kdiınel~ri, . ::>a.tırları \'C süt unları ~'.j 
:ı ü tiiııc <liiktüğüın (Annılolıı) ~ıııgiin 27 )ll~ın:ı gırdı. . ı•f 
: Benden e\el. bu gaıeh~) ı ?ka~mı~:. _ıı~u~en <:ok ıl ılı.ı <lı·~erlı l!f 
: arl.ada,lıırımın lıır J..ı :ııı lıugu~ !:uılc.rrnı Jun~ııya yummu:;-lardır: l~I :i (Vasıf)ı, (Ncı·ati)yi. Ka nlı:ılı (~e,· k~t)ı hu ınunasehctle rahmetle l~f 

:~ Rnarını. (\ d 1 ) l 1 b .. 'I'" •-· 1 · · · ~:f :~ Bir in ım , na ıı u cu ar < 11 ugıın urı.ı)e l'U'.11 ıurıyctıııın en M :l yük ek nıe\•l..ilerintle yer ulan, muvaffak olan azli \'e muhterem n 
: arkadaşlarımdır. • ff 
: (Tevfik Rii~dü Ara ) ı , (Saraco!lu) nıı, (Mahmud f. ad Bozkurd)u l~t 
: ( fnceoğlu) nn, [Doktor .Muzlıar) ı, [Turgııd] u , .. daha birçok d~ğc~li l!t 
: ZC\atı bugün dolayısilc hürmet ve mubııhbetle hatırladığımı bıldır- t!j 

hlei;i zevkli bir \'azifc @ayarını. ~:t 
: (Anadolu) bir memleket \"e rnillı-t gazeteei olmak iı;in çıkar~ldı. n 
:! Onun ba§ında ve içinde çalışaolıır hep bu memleket ve mıllet ~!' 
:t se'gisi ve iffeti ile çahvtılar. Bu çalıtma henı;t'lmında pek çok zevkli f1 
: \C nyni zamanda pelı. çok ta hicranlı \'e elemli günler ya~adılar. n 
; Fakat ne o ıevk)i anlar onları taşırdı. ne ıle o kara re karanlık ~! 
; hScli eler onları şa 1 ırttı. ~! 
:1 (Anadolu) çocukları go7. kırpmaılan hedeflerine: milletin yücel· ~! 

•:1l lllesi, kurtulması olan hedef !erine doğru yorulmak bilmiyen bir yii· 
1 

!: riiyii§le yürüdüler. 
: 27 ya~na girdiginıiz bugün ayni kınvetten, ayni azimılru lıiç !~ :l birvey kayht>tmedi~imi1.i hi sediyoruz. Ku\'vetimiı ve azmimiz bitmez !~ 
! Ve takeıımez bir lı..aynııktan geliyor: n 

O, gür \'e milbarck kaynak ılaha niı-e nice [Anadolu] far yafa· t!f 
tacak olan (Atatürk] ün işaretleridir. J; .. ı 

H. R. Öktem ~ ~ 
-~~,...... ........... _.._. ......... ,...~~-· '*' w • •• w .• ; :w .. .,•.• ...... .,· .. ~ .. •.,w .. •.• • '*'• q, 

·- .................. -· ............ .., ... - ...... _ ... __ •• _ - .. _ ,., • :O 'ft ~--,,.,, ... .. 

Şehrin bir derdi 

Güzelyah sosesinin kal
dırım masrafları 

lf alk, Devlet Şurası kararının beklenme
sini, belediye ise parayı istiyor 

Kurnntinndan Güzelyalıya ka· 
dar uunan ~o!Cnin lıozularnk )·eri· 

ı:ı.e parke k.aldınm yapılması üze· 
l'ırıe heletliyccc, bu cadde üzerinde 
(lh.ırau e\·ler halkrndan in~aal mas· 
l'afının yansı istenmi~ ,.e mesele 
])evlet ~lirasına akeetmi~ bulun· 
ltıaktadır. Halbuki Devlet 
Ş<tral!ının kararını beklemek ltizım 
gelirk.en, belediye mülk sahihlerin· 
den, yol tarafına tesadüf eden bi· 

~ların cebhe kısımlarındaki yeni 
. llldınm in:aat masrafının yarıeını 
letniı \•e \'ermiyenler hakkında 

l(lısili emval kanunu mucibince 

ttıuaınelc yapılacallını bildırmi~tir. 
«;l Bina sabibleri bundan haklı 
rı. lltak eikll) et etmekte \'e istenikn 
tnnın tnbeili için De,·lct ŞCıra<ıın · 

~ \'erilecek kararın beklenme ini 
'lenıektcdirler. 
l Pikrimizce şiıudidcn para İS· 
tııın • 

l L t!.i ve ,·ermi} enler hald.:ınılu 
·~!lı· b 1 emval kanııııu mucibinc.-
•ı•ı"' İb n muamele yap:ıea~ına dair 

t\olıırnauıe tebliğ etmeııi lıiı: rle 
d ~ru lıir hareket drAildir. lluna 
llır 
~eallcr <le \'ardır. Vak· 

Dr. Bay Behçet Uz 
tile Karşıyak.ada sene böyle bir: 
<'ılddcdf'! kaldırım inşa ı neticesin· 
de lıalkıan inşaat masrafının yarısı 
ieteıımie, halk, De,·lt•t :;ııirasına 

müracaat ~tmiş w U<>vlet Şı1raııı 

da balkın lehine kıırıır 'crmi§ti. 

- Sonu 4 ncü sahifede 

ita/ya .bizden neler alacah? 

IVlunzam kontenjan 
listesi geldi 

ita/ya, munzam ko~le;jan suı·etile biz .. 
den 17,300,000 liretlik mal alacak 

11-1:1· lıntyo hOkumeti, muhtelif ibrac~ maddelerimiz içiu muntazam kon· 
ı , 11~1111 ''ermiştir. iktıeııd \'ekiletinden Türkof ise gönderilen Lir yuzıda, 
'rıi§t;ozanı kontenjana dııbil maddelerimiz le bunların kıymetleı i Lilıliril· 
a itli~· Buna göre, <lui 4 milyon liret, pamuk (J ınil)OD liret, yumurta 
~lıtı.ı ~on, taı:e balık 2 milyon. balıkyağı 600 hiu, palamut r;oo Lin, 
talQ k 7.0nı 400 bin, kitre 400 bin, paı;ana ic;in 100 bin lirl'ılik mun· 

0ntenjao ,·eritmiştir. 

Japon askerleri 
\'a~ington, 22 (A.A.B- Alman liler Pekin civarındaki menilerini 

sefiri dün Hariciye Müşteşarı B. labli}e etıneğt' ba~lamı~larılır. 

Velles ile ve müteakıhen lıiızaı B. Tok)O, '22 [Radyo] - japonya 
llull ile Uzak Şarktaki "87İyet Ilariciye .\'\ezareti Çine ver.liği 

halkında görüşmü~tür. Lir notada, bazı kıtaatın şimali 

f) i malumat almakta olan Al- Çindeki men ilerinden geri alınma· 
man mehaflindc elde edilmiş olan sile ihtilafın lıallcdilmediğini bil· 
malümata nazaran Alınan sefiıi ditmiş, japon metalibatıuın tama· 

hOkılınct namıua Almanyamn Şi· men kubul ve tatbik edilmesi lü· 
mali Çin ibtiliifı lı..aroısıoda Va~iog· zumu hildirilmietir. 
tonun hattı hareketine müwa8il japooyıı; eimali Çindc japon 
bir hattı hareket takib etmekte düşmanhgile tanınmış kimselerin 
olduğu hakkında teminat vermiştir, derhal lıudud haricine çıkarılması· 

Almanya ihtilafı mevziJeştir- nı ve japoo aleyhtarlı~ına son ,·c· 
mek için bir çare aramakta ve rilmerini talcb eylemekteılir. 

sulhun muhafazası nıabadilc Çin Şan~bay, 22 (Hadyo] - japon· 

ve japon nezdinde t~ebLü te bu· ya, metalibatını kabul ettirmek 
lunmaktadır. üzere Çini tazyık etmekle devam 

Ilong-Kong, 22 {A.A.] - Roy· ediyor. 
ter Ajansı muhabirinden: japonya Hariciye "ezarcli, Çin 

"Pekinde ika:met etmekle olan hükıiınetine verdi~i bir notada, 
Jngiliz ve Amerika tebaasına sefa. daha Lazı cepkelerJe bulunan Çin 
retlıanclerin lehlike işaretleri Ju· l...ıtaatının geri çekilmesini iıteıniotir. 
) ulur duyulmaz emniyet noktala· 
rıııda toplanmaları bildirilmiştir. 

Hongkong nıemurlan japon· 
lana Pekin yakınında bulunan Çin 
kuvvı.!tleriue karşı yapacakları bir 

taarruza her dakika inli7ar etmekte 
olıluğuuu Lildirnıektedir. 

~liliioo, 25 [Hadyo] - Stempa 
gazetcşİ, ndl'ıni miidahalc komite· 
. inin ıoon loplantı~ıoda vaziyetin 

\'ab:ımet ketıbettiğini yazmaktaılır. 

fstanhul, 22 (IInsıı~iJ - Loıı· 
dradan gelen ~on bir habere, Çiıı· 

Filistinin 

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

İngiliz lirası 
112 Fransız frangına 

tekabUI edecek 
Paris, 22 {A.A.) - Frank 

başına 43 miligram altm esası 
üzerinden altın mevcudunun 
yeniden kıymetlendirilmesi üze· 
rine İngiliz lirası 112 franga 
tekabül edecektir. Bu kıymet 
hali hazırda daha fazlaya çık· 
mış bulunmaktadır. 

taksimi 

Dün Şamda muazzam 
bir miting oldu -------·--. -· 

Bir Arab heyeti, Cenevreye giderek, tak-
sim planını protesto edecektir .. 

Şam, 22 (Rııd)o] - ~aoı üni· 
ver ite talebesinin lertib ettiği mu· 
azı.am Lir mitingde, Hlistioin tak.· 
simi hakkındaki plıin prote to edil· 
miştir. 

J'rofcsörlerin bir kısmı nııtuk· 

lar @i.iylcmişler ,.e Filistinin tabi· 

mi aleyhinde bulıınmuelan1ır. 

Uluslar sosyetesi manda komi· 
lesi, bu ayın 30 unda Jiilisıin pli· 
nını müzakere edeceğinden, fülis· 
tinden bir Arab heyeti Cenevreye 
gidecek ve taksimi protesto rde· 
ccktir. 

Avam kamarasında 
Londra , 22 (A.A.J - Dün 

akşam a~·am kamarasında Filistinin 
takıimi projesi hakkındaki nıiiza· 

k:ereleri açan Mıl&temlekal 1'azırı 

B. OrmeLy Gore &Ö) lediği bir ııu· 
tukta demiştir ki: 

- Balfoıır beyanatı Filistinin 
Yahudilere milll bir yurd teşkil 

edecegini değil fakat Jı'ilistinde 

biiylc bir yurdun tesis edileceğini 
Lildirmektedir. Du iki fikir ara· 
ı;ında fark ,·a rdır. Arablara gelince, 
onlara şurasını hatırlatmak lazım 

gelir ki, eğer I•ilistiodc \ 'C Traktn 
on lıin kadar İngiliz askeri harbde 
ölmemiş olııalardı bugiln Arabi~· 

tanda ve lrakta elde ettikleri is· 
tik.lali ve yakın bir istikbalde Su· 
riyedc, },ütün Şarki rdüode ve 
Hlietinin mühim bir kısmında 

elde edecekleri istiklıili hiı,;Lir :za. 
mau elde edemiyecek.lcrıli. 

.Manda şeraiti Y abudilerle 
Arablar ara~ında bir yaklaema te· 
ıiei için bazı tedbirlerin alınmasını 

gayrimümkün kılınıatır. Bu iki 
millet arasındaki geçimsizlik kar· 

§moda İngiltere hüklımeti Ccnev
reye giderek manda rejimininin 
herkesi memnun edici bir tan:da 
devauı etmekte olduğunu ve hu 
rejimin de~iştirilme~ine lıiçhir ihtİ· 
yaç bulunmadığını aöyli)eıocztli. 

- Sonu 4 ncü sahifede -

r ' iptidai d e 
Muamele vergisinde tenzilat 

yapılacaktır 

İzmir şehrinin siması değiştirilecek -Belediyede · him bir 
proje hazırlanıyor 

Bostanlıda bir plaj keşfedildi. Bef 
milyon lira ile yapılacak işler 

lzmir hükumet önü 
f zmir şehri için mühim bir ta· 

savvur haber aldık, bu taı.:ıan-ar, 

kun·cdeu ı iile geçtikten onra 
Anadolunıın bir incisi olan giizel 
lzmir, o vakit .Anadolnnun bir pır· 
lantat<ı olacak: ve şehrin eimıısı ta· 

mamen değişecektir. 

Kültürpark ve fuar inşaatı. İz. 
mirin istirdadındauberi geoi~ bir 
harabe halinde kalan yangın ~abası· 
nı iki sene içinde nasıl bir uıamu· 
reye Jöndürmü§se belediyenin ha· 

zırladığı projeye göre şehrin muh· 
telif yerlerinde yapılacak yenilik· 
IPrde giizel f zmirin terakki ve um· 
ram için o derece faplalı olacnklır. 

Fakat beledi.yece üzerinde 

ehemmiyetle durulan bu projenin 
tubakkuk etmesi için he§ milyon 

liraya ilıti~nç vardır. Bıı kadar 
miilıim bir p:ırnnm, v.aten büclce i 
dar olan İzmir belediyesi tarafın· 
dan s:ırfıııa iml.:an yoktur, fakat 
f zmirin nmraoı için giri~ilen her 
hareketi tal.:diılı: \'c henimseyerck 
kar~ılayan bü) üklerimiz, biç şüp· 
heııiz lzınirin simasını tamameu 
ılcği .. tirecek \'e yenileştirecek, onu 
bir auda A vrupanın mamur şehir· 
lcri vıızi)eline sokacak olan Lu 
projenin tahakkuku iı;in bu pata) ı 
vereceklerdir. Ankaranın az ;:aman 
içinde \'e hamlelerle mamur \'C 

modern bir ş kil olması nasıl le· 
min edilmiş ve hunun için mil· 
yonlu tahsis edilmi~se, lıükı1met, 

fvuir için de beş milyon lirayı 
pek ala verebilir. 

- Sonu 4 üncü sahifede-

Mısırda askeri hazırlıklar 

Libya hududlarında yeni 
tahkimat yapılacak 

Kahire, 22 (RadyoJ - Mısır 

hükıimeti nezdinde askeri mü .. a vir 
Kolonel (Kornoval]; ;\!ısır crkiını· 

harbiye reiei Şükrü [Paşa] ile bir· 
likte )tısırın garb hududlıırını ma· 

hallinde tetkik ettikten eonra, bu· 
ralarda yapılacak istihkamlar hak· 
kında bir plan haıırlamı,tır. 

llazırlnnan plli.nda, Libya hu· 
dudlarınılaki bava ista yonıına yeni 

hava topları ikame olunması lüzu· 
mu hasıl olmuetur. 

1 tal ya· Ilabcşir.tan harbine!e Ln 
hıııludlarda yapılmış olan tahkimat, 
bazı tııtlilatlo tak\·i) c edilecektir. 

Son lıaberlerc göre, Jııkrnclc· 
riycde bir La\'a istasyonu inşa 
edil• e ktir. 

l'llı ır hükumetinin fngilıereye 
ısmarlamış oldu~u mülıimmaı, pey· 
d erpey gclmeğe lıaşlamıştır. 

Dün seyyahlar geldi 

Hindli bir sult n ·ıe aleb 
valisi de aralarında idi --------------

Beyrutlu bir münevver, Atatürk neslinin 
azmı karşısında hayranlığını anlatıyor 

. -
Dün sabah limıınıınıza u~rıyan mıştır. J!akat saatlerce Jevam eden 

Fransız lıandıralı Providan vapuru araştırmalar boşn gitmiş kadının 

ile ~elırimize 390 Eeyyah gelmiştir. ce•ı:di hile lııılunamamıştır. 
· Amerikalı, Franı1ız, Suriyeli, Fifü· Denize düşen Ermeni kadını 
tinli ve Lübnanlı olı:ın seyyahlar, Türk tehansı olduğu içio, vapurun 
grub grulı kanıya çıkınışlnr, şehrin ilk uğradığı Türk limanı olnıı tz. 
muhtelif yr.rleriui \'e müzeyi gez· mirde gemi aüvaıisi lııidiseden v.a-
ınişlerılir. bıtnyı haberdar etmiş ve müddei· 

Aynı Yapnrda bulnnan ,.e Fran· umumilikçe tahkikat yapma ını i&· 
sny:ı gitmekte olan Hindistanın temi.tir. 
Sabaro ~lalka Sultanı Jbni Galib Gemi yolcularından yapılan 
'e Hııleh \'albi .Mehıneıl Nebi de tahkikat netice inde, bu Ermeni 

kadınının sık ııık buhran geçirdiği 
karaya çıkmışlardır. IlinJli Sultan, 
eehirıle otomobille bir gezinti yap· 
tıklan ve hazı evya satın aldıktan 
sonra vapura dönmüştür. 

ve gene böyle lmbranlı bir zama· 
nıııda deniza dü§tüğü anln~ılonetır. 

Aslen lstanhullu olduğu tcsbit 
edilen Do. Sima, bundan birkaç 

Providans vapuru, akeam üzni sene c\'cl kızı ile birlikle f tanbul· 
fı;tanbUla hareket etmiştir. 

•• • 
Dün limanımızdan geçen Pro·. 

vidans vapuru Beyrut ııçıklarında, 
yolculardan 50 ynşlarında Simıı 

adında bir Ermeni kadım geçircli~i 

bir buhran neticesinde dcniz.r düo· 
müş ve kaybolmuştur. 

lludi enin vukuu akabinde va· 

pur derhal durmuş, denize sandal· 
lar indirilmif, araetırmalar yapıl· 

dan Be) rulo gitmiş ve orada yerleş· 
miş \'e bu defa da kızım lleyrııttıı 
bırakıırıık ıstanbula dönerken deni· 
zc düşerek hogıılmuştur. 

Hadisede kimsenin bir suçu 
olmadı~ı vo gemi mürettebatının 
da bir ihmali ı;<irül mediğinden ,.a. 

purun yoluna devamında mahzur 
olmadı~ı semi Ü\'ari ine bildiril· 
mi~tir. 

- Sonu 4 ncü sahi/ede -
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Sayf 2 ANADOLU 

~~~Q 
Hayat, ideal ve hayal 

Altı )il önce, Bur.sanın Lir kıı:ı:a~ındn tanıclı~ıııı scnç kıla benıemi· - /(ı J ... b f • 
'ordu. Ü kahkaha, O ueşc, ümid \C lıe)C~an dolu, san açlanınn uçları bol oraon oto ÜS erı 
hol )Ü:ı:ii111JP. sanulıın , o taze \C ··anlı kız ıle~ilıli artık. Kuca~mda kuo· ucuz1;;.;;;,-:y;,~k -- Elektrik kilovat 
rlaklıııııııı~ bir )BHu vardı. Oi~cr bir y nnumı ''·• elinden tutuyordu. 

,.okınüe \{' mcvu •ihi idi. • 
Sizi ·dedim· anueliğiıı daha cuıılı ve dolııı ı;cnı;, daha kuvvetli 

.ıpmı1=1 lazımdı. \ok a, bir hastalık mı g~çirdiniz? llcıtmıııdıı kaldığına 
~orc, iı ürıiwrsit~) c de gideccktiuiı ılrğil mi? 

Kundağı, bir az gevşP-tti. Çocu~un y utfine hıtktı: 
•• - Bir hııstnlık geçirdiuı -clt'ıli· lıf'r kızın geçirdiği bir lıaat:.ılı1'. ... 

Dahn doı;rum hayal Iıasıalığı. MekteL sıralarında ikcıı hayatı, ııa ıl dü· 
şıiııfirdüın , istikbalime verdiğim renk ve şekil ııe güı:c:ldi, tasa\'VUr 
edenıczehıiz. llnyalhıınernde gittikçe yaldızlııpp, telleyip pıılluyıp lıütüo 
varlığımla nlıldı~uo idC'al, içimle yaşaclığıuıız hayat ve hakikate uyaımk, 
batın onn hükmedecek, ıliyorclum .. Rer genç kız, kendi arzu ,.e istekle· 
riniu kauadlarındıı o ) ük ekliklere uçmuyor mu? Hen de öyle idim. Bu, 
lıir sakat gürüş, bu bir hnsta ıliişiincc imi~ ıneğer.. lık darbeyi, üni çer· 
sile)e girememekte yedim. Müdlıi~ bir hızlu hu,luktnn düşnken, kalhim 
beni mukabil Lir tazyikle gene ) ükscklerc nttı. Çünkü taın o !'ıraıla, 

tiındiki kocamı sevmiştim. lln defa da aşkın sihir ve fü unu içiude 
idim. Çılgınca sevişiyorduk. Keneli isıikhalini, yük ek hir tahsil ve meslek 
içinde, kendim hazırlamak hu usundaki iıleulim kııybolmu,ıu. Fok.at 
onun yerine knlbimi rlolduran heyecanlar, bana bol bol teselli veriyor• 
du. İzdi\aç ve bny:ıt hakkında, yıldızlarla, güneş ışıkları, mehtap ve 
gurub renkleri ile sihlü bir rüya i.Jeuıiştim. Nihayet o gün de geldi, 
evlendik. Rir çocu~umuz doğdu. Hiiya yavaş yavaş Biliniyordu. Arkasın· 

dan biri dıtba dünyaya geldi ve Bursada gördül\ünüz kız ela, işte bu bale 
geldi. Biz, hastayız, lıııyatn ynnlış lıuzırlanı) oruı. Bu fazla lı:ıyal . ı>r· 
eemliği ve ~özde ideal hastalığıdır ki, hakikatin ve hayatın kemli L..auuıı· 

ları karşı ıoıla l.ıiıi müdhi: surette hırl'alıyor. Bu kanunları, olanca çıp· 
Jaklıklan ve sertlikleri ile mukavemete aynı zamanda kabule ha:.ı:ırlan

mış olsak, belki de ·hayır, belki cle~il, muhakkak- uıe;;uıl olurduk . .Me· 
8elt'i istikbalin, yalnı:t. hayal kurmakla tahakkuk edemiyece~ini, izdivuı·ın 

latlı \IC bayıltıcı bir rüya ~ibi yaşnnaaııyaca~ını bilmiş ve dii~ünmüı 
oleak, herşeyiu mahiyeti çok değişirdi. Fukal ırn ç.ıre?,, 

Dalın çok ıınlattı. Sonra çocuğun kuodnğıoı açtı: 

- Bir nı hMalnrıı;ın ·d~di· ı~üukü fıınir çok eıcıık ... 

Sabık lmuhasip, gazino 
kralı oldu 

Fransnda büyük gazinolar 
aslen Orogvaylı olan Amleto 
Battistini adlı bir adamın hük· 
mü altındadır. Yani bu adam 
Fransanın gazinolaar kralıdır. 

Bu adam Cenubi Amerika· 
da bazı müesseselerde muha· 
sebecilik etmiş, sonra bazı 
bankalarda mühim vazifeler 
almıştır. Bu sayede maruf mil
yoner Frank Hay Gild ile ta· 
nışmış ve ona Fransada mü· 
leadid gazino • daha doğru~u 
kumarhane • \er tesisini teklif 
etmiştir. Frank Hayın verdiği 
12 milyon dolarla Amleto 
Fransada en maruf gazinolara 
hakim olmuştur. 

Talih getirmiş 
Şimali Sırbıstanda kain Yi

akodık şehrinde üç Sırplı, bli· 
yük piyankonun büyük ikra· 
miyesini bir e~ck sayesinde 
kazanmışlardır. Hadise şöyle 
olmuştur: 

Seyyar bir piyanko bayii 
kasabaya bir demet bilet ge
tirmiş ve halk ta biletleri al· 
mağa başlamıştır. Bu iiç Sırplı 
da müştereken bir bilet almak 
istemişler, fakat bir türlü bir 
numara seçeınemişlerdir. Bu
nun üzerine biletçi: 

- Canım, bunun kolayı 
var. Şu eşeğe bir bilet çek· 
tiririz; olur biter, demiştir. 

Ve hakikaten böyle yap
mışlar. Eşek bu işe alışkın 

imiş gibi ağzile demetten bır 

bilet çekip alınış ve köylüler 
de bu bilet sayesinde milyo· 
ner olmuşlardır. 
Talih kuşu neyi sever? 
Çiııde; Şanghayda belki de 

emsaline başka yerde tesadüf 
mümkün olmıyan bir enstitü 
vardır. Bu enstitü; kader ve 
kısmet meselclerile uğraşınnk· 
tadır. 

Saime Sddi 

atine göre insanın mukadde
ratını yüzünün eşkali tayin ve 
tesbit eder: 

Mesela, büyük ve geniş bir 
ağız, sahibinin hayatta muvaf • 
fakıyetine delildir. 

Patlıcan kadar büyük bir 
burun, servete delalet eder. 

Bunun için, birçok Çinliler 
Şanghayda enstitüye ve müte· 
hassıslarına müracaat ederek 
ağızlarının ve burunlarının bü
yütülmesini istemektedirler. 

Büyiik burun mu, yoksn 
servet mi; yani hangisi daha 
ziyade tercihe layıktır? 

Eski ve yeni sergiler 
Bizim 9 Eylul fuarı gece ve 

gündüz halka açık kalır; 1937 
Paris sergisi küşadından bir 
müddet sonra geceleri de hal
ka açık bırakılmıştır. Fakat 
gece açık kalan scrgilP.rin ba· 
şında 1867 Paris sergisi gelir. 
Şüphe yok ki o zaman mu· 
azzam bir sergiyi geceleri de 
açık bulundurmak bir mari
fettir. Çünkü o zaman elek· 
trik tenviratı yoktu. Bu feci 
vaziyete rağmen 1867 sergisi 
çok rakbet kazanmış ve hiç 
bir sergiyi bu sergide olduğu 
kadar hükümdarlar ziyaret et· 
memiştir. 

1867 sergisini Osmanlı pa· 
diş;ıhı Abdülaziz, Yunan kralı 
Birinci Corç, Belçika kralı 
ikinci Leopo'd, Prusya Veli
c:.htı Pren~ Fredirik, Çu ikinci 
Aleksnnur, Prusya kralı Vil
hclm, İspanya kralı Don Fran
sisko, Avusturya imparatoru 
Sikadenın knrde ·i ziyaret et· 
mişlerdir. 

Zehirli gazlara karşı 
Z0 hirli gazlara karşı tahaf· 

fuz meselesi, insanların en bü
yük meselesi olmuştur. Şim
diye kadar birçok gaz maske· 
!eri yapılmış, fakat bunlar pa· 
halı o)dııklaıı lc;in k:fı dere· 

MUlhakata işliyen otobUs . 
cUlerin istekleri kabul 

edilmedi 
Benzin fiatlerinin ucuzlaması 

üzerine, hmir mülhakatı ara
sında sefer yapan otohüs ve 
kamyonlar nakliyat ücretlerin
dP. yiizde otuz nisbetinde ten· 
zilat yapılmış ve ve otobüsler 
halkı bu fiat üzerinden nak
letmE"ğe başlamışlardır. 

Mülhakata otobüs işleten· 
)erden bir kısmı, diin beledi
yeye müracaat ederek yapılan 
tenzilattan zarar gördüklerini 
bildirmişler, ücretlerin yüksel
tilmesini istemişlerdir. Fakat 
belediye otobüscülerin bu ta· 
lehini kabul etmemiştir. 

Kordon otobüslerinde de 
tenzilat yapılması mümkiin 
olup olmadığı belediyece ted· 
kik ettirilmiş; otobüslerin mun
tazaman, saatle hareket ettik
leri için, az müşteri ile de 
sefer yaptıkları ve bu sebeble 
ücretlerde tenzilat yapılamıya· 
cağı neticesine varılmıstır, 

Yukarı mahalleler 
susuzluk çekiyor 

Halk içmek ve temizlenmek 
için su bulamıyor 

İkiçeşmelikte ve yukarı ma· 
hallatın diğer semtlerinde otu· 
ranlar namına beş kişilik bir 
heyet, dün belediye reısını 

ziyaret ederek halkın susuz· 
luktan çekmekte olduğu sıkın
tıyı anlatmışlardır. 

Heyet, temizlik için değil, 
halkın içmek için bil~ su bu· 
lamadığını, <."vlcrin kokmağa 
başladığını ve bunun önüne 
geçilmesi için Vezir ve Üs· 
manağa sularının semt, semt 
taksim edilerek haftanın mu· 
ayyen günlerinde buralara akı· 
tılmasını istemişlerdir. 

Belediye su dairesi, bu va
ziyeti tetkike ba~lıyacaktır. 
Eğer mevcut iki membadan 
2elrn suyun tazyiki yukarı 
mahallata kadar su verilmesine 
ıniisait ise bu şekil derhal 
tatbik edilecektir. 

Kinderhaymlar bu 
gün açılıyor 

Mektebli zayıf ve cılız ço· 
cııklar için kurulan kincfor· 
hayımlardan birincisi bugiin 
açılacaktır. 

50 zayıf çor.uk bu sabah 
tren ve otobüsle Bozdağa 
gidecekler ve orada hazırlanan 
çadırlara yerleştirileceklerdir. 
Aliağa plfıjıııdaki kinderhaym 
da birkaç giine kadar açıla· 

caktır. 

Emniyet memurları 
Terfi edenler Eylülden 
itibaren maaş farkmdan 

istifade edebilecekler 
Emniyet memurlarından terfi 

edenlerin maaş farkı hakkın
daki kanunun, Eyluldcn iti· 
haren tatbik mevkiinc kona-

ücreti indiriliyor 
~---...,.D--+-c>c-.--~- -

Tarife komisyonu'bugün toplana-
rak hesabatı tetkik edecektir 

Elektrik ta-
rife komis- .-
yon u, elek·ll 

trik kilovat 
tarifesi n i n 

yeniden ten· 
zili için bu
gün bir top· 
tantı yapa .. 
caktır. 

Komis yo· 
nun içtimaı· 

na, bu-mes
ele ile ala· 8. Muhiddin 
kadar ola· Doğukan 
rak Ankaradarı şehrimize gel· 
miş bulunan Nafıa Vekaleti 
imtiyazlı şirketler Umum mu· 
dür muavini B. Muhiddin Do· 
ğukan riyaset ed~cektir. 

B. Muhiddin Doğukan, dün 
Şehir meclisi azasından Bay 
Muzaffer ile birlikte bu hu· 
susta tetkikata ba~lanıış, Bele
diye reisi B. Behçet Uzu da 
ziyaret ederek görüşmüştür. 

Tüccarlarımıza 

kolaylık 
-- ... ---· 

Haber aldığımıza göre, ko· 
misyonun yarın yapacağı içti· 
mada Elektrik şirketinin hesa· 
batı tetkik edilecek ve bun· 
dan evel 17 kuruş olarak tes
bit edilen tarife üzerinden ne 
mikdar tenzilat yapılabileceği 

araştırılacaktır .. 
Halen 18,5 kuruş olan kilo· 

vat ücreti, altı ay evel tesbit 
, edilen tarife mucibince ve 

1935 tarihlii zeyil mukavelena· 
meye göre, 17 kuruşa tenzil 
edilmişti. Bu tenzilat, heni.iz 
muteber sayılmamakla beraber 
yeni tarife de yapılacak ten· 
zilatla bundan evelki altı aylık 
devre içinde kararlaştırılan 
17 kuruşluk tarife de tatbik 
mevkiinc girecektir. 

lzmir na/ta komiseri geliyor 
Şehrimiz nafıa komiserliğine 

tayin edilen, Bursa nafıa ko· 
miseri Halid, birkaç güne ka· 
dar gelerek vazifesine başlı· 
yacaktır. 

Otomatik Telefon 
Şirketi 

---···---
Menşe şehadetnamesi gös- İki Vekalet arasındaki 

teremiyenlere bir sene 
mühlet verilecek 

Muhtelif mcınleketlc-rlc mer'i 
kliring anlaşmaları hükiimleı i 
dahilinde mal ihraç eden ta· 
cirlerimiz, bazı sebebler do
layısile menşe şchadctnamele· 

rini Merkez bankasına ibraz 
edememekte ve bu sebcbtcn 
gönderdikleri malların bedelle· 
rini vaktinde alamamaktadırlar. 

İ ktısad Vekaleti bu vaziyeti 
nazarı dikkate alarak, tacirle· 
riınizin zarar görmemeleri ve 
mallarının bedellerini kliring 
hesaplarına göre vaktinde ala· 
bilmeleri için Merkez banka· 
sına bir emirname gör.dermiş 
ve şahsi taahhüdname vermek 
ve menşe şehadetnamelerini 

bir sene zarfında ibraz etmek 
şarlilc tediyatta bulunulmasını 
bildirmiştir. ----
Maliye memurları 

arasında 
Nakil ve tayin listesi 
Defterdarlığa geldi 

ihtilaf bertaraf edildi 
İzmir Otomatik Telefon 

Şiı ketinin mübayaası için Na
fıa Vekaleti ile şirket murah· 
hasları arasında cereyan eden 
müzakerelerin müsaid bir şe· 
kilde sona erdiğini ve muka· 
vclenamenin imza edilmek 
iizere iken Maliye Vekaletile 
Nafıa Vekaleti arasında şirke
tin vergi b.orcu meselesinden 
ihtilaf çıktığını yazmıştık. 

Dün Ankaradan aldığımız 
haberlere göre, ihtilaf berta· 
raf edilmiştir. Vergi borcu 
meselesi halledildiği için şİr· 
ketin satış mukavelesi, Nafıa 

Vekaletile Şirket murahhasları 
arasında yakında imza edile· 
cektir. 

Karısını döven adam 
Bn. Naile şikayet etti 
Manisanın (Hacı) Rahmanlar 

köyünde bir vak'a olmuştur. 
Bekir oğlu Mustafanııı karısı 
Bn. Naile bir müddettenbcri 
hasta idi ve tvinde yatıyordu. 
Kndının c;nlışmıyarak hasla 
yatması, kocası B. Mustafayı 

öfkelendirmiş ve Mustafa so
pa ile karısını fena halde 
dövmüştür. Naile, yediği da-

yaktan sonra İzmirin Dcdcbaşı 
köyüne, babasının yanına gel· 

miş ve jandarma karakoluna 
müı ncaat ederek Kocası tara· 

f ından fena halde döviildü· 
ğı1nii şikayet etmiştir. Hadise 

hakkında tahkikata başlan· 
mışlır. 

Posta mi.idürü teftişte 

cağı, Dahiliye Vekile tinden 
ilay ele bildirilmiştir. ..................... 

Maliye memurları arasmda 
yapılan nakil ve tayin liste i, 
dün şehrimiz Defterdarlığına 
gelmiştir. Bu listeye göre, 
Defterdarlık varidat memuru 
B. Osman Balcıoğlu, Beytüş
şebap kazası Malmüdürlüğüne, 
Dikili varidat katibi B. Sii
leyman Bülbül, Karacasu ka· 
zası Malmüdürlüğüne, Maliye 
mektebi mezunlarından Foça 
muhasebe katibi B. Münir 
Ruşen Kars vilayeti muhasebe 
miidürliiğün<', Llileburgaz Mal
müdürii B. Reşid Seçkin 35 
lira maaşı aslile Ödemiş ka· 
zası Malmiidürlüğüne, Kara· 
burun Malmüdürliiğüne 35 
lira maaşı aslile Urla Malmü
diirü B. Süleyman nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

Şehrimiz Posta, Telgraf ve 
Telefon müdürü B. Naim Gü
ler, cvelki akşam Ödemişten 
gelmiş, Çeşmeye gitmiştir. 
Orada bazı tahkikatla meşgul 
olacaktır. 

Amerikada son zamanlarda 
yeni bir maske yapılmıştır. Bu 
maske çanta şeklindedir ve 
çanta gibi kullanılır ve kolayca 
taşınırmış .. 

Ne ala.. Bayanların çanln 
taşımak ıııodası, arlık faydalı 

~y;;; 

İımir ilktedrisal 
B. Vnhid Özv,öıcrıe 
iıin verilmi"lıı. 

ıniifcttişi .. 
on gıın 

Para çalmış 

Karşıyakada Günaydın soka· 
ğında Yusuf un yeleği cebinden 
10 lira çalnn Yakup oğlu Nuri 
yakalanmıştır. 
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----····----Mağaza sahibleri 
haklıdır 

İzmir tuhafiyecileri ile m a· 
nifaturacıları, hep birlikte ya· 
zın bu sıcak günlerinde öğle 
tatili yapılmasını ve mağaza· 

!arının öğle vakti muayyen 
saatlerde kapatılıp gene mu
ayyen saatlerde açılmasını 

istemektedirler. 
Bunun için belediyeye mü· 

racaat ederek bir karar alın· 
masını ve fevkalade sıcak 
olan yaz mevsiminde sıhhi 
vaziyetlerinin korunmalarını 
istemişlerdir. 

Zaten Ankara, İstanbul, 
Aydın, Adana vilayetlerile 
Türkiyenin birçok yerlerinde 
belediyelerin aldı klan karar· 
lara göre sıcak zamanlarda 
bütün mağazaların sahibleri 
ve müstahdemleri öğle tatilin
den istifade etmektedirler. 

İzmir gibi mühim bir şe· 
hirde mağaza sahih ve miis· 
tahdemlerinin böyle bir hak· 
tan miistefit edilmemeleri, 
doğru bir şey değildir. Bele· 
diyenin, bu hususta muvafık 
bir çare düşünmesi temenniye 
şayandır. 

Göcmen sev-, 

kıyatı başlıyor 
Bugün ilk parti Ma
nisaya gönderiliyor. 

Bulgaristandan memleketi· 
mize gelmiş olan 1800 göç· 
menin Urla lahaff uzhancsindc 
sağlık muayeneleri yapıldıktan 
sonra mürettep yerlere sevk· 
!erine başlanmıştır. Bugün ilk 
göçmen grubu, Manisaya sevk 
olunacaktır. 

Bunlar 95 hanedir. Manisa 
merkezinde iskan edilecekler· 
dir. Ayrıca Gördes kazasınıt 

24 aile, Turgudlunun Ahmedli 
nahiyesine 10 aile, Alaşehirt' 
20 aile, Sökeye 287 aile ~ev~ 
edilecektir. Bu suretle Bulga· 
ristan gelmiş olan 436 göç· 
men ailesinden 1800 kişi, tıı· 

mamen mürettep mahallerine 
gönderilmiş olacaktır. Orad" 
iskan edilecekler ve kendile
rine derhal arazı tevzi olunıt· 
caktır. Göçmenler, beraberler 
ı inde ev eşyaları ile hayvaıı· 
!arını da getirmişlerdir. 

Sac saca 
' ' 

baş baştı 
Neticede üç kişi 
başından yaralanJt· 

Cumaovası nahiyesinde f{c~ 
ler köyü civarında bir b9

;. 

sergisinde bir vıık 'a olmuştll e 
lsa oğlu Ahmedle karısı A~~
bağ sergisinde otururken b 
leyman kızı Hatice, Ya";ııı 
oğlu Yusuf, Süleyman ° ı·ı 

J-lııl• 
Mehmcd, Yakub oğlu e5ı 

Süleyman oğlu Abdullah. p.od,. 
Ayşe ve Meryem arasıf tıt 
k?~g~. çıkm~.ş ve iki . t~ra oı· 
bırıbırıne hucum ctmıştır. o!C . e • 
hR kalabalık olan Hatıc ı.ıı· 

·ı nf" suç ortakları, Ayşe ı c 1, 1~ 
daşlarının üzerine çı~llıtOAh· 
ve onları dövmüşlerdır. p.b' 
med ve karısı Ayşe ilebsşıs· 
dullah adındaki şahıs, yıı· 
rından yaralanmışlardır.h stil' 
ralılar, İzmir memlekc~ ..;"·,. 
nesine kal dırı lm,ışlardn · ırrıtıf 
f ·ıı . . el a tutLı J aı crı, ıan armac c ı· 

lnrdır. Tahkikata dcvarn 
liy,n. 
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Madrıd cephesinde · başlı-
yan harp cf evam ediyor·--

-~ . .,. ........ 
Milisler, Kastila Vilafrankada mukabil taarruza 
geçtiler. T ayy<ıre bombardımanları da eksik değil. 

Berlin, 22 (Radyo) - Mad
ridden alınan haberlere göre; 
cumhuriyetçilerle ihtilalciler 
arasında başlıyan kanlı muha· 
rebeJer devam ediyor. 

ihtilalcilerin, Üniversal te
pelerini işgal ettikleri ve Go
adarama nehri sahillerinde yeni 
Yerler aldıkları söyleniyor. 

ihtilalcilere mensub tayyare 
filoları, Madrid-Cazlahara ara· 
sındaki bütün mevzileri bom
bardıman etmişlerdir . Bu mu· 
harebe neticesinde Franko 
kuvvetlerinin 12 kilometre iler· 
ledıkleri bildiriliyor. 

Paris, 22 (Radyo) - Cum
huriyetçiler, (Kastila·Vilafran· 
ka) cephsinde mukabil bir 
taarruz yapmışlardır. 

ihtilalciler, bu taarruzun ne· 
ticesiz kaldığını iddia ediyorlar. 

Salamanka, 22 (Radyo) -
General Franko, ltalya, Al· 
rnanya ve Portekiz sefirlerini 
kabul ederek uzun müddet 
konuşmuştur. 
Bu konuşmadan sonra Franko 
kabinesi toplanmış ve uzun 
nıüzakcratta bulunmuştur. Bu 
lllÜzakerclerde (]il Ruylesi) de 
hazır bulunmuştur, 

Satandeı-, 22 (A.A.) -
Royter Ajansı muhabirinden: 

Alice Marie adındaki İngi
liz gemisi 1500 Basklı mülte· 
cıyj hamil olduğu halde Bor· 
deauksya gitmek üzere Sa
landerden ayrılmıştır. 

Deniz muahedesi 
Avam kamarasında 

tasvib edildi 
Londra, 22 (Radyo)-Avam 

katnarasının bugiinkü toplan· 
lısında; lngiltere, Fransa ve 
A.rrıerıka arasında geçen sene 
akdolunan ve bu sefer Rusya 
ile Almanya laraf ından da ka· 
bul edilen deniz muahedesi 
!asvıb edilmiştir. 

ita/yan gazetecileri 
1' ekrar Londraga gide

bilecekler 
Londra, 22 (Radyo) - İtal· 

rl\ .matbuatının bura mümessil
bl'rı. lngiltere ile ltalya arasında 
asıl olan itilaf üzerine Ağus· 

lo un ilk haftasından itibaren 
~ kr~r Londraya gelerek vazi
elerıne başlıyabileceklerdir. 

ANADOLU 
--·--

~linliik siyasal gazete 
Snbip 'c haf) azguııı 

Haydar Rüşdii ôKTEM 
•ııumi nc:;ri)ııt \C yazı işlcıi 

•tıudurü: llıırmli üzhct Çaurnr 
1 ılarchaur i : - • 

lıuıir (kiıu·i Uc) lcr sokağı 
C. Halk Pıırıisi biuneı içimle 
]' 

l dl?rnf: lzınir ANADOLU 
clefon: 2776 •. J'o ıa kutusu 405 

)' ABONE ŞERAiTİ 
•llıgı 1200, allı nyh~ı 700, üt; 

)' ~lığı 500 kuruetur. 
ııbancı nıcmlckcı!P.r için senelik 

abone ucreti 27 liradır 
, Hcı yerele 5 kuru~tur 

ı.;Ütı -
~üsbolar 25 kunıştıır. 

ı\N l>OLl JATfl..\ SINDA 
IJA~ll u .. rn 

- --- ---
~Japon Amir-alı Ankarayı 

ziyaret edecek. 
üç devle mekteb gemileri yakın

da İstanbula geliyor. 
lstanbul, 22 (Hususi) -Bu hafta içinde limanımıza üç d~v

letin mekteb gemileri gelecektir. Temmuzun yirmi dokuzunda 
evvela Yugoslav, dört Ağustosta Japon, dokuz Ağustosta da 
İtalyan mekteb gemileri gelmiş bulunacaklardır . 

Her üç devlete mensub mekteb gemilerinin istikbali için 
merasim programı hazırlanmıştır. 

Japon mekteb gemisi Amiralı, bu ziyaretten istifade ederek 
Ankaraya gidecek ve bir gün kalacaktır. 

Istanbul Elektrik şirketin· 
sa ın alınması işi bitiyor 

Ankara, 22 (Hususi) - Hükumet, İstanbul Elektrik şirke· 
tini satın almağa karar vermiştir. Bunun için Nafıa Vekale· 
tince tetkiklere başlanmıştır. lstanbul Elektrik şirketinin vergi 
kaçakçılığından dolayı namına 2,5 milyon liralık vergi tahak
kuk ettirildiği malumdur. Bu vergi ~ açakçılığı yüzünden İs tan· 
bul Elektrik .şirketi müdürü ile muhasebecisinin ve diğer ala
kadarların hala muhakeme edilmekte oldukları da malumdur. 

Maliye Vekaletince, Elektrik şirketinden istenen 2,5 milyon 
lira ihtiyat olarak elde tutulacak ve ileride bu para ile şirke· 
tin mübayaa bedeli ödenecektir. Mübayaa bedeli fazla tutarsa 
fazlasını hüki'ımet ödeyecektir. 

Tahran - stanbul hava sefer
leri yakında başlıyor 

İstanbul, 22 {Hususi) - Devlet Ha· ıyolları idaresi, İran 
ile lstanbul ve Ankara arasında hava seferleri için hazırlıklara 
başlamıştır. lngiltereye sipariş edilen tayyarela gelince, Tah· 
ran · lstanbul seferlerine derhal başlanacaktır. 

İktısad Vekilimiz, istihsalat ra
porlarını tetkik etti 

İstanbul, 22 (Hususi) - İktısad Vekili B. Celal Bayar, bu· 
giin İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında meşgul olmuştur. 
Vekil, buscncki istihsalatınıız hakkında gelen raporları tetkik 
ctmi~tir. 

Yeni yapılan Ankara istasyon 
binası bitti. 

Ankara, 22 (Hususi) - Burada yapılan biiyük istasyon bi· 
nasının inşaatı tamamen bitmiştir. Yeni istasyon binası, fev· 
kalade muhteşem olmuştur. Cumhuriyet bayramında istasyonun 
açılma merasimi yapılacaktır. 

İptidai maddelerden alınan mua
mele vergisi tenzil ediliyor 

İstanbul, 22 (Hususi) - iptidai maddelerden alınan mua· 
mele vc;rgisinde yapılacak tenzilat listesi ali tasdike iktiran 
eylemiştir. Yeni liste yakmdn neşrcdilccektir. Bu listeye gör!.!, 
iptidai maddelerden alınan muamele vergisi, nıiihim mikdarda 
tenzil edilm<-ktedir. 

Dedeağaçta büyük bir yangın 
çıkmış, bütün çaı şı yanmıştır 
İstanbul, 22 (Hususi)- Dün Dedeağaçln büyiik bir yangın 

çıkmıştır. Aleş, r iizgarın tcsirilc birdenbire gl'nişlrmiş ve şch
rın çarşısı baştanbaşa yanmıştır. Zarar milyonlarca drahmi<lir. 

~~------·~·----~ 
Kliring 

Hesaplarından 
transfere edilmis .. 
alacaklar verilecek. 

lstanbul, 22 ( Hususi) -
Kliring hesaplarından trans· 
fere edilmiş alacakların tedi
yesi Vekiller Heyetince karar
laştırılmıştır. 

Alman gazeteleri 
Fransanın İspanyaya tayyare 

gönderdiğini yazıyorlar 

Paris, 22 (Radyo) - Al· 
man gazeteleri, Fransanın, 

Fasdan tayyare getirttiği ve 
bu tayyarelerin, Parisc gel-
dikten sonra Fransız hüklımc· 
tinin crıırile Cumhuriyetçi İs
pnnynyn gönderildiğini yaz· 
m. ktadır. 

titrememişti. 

Bastonunu aldı: 
- Gideyim -dedi· ilaç vak

tim geldi. Almazsam yapamam. 
Kalbi onunla takviye ediyorum. 
Vt· sonra yiiziiınc baktı, ilave 
etli: 

- htc, gençliğini ı asgcle 
harcıyanlnrın sonu .. 

Ayaklarını sürükliyc siirük-
li) l', çıktı gitti. 

Biraz cvclki İngiliz doslıım, 
knhvchnnenin penccrcsınin rıl
tından tekrar geçiyordu. Ya
nında, iki giizcl, renkli, neşeli 
çocuk vardı. . Pencereden ses· 
lendi: 

- Bunlnr dn var ya!. -eledi· 
onları dn cğlr:ndiı mck, gı~zdir
mck lazım. Ne yaparsınız, lo· 
runlarımı çok severim .. 

Bu iki tip ve iki müşahe

deye, bilmem; başka bir şey 
ilfıve clmcğc liizuın var mı? 

O. R. G. 

K. Atatürk 

B. Mussolini, birçok yüksek 
şahsiyetler ve heyetler dün 
naşın kiliseye nakli esnasında 
hazır bulunmuşlardır. Tabut 
bu akşam Bolognea nakledi
lt·cck ve 23 Temmuzda orada 
defnolunacaktır. 

Buğday rekoltemiz 
Bız sene az faka• mahsul 

nefistir 
İslnnbııl, 22 (Hıısusi) -

Muhtclıl mınlRkalaıdan gelen 
malumata göre. bu sene buğ· 

day rekoltesi geçen seneden 
çok noksandır. Fa.kal bu sene 
mahsul dahn nefis ve toktur. 

Marsilyaya gelen 
İspanyollar .. 

Maısilya, 22 (Radyo) -
Men adındaki İngiliz vapurile 
diin 345 İspanyol buraya gel
miştir. Bunlar arasında beşi, 

ltalyan ve ikisi Alman olmak 
üzere yedi lnyyarcci de vmdır. 

Sayra S 

öğretmenler 
Ankara, 22 (Hususi muha· 

birimizden ) - Ortamektcp 
muallimliği için açılan imtiha
na giren (500) ilkokul öğret· 
meninden (281) inin muvaffak 
olduğu Kültür Bakanlığınca 
yapılan tedkikat neticesinde 
anlaşılmıştır. Yazılı imtihanda 
muvaffak olan öğretmenlerin 
sözlii imtihanları 17 Ağustosta 
yapılacaktır. 
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Sayfa 4 ANADOLU 
• 

Güzelyalı şosesinin /zmir şeh-
kaldırım masrafları. rinin siması 

Filistinin taksimi 

Dün Şamda muazzam 
bir miting oldu Yankesicilik 

- Başı 1 inci sahifede - k 
Şura; inşaat parası istenen deg., iştiri[ece •• 

yerde, evelce yol açılmış olduğu 
Alsancakta Mesudiye cad- için sonradan yapılıın kaldırım in· 

desinde lngiliz tebaasından ~aatının y~ni inşaat sayılamıyaca· 
- Başı 1 inci sahifede - memleketleri terketmek ümit- ğını kararlaştırmış ve halktan para 

Milletler cemiyetinin esası lerini yok edeceğini ileri sür- Marinin tçinde 65 kuruş bu- alınamıyacağı neticesine varmıştı. 
vakıaların eskimiş olduğunu müşlerdir. lunan çantasını kaparak kaçan Ortada böyle bir nümune bu-

.. d . ..,. h d ) · b Birçokları da bu hususta Mustafa kızı Hayriye, Fatma lunduğu ~e evelce Göztepe cadde· 
goster ıgı mua e e erı ve ey- k k d sinde ııose inııa edildiıti halde bele-

h h · b k l d ve Saime adında i üç a ın .. .. o nelmilel taahhüdleri değiştir- er angı ir arar a ınma an diyenin, şose üzerinde parke döşe-
meği ve ıslah etmeği emre- evel bir müddet beklenilmesi zabıtaca tutulmuşlardır. di~i için halktan [mec<'anen kaldı· 
der. Maalesef birçok vak'&· teklifinde bulunmuşlardır. Dövmek rım inşası] namı altında bir para 
larda Milletler cemiyetinin bu Malilm olduğu iizere bu fi- Şekerciler içinde Mustafa istemesi, bir yanlışlığa müsıenid 

b og· Iu Durmuşu döven Hüseyin olsa gerelctir. Esasen belediye ver· 
mahiyeti ve bu esası nazan kirler Jaha evel hiç ir neti- gi ve resimleri kanununun 41 inci 
dikkate alınmamıştır. Fakat ceye bağlanmadan iki gün sÜ· oğlu Tevfikle, Karşıyaka ban· maddesiude de buna dair sarahat 

__ ........ ___ _ 
- Başı 1 inci sahifede -

Proje şudur: 
izmirin muhtelif yerlerinde 

büyük parklar vücude getir
mek ve şehrin her tarafını 

baştan başa ağaçlandırmak, 
Bostanlıdan İnciraltına kadar 
olan kavis üzerinde elektrikli 
tramvay tesisatı yapmak ve 
tramvay işletmek, Konaktan 
lnciraltma kadar uzanan sa· 

b · k" fi ·· k l d yolarında Sadettini döven Os- vardır. ugün zamanın ın ışa arının ren muza ere er esnasın a hada, şimdi mevcud evlerin 
degv iştirilmesini emrettigv i bir Lordlar kamarasında da ileri man oğlu Ali adliyeye• veril- Belediye. Karantinadan Gü- I l d . f d d"I k 

. l d" zelyalıya kadar uzanan cad· • av u arın an ısti a e e ı me 
Vesl.ka varsa bu vesı"ka 'TIU· su··ru""lmüştü. mış er ır. h d d d ·· dd d k ld suretile bir rı tım vücu e ge-
hakkak Filistin hakkındaki Bu mesele etrafında müza· . At tepmiş yaepme amınışutcıre ki,e beo.~yle hlr pıraırma tirilmek, burasını, lzmir hal-

k l b · d d ı Inciraltı mevkiinde bahçıvan mandadır. ere ere ugiın e evam o u- istemeg" e hakkı olsun. Kanu- kmm bir tenezzüh ve eğlence 
B O b G b d kt Bay Sarı Bekirin hizmetkarı 

. rms y ore un an naca ır. nun 41 inci maddesinde (bele- yeri haline getirmek, Bostanlı 
F · ı· k h k •• kk t b" t• t Çallı Süleyman bindiği atı sonra ı ıstinin ta simi a - ·vıuva a ır sure ı 95· diyece sokakla müceddeden civarında yeni keşfedilen iki 

kındaki İngiliz tekliflerinin tah- viye kabul ettiler idare edememiş, yere düşmüş inşa edilecek kaldırım veya kilometreden fazla uzunluktaki 
liline geçerek sözlerine şöyle Londra, 22 (A.A.)- Avam ve at tekme ile böğründen lağım) kaydı gayet sarihtir. plajda ve lnciraltı mevkiinde 
devam etmiştir: kamarası hemen hemen ittifak yaralamıştır. Bu caddede evclce şose vardı modern otel ve eg" lence tesi-

r · ı b. kk Bucada hırsızlık h k l - Filistin ngiltere toprağı ı e ır muva · at sureti tes- ve şose; er esçe ma um satı vücude getirmek, Kadife 
değildir. lngiltere Filistinde viye kararı kabul etmiştir. Buca nahiyesinde aşağı Yağ·- olduğu veçhile kırma kalesini baştanbaşa ag" açlan· 

K l hane sokağında 2 numaralı t l l B" k t ancak Milletler cemiyetinin ve· amara bu karara meselenin aş a yapı ır. ırço va an- dırmak, burada gu""zel bı"r otel 
evde bir hırsızlık vak'ası ol- d I b 1 d" ·· ti kilidir. Daha evelce mandanın şimdiki safhasında Filistinin aş ar, e e ıyeye muracaa a k muştur. Kozan muhacirlerinden D I Ş d b k ve eğlence yerleri tesis etme , 

b.t · ·· · K d"" B t"' I taksimini tasvip etmemeği ta- ev et iirasın an tat i atın k d d l ı mesı uzerıne u us, ey u · Salim oğlu B. Yakuba aid tehiı ini rica ettikleri halde şehir hal ınm, eniz en ge en 
lahm, Nasıra ve Taberiyya gö- ahhüd etmektedir. olan bu evde ihtiyar annesi havadan istifadesine mani olan 
1.. d ·· kk l Karar suretı"nde hükumetı"n belediyeden kendilerine veti· un en mure ep o an arzı bulunmaktaydı. Geceleyin eve len cevabda: 
mukaddeste hususi bir idare Fılistine karşı takip etmekte giren bir hırsız birçok eşya _ Biz şimdi parayı tahsil 
ve rejim tesis edileceği tesbit olduğu siyaset hakkında bir çalmıştır. Hırsız, zabıtaca aran- ederiz. Hatta taksite bağla-
edilmiş bulunmaktadır. Bu yer- izahnameyi ihtiva eden beyaz maktadır. mak suretile de kolaylık gös-
ler yalnız hıristiyanlığın değil kitaptaki tekliflerin hükumetin Katil Yörük Halil teririz. Vermiyenlerden de tah· 
fakat daha diğer dinlerin de icrası icap eden tahkikattan sili emval kanununa göre, hac· Nihayet suçunu itiraf etli 
mukaddes bildiği yerlerdir. sonra beyaz kitaptaki vesayayı zen tahsilat yapacağız. Bunun 

1 h b Narlıdere köyü civarında 
Buraları büyük bir Avrupa tamami e esa a katmak su· için mani ve mazeret kabul metresi Fatmayı sopa ve taşla 
devletinin daimi kontrolu al- retile parlamentoya muayyen başını ezerek öldüren Yörük etmiyoruz. Devlet Şiirası ka-
tına koymalıdır. bfr plan tevdi etmesine me- Halilin, ilk tahkikatta cinayeti rar ı, halkın lehine tecelli 

Tesis edilecek olan iki Fi- dar olmak üzere Milletler ce· nasıl işlediğini anlattığı halde ederse paraları derhal geri 
1 d J miyetine bildirileceg" i beyan verebiliriz. istin ev etinde de akalliyetler sorgu hakimliğinde ifadesini Denilmektedir. 
mevcud bulunacaktır. Bu aka!- olunmaktadır. değiştirdiğini ve cinayeti, Fat-
liyetler ancak iki taraf için de ------------ manın aşıkı Süleymanın işle· Belediyeden halka verilen 
h b hl k b 1. b f Telefon köşklerin. dig" ini söyledig" ini yazmıştık. bu cevap da zaten hatalıdır. 
ayır a 1 es ıyen itara (Taksite bağlamak suretile 

bir devletin Filistinde mevcut deki hırsızlık Müddeiumumiliğin gösterdiği 
1.. ·· · h"k" ı · v · borçlarını) tabirinde halkın bu bulunmasile himaye edilebilir. Bir işçi zan altmda uzum uzerıne sorgu a ım ıgr, 
d .. H l'I' t k d' inşaattan dolayı borçlu oldu· 

Şuras1 malumdur ki, milletler bulunuyor un maznun a ı ı e rar ın-
lemiş ve maznun bu defa su· ğu kabul ediliyor, demektir. 

cemiyetinin en az şayanı mem· Otomatik Telefon şirketinin Bu inşaat için henüz halkı 
ı çu kendisi işlediğini söyliye· 

nuniyet o an ciheti muahede- umumi mükaleme köşklerin- borçlu kabul etmek yerinde 
d b. · d k" k rek ilk tahkikatta vermiş ol-

lerde ekalliyetler lehine alın- en ırın e ı para asasının ve haklı bir mütalea olamaz. 
hh .. dl · b" k içinde duran otomatın çıka· duğu izahatı aynen tekrar et-

mış taa u en ırço yer- miştir. Devlet Şurası kararı halkın 
lerde tatbik ettirememiş olma- rıldığını ve bu suretle müka- aleyhine olursa, ancak o vakit 
sıdır. leme paralarının çalındığından Panamada halkı borçlu saymak doğru 

Sözlerimi bitirirken Filisti- şüphe edildiğini, bir memurun Bulunan altmlar olur. 
nin sükuna kavuşturulması için zan altında bulunduğunu dün· Panama, 22 (A.A.) - Chi· İstenen parayı veremiyecek 
gerek Avam kamarasının, ge· kü sayımızda yazmıştık. rigui eyaletinde bir altın ha· öyle fakir aileler vardır ki, 
rek Arablar ve Yahudilerin Aldığımız malumata göre zan zinesi bulunduğu hakkındaki bunlar hakkında yarın haczen 
İngiltere hükumeti ile işbirliği altında bulunan, şirketin me- haber resmen teyid edilmek- tahsilata girişilince, evlerindeki 
yapmasını temenni ederim. muru değil, işçilerinden Süley- tedir. Bu hazineyi bir Alman, eşya bile satılacaktır. Devlet 

Bu nutuktan sonra açılan man Taludur. Dün bu mesele bir Fransız ve bir Amerikalı Sarası, halk lehine kararını 
·· k ı d · · · münasebetile bütün alakadar k muna aşa ar a ışçı partısi azası keşfetmiştir. verdiği ta dirde bu gibi va-

Filistin komisyonunun teklif- memurlar isticvap edilmiş- Bu üç kişi eski bir mağa- ziyetlerin telafisine acaba ım· 
!erinin daha evel iki meclis lerdir. rayı açmışlar ve orada üç bin kan var mıdır? 

mütekasif binaları yıktıraı ak 
geniş yollar açmak, dar so
kakları genişletmek. 

Bu saydığımız imar hareketi, 
derhal yapılacak bir iş değil· 
dir. Bunu itiraf etmek lazım· 
dır. Fakat yıllara taksim etmek 
suretile bu proieyi başarmak 
pekala mümkündür. Bostanlıda 
keşfedilen plaj, fevkalade gü· 
zel ve caziptir. Çatalkayaya 
karşı çok güzel manzaralara 
hakim vaziyettedir. Burada 
gazino, otel vesair tesisat ya· 
pıldıktan sonra şehir halkı 

için en iyi ve güzel bir eğ· 
lence yeri viicude gelecektir. 

Proje, lzmir beledıye reisi 
Dr. B. Behçet Uzundur. 

İzmirde turistik yolların in· 
şaasından sonra belediyenin 
bu projesi de tahakkuk edin
ce 1zmirin alacağı yeni sima, 
derhal gözönüne getirilebilir. 

Haber aldığımıza göre, tu
rüstik yollar projesi Nafıa 
Vekaletinde tetkik edılmek· 
tedir. 

Vilayetimizde inşa edilecek 
turistik yollar için Cezair ve 
Tunusta mühim birçok asfalt 
yollar inşa etmiş olan ecnebi 
büyük bir firma, şehrimizdeki 

alakadarlara müracaatta bu-azasından terekküb edecek bir Fransız sefirleri kilo ağırlığında altın külçeleri Halk, kendileri ıçın bir 
komisyonda tetkik olunmasını Arasında değişiklikler bulmuşlardır. Bütün külçeler borç kabul edilmesi şeklinde lunmuş, çok müsaid şerait 
teklif etmiştir. olacak.. üzerinde eski ispanya kralla· Devlet Şurasınca bir karar altında vilayet yollarını inşa 

Aralarında Liberal Sinclair Paris, 22 (Radyo) - Peti rmın armaları vardır. verilecek olursa istenen parayı etmek istediğini bildirmiştir. 
Churchill de bulunan diğer Parizyen gazetesi; Fransız Ha- Sanıldığına göre, bu al tın- derhal vermeğe hazırdır. El· Yapılan teklifte, inşa edi-
birçok hatipler de Filistinin riciye Nezaretinin ' tensibile lar Amerikanın keşfi zaman- verir ki, şimdiki tatbikat te· lecek yollar için 15 senelik 
ikiye taksiminin halen Avru- birçok memleketlerdeki Fran- !arından kalmış ve yerliler ta· hir edilsin. Öyle sanıyoruz ki, tamir garantisi verilmektedir. 
pada birçok memleketlerde sız sefirleri arasında tebeddü- rafından bugün bulundukları 1 zmir belediyesi de bu fikri Yani on beş sene, asfalt yol-
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Dün seyyahlar 
geldi 

-Başı 1 inci sahifede -
Şam ile Beyruttan gelen 

seyyahlardan muhtelif zevatla 
görüşen bir muharririmiz, ken· 
dilerinin, ihtisasatını sormuş

tur. Bu zevatın söyledikleri 
şu kelimelerle hulasa edile
bilir: 

"Hayranlık ve memnuniyet,. 
Beyrud münevveranından 

Seyid Abdullah şunları söy· 
}emiştir: 

- Beyruttan har~ket etti
ğimiz dakikadan itibaren bir 
heyecan içindeyiz . 
Dünyanın en büyük adamı 

Atatürkün yarattığı Türkiyeyi 
l:.ıir an evel görmek, bizim için 

bir emel halinde idi. Güzel 
memleketinizin ilk iskelesi olan 
İzmiri görünce fevkalade bir 
hayranlık duyduk. Bu şehrin 
geçirdiği büyük yangın hak· 
kında bizim de şöyle böyle 
bir malumatımız vardı. Fakat 
yangından mütevellit harabe· 
ler üzerinde şimdi mamurele· 
rin yükseldiğini görüyoruz da, 
bu kadar az zaman içinde bu 
işlerin nasll başarıldığına hay· 
ret ediyoruz. Bu, Atatürk 
neslinin ne büyük ve kuvvetli 
bir azimle mücehhez olduğu· 
nu gösterir. 

Suriye halkı, Türk kardeş· 
]erile daima bir uhuvvet içinde 
yaşamak emelindedir. Buna 
emin olmalısınız. Biz, bu uhu\f· 
veti takviye etmek ve sarsıl· 
maz bir dereceye getirmek 
için ne yapmak lazımsa yapı· 
yoruz. Türk kardeşlerimizin, 
Suriyeye gelip seyahatler yap· 
masını çok arzu ediyoruz. Bu 
arzumuzu isbat etmek içindir 
ki buna, evvela biz başladık· 

Ümid ederiz ki, Türk kar· 
deşlerimiz de yakında memle~ 
ketimizi ziyaret etmekle bit1 

memnun bırakacaklardır. 
• 

Lüksenburg düşesı 
Parise vardı 

Paris, 22 (Radyo) - Lük· 
senburg düşesi, zevci Pren9 

Eliksi ve Lüksemburg Baş~e· 

kili ile birlikte dün buraY8 

gelmişler ve Reisicumhur ~· 
Lebron tarafından kabul cdıl· 
mişlcrdir. 
Rus mahkemesi reisine 

nişan verildi 
Moskova, 22 (Radyo) -: 

Büyük mahkeme reisi B. V~f 
sinski, (Lenin) nişanile talt• 
edilmiştir. ~ 
•ıımıı::mımıaıa=illm ..... 

ede' sağlamlığını muhafaza 
cektir. Ayni zamanda yedi ., 
senede yapılacak yollar, bı 
buçuk senede ve parası gerıe 
uzun taksitlerle tesviye olurıa· 

tazyik gören Yahudilerin bu lat yapılacağınmı yazıyor. mağaraya saklanmıştır. doğru bulacaktır. !ar tamire ihtiyaç hissetmeden # 
.. ll'UmE!!E:::ı:mi!Zi2l2!!1BC::ıc.:::!!:i?."lil:ciml'lm;!:ım!m!l .. !l!ll!lfm .. ml! .. ımıEIDl ... IElllmllİİIBl!l .. llZllaimİllİlml• ..... llll .............. l!lm .. lm .......... İıİlli .. llİıl~--WWlır. ... u31İ11 .. 111iı ........ 11[111 ... ~. 

caktır. 

-27- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

tegayyüb etmiştir. Resmi tah· 
kikat neticesinde kati surette 
tagayyübü tcsbit edilmiş ve 
Lidyanın nikahı da feshedil· 
miştir. 

- Bu tegayyübten kaç se
ne sonra Lidya ikinci defa 
olarak evlenmiştir? 

- Kati olarak bilmiyorum. 
Fakat oldukça uzun bir zaman 
geçtiğini sanıyorum. 

- General, bu kadının ha· 
yatını ne suretle kullandığını 
biliyor musunuz? 

- Pek az şey bilıyorum. 
Anladığıma göre Lidya pek çok 
seyahat etmiştir. Arz üzerinde 

gezmediği yer yoktur. Aynı 
zamanda mali müşkülat içinde 
kalmış ve yaşamak için de 
çalışmağa mecbur olmuştur. 

- Bahriye nazırile evlen
diği vakit ne vaziyette idi? 

- Kati olarak bilmiyorum. 
Bazı sözlerinden o zaman 
umumi mahallere intisabı ol
duğunu anladım. 

- Hayreti Lama halkı ile 
hususi bir münasebet ve d.Jst· 
luk tesis ettiğinden haberdar 
mısınız? 

- Hayır!. Bilakis burada 
kadın veya erkek hiçbir dostu 
olmadığından şikayet ederdi. 

Burada kendisini tamamen }erinden anlıyamadım. - Vücudünün harareti çok ilaç imiş ve kendisine Hiodlı 
yalnız addetmekte ve esasen - Sizin hususi mülakatla- yüksek olur ve teninin rengi çok alim bir doktor tarafınd~ıı 
kalabalıktan ve gürültüden de rınız var, bu hususta beni adeta mosmor kesilirdi. Sinir· verilmiş ve sureti mahsusa. 

8 

memnun olmadığını söyle- ancak siz tenvir edebileceksi- lcri de çok gerilirdi. kendisi için tertib etmiş İ~1~e 
mekte idi. niz. Mesela, Lidya denilen - Bu hal acaba ne gibi - Pek ala .. Bu ilaçtan sıı 

- Lidya burada nasıl bir bu güzel kadın sinirli midir? bir sebebden doğuyordu? var mı? 
hayat geçiriyordu? - Bazı ahvalde hususi bir - Fevkalade asabiyet ve - Evde ol~a gerek! .. ek 

- Temiz ve muntazam bir sinirlilik gösterir. heyecan ve ıstırabdanl - Ben bu ilacı gor(Jl 
hayat .. Ben kendisini istedi- - Pek ala.. İsterik araz Bu suale, mütehassıs ve isterdim. k 
ğim zaman görebilirdim, tabii, gösterir mi? profesör de şöyle cevap Profesör hafızasını lopl_~;;t 
ailevi vazifeleri sırası mus- - Evet.. Çok müdhiş isteri verdi: istiyormuş gibi bir rnu 

8
1 

tesnal. nöbetleri vardır. O kadar ki - Hayır.. Büsbütün başka ·· l · · gener 

Mütehassıslar ve Mars sus· 
tular. Bu sükfıt epeyce bir za· 
man devam etti. Nihayet sü· 
katu emniyeti umumiye mu· 
dürü bozdu ve Marsa: 

- General, bana bu ka
dının mahremiyet hallerinden 
bir kaçını zikredebilir misiniz? 

Diye sordu. 
Ne gibi mahremiyet hal-

sustu, sonra goz erını 
hazan birçok şeyler de söyler, bir sebebden!. General, bu Marsın gözlerine dikerek: d , 
durur! hal gelmezden eve] olan şey- Evvela affınızı rica e ·ıee 

- Neler dediğini tesbit leri bana izah edebilir misiniz? ık· sı 
edebildiniz mi? rım, general!. Fakat be 

1 
bit 

- Evet. . . ·· ·· ecek 
Maalesef hayır . ş h ld b 1 yersız ve garıp gorun .. ...,Jeİ 

- U a e, nÖ etten eve s· · cUw 
- Yazık .. Neden? ne yapardı? sual soracağım. ızın ? 
- Çünkü, bu nöbet halin- - Hususi bir ilaç alırdı. asabiyeniz sağlam mıdır hte· 

de söylediği sözler meçhul - Nasıl ilaç? Çok sağlamdır, mu e· 
bir lisana aiddi. - Bilmiy".>rum. Bu ilacı rem profesör! iftiharla .. ~:~ıi 

d . k" abi cum - Daha başka ne gibi kendisi tedarik eder ve ya· erım ı, as _ 
hususiyetleri vardı? nında getirirdi. Bu hususi bir - Sonu flar 
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23 Temmuz 937 

Şehirden röportajlar: 

Sıcaklarda neler 
konuşuyorlar? 

--·-''Denize girebilmek için, günde
liği oraya sulamak lazım.,, 

Bu lzmirde b~;gün kaç kişi 
denize girer? 

b içinde yuvarlandığımız mü· 
arek yaz; inciri, üzümü, pa

llıuğu vesaireyi renkleyip ol· 
~Unlaşhrırken, insan oğlunu 
ğ a, tepesindeki saçtan tırna· 
dına kadar işleyip, dişleyip 
Utuyor. 

h Döktüğümüz sırım sırım teri 
i :saba kalksak, yalnız lzmir 
~1ndeki ter sarfiyatının yekunu, 
1> eray yediğimiz etin sıkletini 
~ec;erdi. 

tı Bütün gazete ve mecmuala· 
n kapaklan ve içi, bize dün· 

ra Plajlanndan muhtelif tab· 
k~ar vermeğe başladı. Beyaz 
~tüktü dalgalarla kucaklaşan, 
~ ıllerde gülüp koşuşan genç 
ı:dın ve güzel kızlar, bu tab· 
~0tıun ekseriyetini teşkil edi-

r .. 

~c Bugün mayo bile, şu kos
~i~~ d~nyanın mevsimlik bir 
fl) ısesı, bir münakaşa mevzuu 
tt~~ştur. Hangi renkte, hangi 
~1 ı de bir mayonun daha gü· 
I>~ daha zarif ve cazibedar 
~I> Cağı, harıl harı] konuşulu· 
~i~·d Beri taraftansa, toprağın 
dttı e, maden kuyusunda ter
~t bayılan insanların sayısını, 
l&tı~an var, ne de soran .. 

tıl, abıatın en eski temel taşı 
~~ i'~neş bile, asırlarca hü· 
~ltttı su.~düğü halde, böyle bir 
Ş gormemişti: 

•~ ~ kumlar üstüne serilmiş, 
ı,tt 8!galara atılmış milyon· 
~~t~ı ınsan yığını, elbette ki, 
~~11/Cek birşcydir? Güneş, 
~\it 1 

eserini, şimdi daha iyi 
~ •tnağa başladı. 

flL end· . d k b 1 ~t ın~ on an urlara i en, 
~~tı bCebınde dünya harçlığı 
'~lıy Ctkes, durmadan denize 
t~lttıor.. Uzak ağaçlıklardan 
~~k ~ğustosböceği scslerile 
~u: alar, bu hayatın tem
~i~ ./ tutuyorlar. Fakat, de
llt~tllı aJ onu bir de sahilde 
tı~tıı,';an, kesesinin dibi delik 

1 
bu a da sormalı .. 

~11 b .. l<emeraltında, yaka
tıu~ '&ırları açık iki ge,nç 
'- UYorlardı: 

~İttb·ıAh, şöyle bir, denize 
1 Sek ' .. 

t~ Sak 1 b 1ar d a •mızın dibinde du-
'rtk .. a telini ıslatmıyor mü· 

'~ t~lıtıtk aç Para tutar gidip 
''• b,tı lc\irnbiı· 

r. 10" ır ya, herhalde "itf .dl . 
I· 1 do &itmek, girmek ve 
~1ltı. l'lfllek için 30-40 kuruş 
' d~_ Cünd l" • 
~~ ti e ığı oraya sulamalı 

- Öyle yal 
- Ter banyosu yaparım 

daha iyi!.. 
Hakikaten de hakları vardı: 
Bir gündeliği buraya feda 

edemezlerdi. Buna akıl, man· 
tık ermezdi. Birisi: 

- Ah ·dedi· bıraksalar da 
şuracıktan atılsak denize .. 

Bıraksalar bile mayo 
yok. 

Canım, çıplak gireriz. 
Taşa tutarlar bizi ... 

-Taşa tutacaklarına, birer 
mayo hediye etsinler de gi
yelim .. 

Gençler, kahkahalarla gu· 
lüştüler ve kayboldular: 
Düşündüm: 

Paraları yok, mayoları yok· 
tu. Hayatın bu kadar çilesini, 
güneşin ve sıcağın bu kadar 
marifeti ile beraber hazmede· 
bilmek için, Eyüb peygamber 
sabrı lazımdı. Ve onlar, bu 
sabra malik olmuşlardı .. 

Sonra, işi başka cepheden 
düşündüm: 

Bu İzmirde acaba kaç kişi, 
kaç defa denize girer? 

Bu sualin cevabı gayet fe
cidir.. Mesela: 

- Bu f zmirde her gece 
kaç kişi şampanya içer? 

Diye sorulmuş gibi birşey· 
diri.. Burnumuzun dibinde, 
iki banyo, bir de İnciraltı 
vardır. Sahillerden, kendi ban· 
yo1arından denize girenler de 
malum. 
Şu halde geri tarafı ne ya · 

pıyor? .. Hiçi.. Bol bol, terli
yor, bol bol yanıyor, kıvra· 
nıyor: 

Canımın sıkıntısı ile, kalk
tım, Reşadiye deniz banyosu· 
na gittim. Baktım ki, yüz kişi 
kadar insan var. İzmir nüfusu 
itibarile yüz kişinin nisbetini 
düşünmek istedim, ya becere
medim, ya sıkıldım, bir netice 
alamadım .. 

Karşıdan bir sandal geçi· 
yordu. içinde, Musevi gençler 
ve erkekler vardı. Eğleniyor· 
lardı .. 

Bir şarkı yükseliyordu: 
Biz Heybeliyedc her gece 

mehtaba çikardik 
Sandallarimiz neşe dolar 

hayde dalaardik 
Gayri ihtiyari güldüm: 
Heybeliyi nerede görmüş· 

!erdi, hangi akşam, hangi 
mehtapta, hangi sandalla gc· 
zintiye çıkmışlardı? .. 

Arkasından bir şarkı daha: 

ANADOLU Sayfa S 

Dilenci tuzağı 
Dün bir arkadaşım refika. 

sının dilenci tuzağına nasıl 

düştüğünü anlattı. Enteresan 
bulduğum için yazıyorum: 

- Diyebilirim ki, benim 
eşim, dünyanın en merhamet]i 
kadınları arasında, birinci de· 
ğilse bile, ikincidir. Ayda har· 
candığı bir kaç liranın dörtte 
üçünü demiyeceğim, fakat mu-
hnkkak ki yarısını fakir namı 
altındaki dilenciler alırlar. Be
raberce sokakta yürürken, on· 
lar köşeden, bucaktan, kar· 
şımdan görünürler ve bizimki, 
hemen çantasını açar, verir .. 
Adeta, bir borcun muayyen 
taksitini yatırıyormuş gibi .. 

Diin, bir kahvehanenin ö
nünde, onu bekliyordum. iz. 
mire inecektik. Kahvehanenin 
merdivenlerinde de, birı ihti· 
yar, biri uydurma sakat bir 
genç, biri de çocuk olmak 
üzere üç dilenci oturuyordu. 

Uzaktan, bizimkini görünce, 
yaşlı adam, en küçüğe: 

- Sen git, dedi, yalnız, 
çocuğunuzun başı için, de, 
kafi! 

Ve süratle, diğer sözde sa· 
kata hitab etti: 

- Sen de atla, şu köşede 
karşıla onul .• Allah yetişecek 
çocukları, gençleri, genç ko
caları benim halime döndür
mesin del 

Ve kendisi de merdiven 
dibine oturdu. Uzaktan, rc!fi· 
kamın evvela çocuğa, sonra 
ikincisine sadakayı verdiğini 
gördüm. Sıra, burnumun ucun· 
da duran ihtiyara gelmişti. 
Refikam beni görerek güldü: 

- Tasavvur edemezsin -de
di- verdiğim bir şey değil 
amma, oncağızlara küçücük 
birşey hediye ederken ne ka· 
dar zevk duyuyorum. 

Tam bu sırada ihtiyar, ba· 
şını doğrulttu: 

- Bir sadaka!.. Çok değil, 
küçük bir sadaka.. Siz de ih· 
tiyar olacaksınız ve, akibeti· 
nizin ihtiyarlık çağında neler 
hazırlıyacağını bilemezsiniz .. 

Ben, cevap vermeğe hazır
lanmıştım ki, refikam ona da 
beş kuruş sundu ve benim, 
asık suratımdan bir şeyler ya
pacağımı anlamış olmalı ki, 
koluma girdi: 

- Bırak ·dedi- bırak, ha
yat boyunca bu kadarcık ol· 
sun bir yardım yapayım? 

Dayanamadım: 

- İyi amma ·dedim· onlar 
seni, çoktan peylemiş olacak· 
lar. Sen gelirken, onlar kö
şeleri tuttular, hatta araların· 
da direktifler bile verildi. Süt· 
lü inek gibi sağıyorlar seni. 

Refikamın terlediğini gör· 
düm. Belki izzeti nefsinde bir 
acı duymuş, muztarib olmuştu. 
-Zararı yok! 
Diye mırıldandı. Ve sonra, 

yüzüme bakarak ilave etti: 
- Kcşki hayatta aldanmak· 

lığımız bundan ibaret olsa .. 
Çimdik 

Denize dalayim mi? 
Bir haluk alayiın mi? 
Kendi kendime, dedim, bu 

olur İşte .. 
Fakat her ne olursa olsun, 

Musevi gençler eğlenmesini 

biliyorlardı. 

Ben, zaten denize girmek 
için gelmemiştim. Dışarıya çık· 
tım. Önümden süratle bir 
otomobil geçti. içinde yazlık 
kıyafet)erile, adeta ruha inşi· 

rah verir gibi açılmış, beş altı 
kadın ve erkek vardı. 

Havacılık aleminde: 

Büyük denizler af akında 
hava faciaları 

.. 

935 Senesinde düşen Elyıng Fortvss büyük yolcu taygaresi uçarken ve düştükten sonra 

Am~lia Erhattan ve arkadaşından evel de tanınmış 
bircok htıvacılar, • dalgalar arasında can verdiler. 

. ren ve Bayan Brril Hart da 
Bermud ve Avrupa hava sefe· 
rinde ölmüşlerdir. 

8 Ağustos 1931 de Ame· 
rikalı tayyareci Kramer ve Pa· 
ket te Birleşik Amerika· Dani
marka hava seferi tecrübesinin 
kurbanı olmuşlardır. 

25 Ağustos 1932 de Amc· 
6-. rikalı Lik ve Bohson seferinde 

boğulmuşlardır. 

13 Eylfıl 1933 de Amerikalı 
tayyareci Ulrih ve Növkamer 
Atlas denizini geçerlerken bo· 
ğu ]muşlardır. 

Yukarıda ismi geçen tayyare, henüz fabrikadan çıkarken 28 Temmuz 1933 de Alman 
tayyareci Virhaft Senegal·Bre· 
zilya hattını açmağa çalışırken 
ölmüştür. 

Amelia Erhart ve arkadaşı 17 Teşrineve] 1928 de İn· 
Fred Nunanın Okyanus deni- giliz tayyareci Mak Doland, 
zinde mahvoldukları artık an· Ternöv ve Büyük Britanya 

Bunlardan başka Atlas de· 
nizi dalgaları arasında F ran· 
sız tayyarecilerden Pons, Pa· 
rez, Astelye, Mare, Kolena 
ve Baryer 10 Şubat 1936 da 
Alman tayyarecilerden Bilens
teys, Sefler, Konrad ve Yit· 
man 15 Şubat 1936 da, Fran
sız tayyarecilerden Memoz, 
Pismtıs, Ezan, Kruveler ve 

}aşıldı. Bu suretle bu büyük seferini yaparken kaybolmuştur. 
denizde ölen tayyareciler ara· 19 Ağustos 1929 da f sviç· 
sına bunlar da katıldı. reli tayyareci Kaezer ve Lu· 

Amelia Erhart ve ark-adaşı zer Lizbon · Nevyork hava 
Nunan, bu büyi.ik denizin ha· seferinin kurbanı olmuşlardır. 
vasında 33 bin kilometre gibi 22 Teşrinieve] 1929da Ame· 
muazzam bir yol katederek rikalı tayyareci Diçman Ter-
yeni Gineye kadar varmışlar növ . Londra seferinde boğul· 
ve anlaşıldığına göre, burada 
tayyarenin benzini tükendiği 
için düşerek dalgalar arasında 
boğulmuşlardır. 

muştur. 

1 O Kanunusani 
Amerikalı tayyareci 

1931 de Lovistali 7 Kanunuevel 1936 
Mak Lo- da boğulmuşlardır. 

Büyük bir fen faciası.. Fakat lzm·ır SU 
bu, denizler afakında vukua şirketi 
gelen havacılık facialarının 
ilki değildir. 

8 Mayıs 1927 de Fransız 
Nımgeser ile Koli Paris-Nev· 
york hava ve Atlas seferini 
yaparlarken AtJas denizinde 
kaybolmuşlardır. 

6 Eylul 1927 de Amerikalı 
Berdad, Hil ve Payn, tayya· 
relerile Amerikadan Avrupa 
kıyılarına yaklaştıkları sırada 

kazaya uğramışlardır. 
7 Eylul 1927 de Kanadalı 

iki tayyareci Tuby ve Metkalf, 
Ternöv ve Londra yolunda 
ölmüşlerdir. 

23 Kanunuevel 1927 de 
Amerikalı Goldsburg, Kehler 
ve Greyzon Nevyork·Avrupa 
seferi için canlarını feda et· 
mişlerdir. 

5 Mayıs 1927 de Fransız 
tayyarecilerinden Sen Romon, 
Munevres ve Pti Şimali Atlas 
denizinde kaybolmuştur. 

13 Mart 1928 de İngiliz 
tayyareci Hinslayf ve Mis Ma
kay İngiltere - Nevyork hava 
seferini yaparken mahvolmuş· 
lardır. 

Şarkı söylüyorlardı. Baktım; 
aşk resmi geçidinde Moris 
Şövalyenin teganni ettiği par· 
çayı tekrarlıyorlardı. Otoma· 
billeri arkalarında kesif bır 
toz ve toprak tabakasını savu· 
rarak, hızla kayboldu ve ban· 
yadan çıkmış, şişman bir ha
nım, terli suratına yapışan toz· 
lan silkerek: 

- Hay gözünüz kör olsun, 
otomobilinizin tekerleği patla· 
sın da Tanrının güneşinde yol
larda kalın inşaallah. 

Diye hağırdı. 

satın alınıyor 
Bayındırlık Bakanlığı, bunun için 

tetkikat yaptırıyor 
Nafıa Vekaleti, şimdiye ka· 

dar memleketteki birçok im· 
tiyazlı ecnebi şirketlere ait 
muhtelif tesisatı satın almış ve 
bunları millileştirmiştir. lmti· 
yazlı şirketlerin, fazla para 
kazanmak emelile halka karşı 
yapageldikleri muhtelif yersiz 
hareketleri hepimiz biliriz. 

Kazançtan başka birşey dü· 
şünmiyen bu şirketler, zamanla 
hükumet tarafından satın alın· 
dığı için; memlekette faaliyette 
bulunan bu gibi şirketler pek az 

kalmıştır. Ankaradan aldığımız 
haberlere göre Nafıa Vekaleti, 
lzmir su şirketini satın almağa 
karar vermiş ve bunun 1çın 
tetkikata başlamıştır. 

İzmir su şirketi, İzmir hal· 
kının mütemadi şikayetlerine 
sebebiyet veren türlü hareket
lerde bulunmaktadır. 

Uzayıp giden bu şikayetle· 
rin ardı kesilmediği için Ve· 
kalet, bu şirketi de satın al· 
mak kararını vermiş bulun· 

- Lütfen çeviriniz -

Bayındırlı gençler Göclükte 

Adliye Vekilimiz, Ödemiş ve Bayındır spor
cuları arasmda 

Bayındır, (Hususi) - Gençlerbirliğimizin .. ba.?do .ve. spor 
koluna mensub bir kafile, Ç}demişe giderek Golcukte ıstıra~at 
eden Adliye Vekilimiz Bay Şükrü Saracoğluna h.?şame?ı~e 
bulunmuştur. Vekilimiz, çok alaka ve nezaket gosterm1ştır. 
Kendilerinin de seyrettiği bir ekzersiz _mar;.ı Y~ı;>ıl~ış ye muzıka, 
güzel parçalar çalmıştır. Ve gençlerı, Vekılımız bızzat uğur· 
lam ıştır. 



Sayfa 6 

Varşovada 
Suikasd tahkikat devam 

ediyor 
Varşova, 22 ( Radyo ) -

Milli ittihad cemiyeti reısı 

Albay Koç hakkında tertib 
olunan suikasd tahkikatı, de· 
vam ediyor. 

İtalya umumi nüfusu 
çoğalıyor .. 

Roma, 22 (Radyo) - İtal· 
yan umumi nüfusunun, 1937 
senesı bidayetinden bugüne 
kadar 149 bin derecesinde 
bir fazlalık gösterdiği tesbit 
edılmiştir. 

İzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Elmas oğlu Halimin Emlak 
ve Eytam Bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği izmirde Buca· 
da Uzun sokakta kain sağı 
evvelce Yani Paraşkaya vere· 
sesi kahvehanesi, şimdi işbu 
arsadan müfrez çıkmaz sokak 
solu ve arkası snhibi senet 
Halim efendinin müfrez arsa· 
ları, önü Uzun sokak ile çev· 
rili 81,50 metre murabbaında 
2000 lira kıymetli kahvehane 
ile arkasında 20,25 metre mu· 
rabbaında 250 lira kıymetin· 
deki arsanın miılkiyeti açık 
artırma suretile ve 8-14 numa· 
ralı Emlak ve Eytam Bahkası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
27.8.937 Cuma gunu saat 
11 de lzmir icra dairemiz için· 
de yapılmak üzere birny müd· 
detle satılığa konuldu. Bu ar· 
tırma neticesiııde satış bedeli 
her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun mer'iyete girdiği 
tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine bakılmıya· 
rak en çok artıranın üzerine 
ihalesi yapılacaktır. Satış 844 
numaralı Enı 1ak ve Eyıam 

Bnnkası kanunu hükumlrrine 
göre yapılacnğından ikiııcı ar· 
t•ı ına yoktur. Satış peşin para 
ile olup nıüşteriden ynlnız 
yüzde ıkıbuçuk dellabye m~s · 

rafı alınır. ipotek sahibi ala· 
caklılarla diger alakadarların 
ve irtifak hakkı sahıplerinin 
gayri menkul üzerindeki hak· 
!arını hususiyle faiz ve mas
rafa daire olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı ınüsbitelerile 
birlikte memurıyetimize bildir· 
meleri İcab eder. Aksi halde 
hakları tapu sıcillince malum 
olmadıkça paylaşmadrın hariç 
kalırlar. 17.8.937 tarihinden 
itibaren şartname herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde 
yedibuçuk teminat akçası veya 
milli bir banka itıbar mektubu 
ve 37-3324 dosya numarasile 
fzmir ikincı icıa memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 933 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

37-3324 icra dosya nunıa· 
rasile sahlan, yukarıda evsafı 

yazılı gnyri menkulün alıcısı 

isterse, bnnkamızca ve gayri 
menkule konulacak kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
şartlıınmız dahilinde ikraz ya· 
pılabilir. 2517 

... lim!,.. .. !?:llill!l!l .. ~--.. ll'S 
maktadır. 

Şirket tesisatı tetkık oluna· 
cak ve kıymetlcndirilecektir. 
Bu kıymet, taksitlere bağlnna· 
rak ödenecek ve Halkapınar 
su tesisatı, belediyeye devro
lunacaktır. 

Fakat İzmir belediyesi, Hal· 
kakınar suyunun bedelini öde· 
mektensc Buca nahiyesinin 
Tahtalıköy civarındaki mühim 
kaynak suyunu lzmire getirl
mcği daha faydalı bir iş ola· 

B. Eden 
B. Grandi ile konuştu 
Berlin, 22 (Radyo) - ln

giltere Hariciye Nazırı Bay 
Edenle ltalya sefiri Bay Grandi 
arasında dün vukubulan bir 
mülakata ehemmiyet verilmek
tedir. Bu mülakatın, son planla 
alakadar olduğu zannediliyor. 

(Frankforter Çaytung) gaze
tesi, Fransa, ile Rusyanın, ln
giliz planını torpillemek iste·f! 
diğini ileri sürmekte ve bu 
devletlerin fikirlerini açıkça 

beyan etmelerini tavsiye eyle· 
mektedir. 

(Taymis) gazetesi, İngiliz 
planının esaslı surette müza· 
keresi esnasında ihtilaflar çıka· 
cağını tahmin etmektedir. 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: 936/182 

Kemalpaşadan Balcızade 
Rıza bey veresesinden oğlu 
Sefa ve kızı Lamiye; 

Tarafından Kemalpaşa ha
zinesi aleyhine açılan dava 
üzerine Nifaltı mevkiindeki iki 
parça bağın Yunan işgali ara· 
sında cebir ve tehdid ile 
Kahya oğlu Nikolaki namına 
müverrisinizin takrir verdiği 
sabit olarak tapuların iptalile 
bedeli ferağ ikibin ikiyüz elli 
liranın ma masraf hazineye 
iadesine dair 16·2·927 tarihli 
hükmün infazı hnzinc tarafın
dan talep edilmekte ve bu 
bapta namınıza çıkarılan icra 
emri ikametgahınızın belli ol
madığı için tebliğ edileme· 
mekte olduğundan bu tebli· 
gatın gazete lie ilanen icra· 
sına karar verilmiştir. Tarihi 
ilandan itibaı en 1 O gün içinde 

ANAOOJ.U 

T ·ı·aat Bankas lzmi:r ubesinden; 
Gayri menku satışı 

Sened No. Borçlunun ismi Köyii Mevk;i 

5851 Çcrkes Musa O. Yusuf Taşkesiği BalıkdRğı kenarında 
,, ,, " " " 

,, İzmir cad. altında 
5853 Aluş o. Osman Taşkcsiği 

" " it 

,, ,, ,, ,, Balıkdağı 
,, ,, ,, ,, Yolaltı 

" " 
,, ,, Köyüstü 

5145 Karıtkule.k Mehmet evlatları ibra- Balçova Ilıca 
him, Hasan, Havva ve Fatma. 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kabakoğlu çeşmesi 
5675 Karakulak Mehmet oğlu Hasan 

" Knle caddesi 

,, " " " 
,, ,, ,, ,, 618 hissse 

348 Hafız Mustafa kızı Hatice Dağkızılca Göl yen 316 
" 

Mikdarı 
Dekar 
3.676 
3.676 
4.595 
4.595 
2.757 
7.352 
0.91~ 

4.595 
27.570 

19.299 
110.280 

23 Temmuz 9?7 

Nev'i 

Tarla 

" ,, 

" 

,, . 
Bağ ve içinde zeytı0 

ve meyva ağaçları. 

Bağ vesair ağaçlar 
250 ağacı havi ıef 
tinlik. 

5852 Hacı Yakup oğulları Osman ve idris Taşkesiği Eski kilise arkası 12.866 Tarla 
Yukarıda isimleri yazılı boç- ihaleleri 7.9.937 Salı günü dır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yap· alakadarların gayri menk01 

lular borçlarını vadesinde ve saat onbeşte bankal'\lızda ya- tırmamakta banka muhtar ol- üzerindeki haklarını ve husıı· 
tebliğ edilen ihbarname müd- pılacaktır. duğu gibi kat'i ihaleye kadar sile faiz ve masraflara Jsir 
detinde ödemediklerinden hi· Alıcı çıkmadığı veya vuru- borçlu borcunu faiz ve mas· olan idddialarını ve evrs~1 

zalnrında yazılı ve bankamıza lan pey borcu tamamen ka· raflarile birlikte öderse satış müsbitelerile 20 gün içiod 
birinci derecede ipotekli ara- patmadığı takdirde artırma muamelesi fesh ve iptal olu· bankamıza bildirmeleri lazıf11' 
zileri 3202 numaralı kanunun müddeti 15 gün uzatılacak· nur ve müşteri pey akçesini dır. Aksi halde hakları t•P 
40 ıncı maddesine göre ve 45 tır. istirdattan başka hak mütale· sicilile sabit olmadıkça sstı. 
gün müddetle açık artırma ile Artırma şartnamesi banka besinde bulunamaz. Başka ipo· bedelinia paylaşmasından ;· 
satılığa çıkarılmıştır. Birinci binası kapısı methali~de asılı- tek sahibi alacaklılarla diğer riç kalacaklardır. 25 

ilam hükmü mucibince tapu· İzmir ikinci icra memurlu- rasile satılan, yukarıda evsafı 12 /6/ 937 günlü kanıın. 
nun iptalile namınıza tapu ğundan: yazılı gayri menkulün alıcısı 2 - Muamele vergisi ~ 
almanız ve bedeli ferağ olup Yusuf Vf': bayan muammc- isterse, bankamızca bu gayri nununun bazı maddelerinİllb 
hazineye inde etmeniz lazım rin emlak ve eytam banka- menkule ko~ulacak kıymetin ğiştirilmesi ve bu kanuna 
gelen ikibiıı ikiyüz elli lira ile sın<lan ödünç aldığı paraya yiizdc ellisine kadar umumi maddeler e lenmesi hak~.3 
konnu harç ve masraflarını mukabil bankaya ipotek ey- şartlarımız dahilinde ikaz ya- daki 3257 say.l ve 12 /6/ 
tediye etmeniz ve bir diyece· lediği İlmirde karşıyakada a· pılabilir. 2517 günlü kanun. · 
ğıniz olduğu takdirde bu laybey mahallesinin şimt"ndi- 3 - Dahili istihlak veri' 

lzmir Belediyesinden: kanununa müzevyel 2448 ıt 
111iiddet zarfıııda ınercie şika- fer çıkmazında 51 -4 eski ve · d• 

1 - Temizlik işleri hayvan· maralı kanunun tadiline .... yet suretile biltlirerck merci· 13 yeni kapu numaralı şehit ı.1" 
!arının bir senelik ihtiyacı için 3263 sayılı ve 14 /6/ 937 g 

den veya seJahiyettar mahke· muhlis soka.ğın<laki ev bir ı k kanun. a ınaca yüz yirmi iki bin kilo 
meden icranın durdurulması katlı olup kapu<lan girilince ll arpa beher kilosu dört kuruş Gümrük tarife kanunun ıJ 
hakkında bir karar getirmeniı zemini çimento bir sofa, sol- on paradan beş bin yüz sek- ğiştiren 2255 sayılı kaO 
aksi halde cebri icra suretıle da sokağa bakar bir oda, sen beş lira bedeli muham- bağlı cetvelin 695/ B, C P~~ 
ilam hükmünü infaz edileceği karşıda avluya nazır bir oda, menle Başkatiplikteki şartııa· yonlarında yazılı resimlet

1 
ilan olunur. bu odanın solunda mutbah mc veçhile 30/7/937 Cuma indirilmesi hakkı~_da.. )ıt 

ve mutb.ıhın iistiindc gene günü saat on altıda kapalı sayılı ve 14/6/937 ğunlu kB 
bir oc.Ja, arkada küçiik bir zarflı eksiltme ile ihale edile- Belediyede herkesin g~ 
avlu ve avluda hela ve tulum· cektir. iştirak için üç yüz sek· bileceği ilan tahtasına , 
ba vardır. 500 lıra kıymclirı<le sen dukuz liralık muvakkat ınıştr. bilinsin. ~ 
olan bu evin rniilkiyl'li açık teminat makbuzu veya banka Kemalpaşa icra me)11ıı' 
artırma suretile v~ 844 numa- teminat mektubu ile birlikte .. d 

2490 sayılı kanuntın tarifı' da· gun an: 1 ralı emlak ve eytam bankası T" k' t k'b ·t · h'sarı 
iresinde hazırlanınış teklifler ur ıye 1 rı ın 1 ··d ı 

kanunu mucibince hir def aya anonim şirketinden ınu ~, 
mahs ıs olmak şartile artırması ih"le glinü saat on beşe kadar olmak üzere hazinrye ~ 
27-8-937 cuma giinü saat 11 encümen reisliğine verilir. lira borçlu KemalpaşadÇllt 
de icra dairemiz içinde ya· 2 - Karşıyaka tramvay hay- rıncı Yanyalı Rıfatın t' 

vanları için alınacak kırk bin k K pli pılmak Ü7.ere bir ay miiddetlc mevkiinde va i anll " 
l k B kilo arpa beher kilosu dört 932 tarih 31 numaralı tSr. 

satı ığa ·onuldn. u artırma kuruş on paradan bin yedi yÜl k h l ~' 
ncticrsinde satış beddi her miistenit şar an a en 

l lira muhammen bedelle Baş· ve yol ve hacı etnı'r ve't,· 
ne o ursa olsun borcun öden· k~ · J'k k. h'I atıp ı tc ı şartname vcç ı c şimalcn hidayet garberl 
mcsi tarihi 2280 numaralı ka· 3017/9"7 C .. .. e ~., uma gunu saat on hafız, giridli İbrahim ~ 
nunun meriyetc girdiği tarih· altıda açık eksiltme ile ihale dayet bağlarile m3hdt.ıO 
ten sonraya müsadif olması edilt•ccktir. iştirak ıçın yüz lira muhammen kıymetti 
hascbile kıymetine bakılnıı· yirmi yedi buçuk liralık mu· den 12 dönüm bağdıı rı1 
yarak en çok artıranın üze· vakkat lc'mİnat makbuzu veya hissesi satılmak üzere 
rine ihalesi yapılacaktır. Sa· banka teminat mektubu ile ycdeye verilmiştir. 

11 
tış 84'1 numaralı emlak ve söylenen glin ve saatte encü- 27·8·937 tarihine '},~' 
eytam bankası knnunu hii- mene gelinir. cuma günü saat 11-~ ot 
kiimlerınc göre yapılacağın· 3 - Karşıyaka temizlik İş· malpaşa icra daircsıfl 
dan ikinci artırma yoktur. Sa- len hayvanları için alınacak pılacak birinci arlı~ıJl~ıJ 
tış peşin para ile olup miiş- on bes hin kilo arpa, beher teklif edilecek bcdclı .. 0 lf 
teridcn yalnız yiizdc iki bu· kilosu dört kuruş on paradan men kıymetin o" ?' te 
çuk dellaliyc masrafı alınır. altı yüz otuz ysdi buçuk lira bulJuğu takdirde ıb8 

i l k h.b l ki 1 1 bedeli muhammenle Başka· lccektir. 1,1 
Kimyevi ve baktcri_qolnji ,aporlal'l haiz 

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

po c • sa ı i a aca ı arla ui· "' 
ğcr alakadarların ve irtifak tipliktcki şartname veçhi le Noksan bir bedr~. tr ııt' 
l k 3017 /937 Cuma günü saat on )inde artırma 15 gıı .. Jl • Jıl 
ıa kı sahiplerinin gayri nH·n· t d k sı-0 a tı a açı eksiltme ile ihale 11 ·9·937 tarihine ıı1ll ı.t# 
kul üzerindeki hAklannı hu- j ,.,. 

edilecektir. ştirak için kırk martesi günü avnı 51111 susile faiz ve masrafa dair k' ı· ı k kk J so se ·ız ıra ı · ıııuva · at teminat pılacak ikinci artırıll tı'' 

l L D I 
lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı olcli, gazino, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hcrti.irlü istirahat, iaşe 
V"' ıhtiyaçları temin edilmiştir. 

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

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatrn Şurprudel Zals suyuna 
ezher cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bcvap teşennüçl~ri, karaciğer, dalak hastalıklarında müz
min safra kesesi ve safra yoJları iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mt'sane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobüslerinin hepsi içmelere uğremakta olduklarındnn hcrnıı 

olan iddialarını işbu ilan ta- makbuzu ile söylenen gün ve edilecek bedeli fl~ı.ı 1' 
rihinden itibaren yirmi gün saatte encümene gelinir. kıym'!tinin gene ·~İ ~ı 
içinde evrakı müsbitelerile 4 - Beher metro murab· bulmadığı takdirde l ~.., 
birlikte menıuriyetimize bil- baını üç yüz kuruştan bin yüz yi.iz seksen num~~~.;ı:,e.~ 
dirmcleri icap eder. Aksi yedi lira bedeli muhaınrnenle tevfikan satış düşurtıı"'' 
halde hakları tapu sicilince 36 sayılı adanın üç yüz altmış bcs sene taksite bağ 'h'l 
malfım olmadıkça paylaşma· dokuz metro murabbaındaki Almak istiycnlcriflll;sb 
dan hariç kalırlar. 17-8-937 60 sayılı arsası Başkntiplikteki kitlerinde o" 7,50 ·,cJ 
t 'h' 1 • 'b şaı tnıırnc veçhi le 30/7 /937 tcını'nat akr.,r.ı'lc . dıtfı .,11 
arı ınoen ıtı aren şar trıamc y"~ ,,. 

h k Cuma günü saat on altıdn zır bulunmaları bır :;"O 
er ·ese açıktır. Taliıl 'olan- k ·1 'h 1 d l nv" ~ açı · artırma ı c ı a e e i e- hat istiyenlerin bu l1 oılltt 

!arın yüzde yedi buçuk temi· cektir. iştirak için seksen iiç barcn açık bulunafl ~ ' 
nat akçesi veya milli bir ban· l' l k kk · k ıcr1 

ıra ı muva · at lemınat ma • ye tetkik cylern.e ı;11' 
ka itibar mektubu ve 37-7516 buzu ile söylenen gün ve sa· mülk üzerinde bır gblllıl 
dosya numarasile 2 inci icra atte encümene gelinir. alacak iddiasında d~ ti 
memurluğuna müracaatları ilan 13 16 20 23 234Q rın 20 gün zarfın ıdt 
olunur. 1 142 1 - Kazanç. vergisi hak- müracaatları nksi t~ ol 

Emlak ve Eytam kındaki 2395 numaralı kanunla sicilile hakları Sil 'tııı'İ 
1890, 1980 ve 2882 numaralı ların paylaşmadjllpııf• 

banhasından: kanunların bazı hiikiirnlcrini lıı<·Rkları ilan ° u 
d<>ğiştıı en 3258 sayılı ve numarnı;ı 35/537 37-7516 icıa dosya nurna· 
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1 ' 

: 

irim: Dükten ayrılır ayrılmaz karşısın-~ i 
1Qki evlerden birinin kapısını çaldı. ~"Cli~E!l!:m-,1 

rıni, elini Düke uzattı: dar dışarıya çıkma!. Sana biz- 1 bire sürüklemeğe başladı? 
d,k- Haydi Allaha ısmarla- zat haber getireceğim. Sık sık, Onunla gitmek... Evet, gide· 

teminatı 31370 otuz bir bin üç yüz yetmiş lira 31 
kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 iincii maddelerinde ıstcncn belgelerle 
hirlikte trıninal ve trklif mektuplarını havi zarflar 
ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. 
V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

2511 23 28 3 8 

lzmir Vakıflar Müdürlüğun
den: 

Birlik gazetesinin 15-7-937 gün ve 1053 sayılı nushasında 
müfredatı ilan olunan kiralık akaratı vakfiyeden bazılarına 
talip çıkmadığından ihaleleri 26-7-937 pazartesi günü saat 
15 te yapılmak üzere temdid edileceği ilan olunur. 2509 

Tire belediye reisliğinden; 
led. liaftada bir kere ve öğ· pancere önüne de git. Belki, ceğim .. Dünyanın öbür ucuna 

İfl sa en sonra olmak şartile beni karşı caddeden geçer.. fca- kadar gideceğim.. Fakat ya 
Q:a.Yıında ziyaret edebilirsiniz. hında, onunla Vene.diği terket- beni terkederse!.. Hayır, hayır, 

ef ar nun haricinde de ben sizi meQ-e de razısın değil mi? Doğan gibi bir kahraman bu-
riı~ Veya bizzat ararım.. Kiyara heyecanla baaırdı: nu yapmaz. Şu düğiin_ii t.ehir 

uk, irininin elini öptü: - Evet, razıyım.. edişi bile, ondaki harıkulade· 
Yüz yirmi lira ücreti şehriyeli müessesemiz elektrik santralı 

baş makinistliği vazifesi münhaldir. Belediye encümenince tas· 

de' O saadeti bana bahşe- Biribirinin ellerini sıktılar ve li~i gösteriyor. 
tseniz.. irini, çıktı . Kiyara da koltuğun Rozita içeriye girmişti: 

~d~ Evet, evet, Allaha ısmar· üstüne düştü: - Biraz uyusanız Sinorina! 

dikli çalışma talimatnamesine göre bu vazifeye istekli olanla
rın aşağıda yazılı vesaikle nihayet 29-7-937 perşembe iİinü 
akşamına kadar belediyemize müracaatları ilan olunur. 

( · - Aman Allahım, ne oldu - Hayır, imkanı yok, asa-
~rtıtıni, Dükün cevabını bek· acaba?. Bu nasıl histir, bu bım çok bozuk .. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Hüsnühal vesikası 
4 - Sıhhat raporu tid eden köşeyi saptı. Ta ile- nasıl kuvvettir ki, beni birden- - Sonu Var -

an;· büyük, eski bir kapının Jzmir Komutanlığı ilanları 
def nde durdu. Fasıla ile üç -· -- _,,. = - ™ 

bi~a Vurdu. Kapıyı, c.k sakallı İzmir Mst. Mv. K. Sat. AL Ko. Rs. den: -
5 - Hükumet ve sahibi salahiyet belediyelerce tasdikli ve 

Dizel motörlerini idareye iktidar ve liyakati bulundu
ğunu tevsik eden ehliyetname. 

6 - Yukardaki vesaiki ibraz edeceklerin torne ve tesviye 
işlerinde idareye kafi iktidarı bulunacak ve bu g.j_bi
leri ibraz edecekleri bonservislere istinaden tercihan 

~U ..... açtı ve Prensesi görünce 1 Çanakkale: Mst. Mv. kıtaatı için kapalı zarf ile (62,500) 
··uet) ... ld kilo sığır eti alınacaktır. e ıgi i: 

~tk Nasılsın Todori baba!... 2 Sığır etinin beher kilosu (30) kuruştan ( 18750 ) on 
.... adaşlar geldiler mi? . sekiz bin yedi yliz elli lira biçilmiştir. alınacaktır. 23 27 2476 

"' !:' 3 ihale günü 2/8/937 Pazartesi günii saat 16 da Çanak- Kemalpaşa icra memurlu-ltr.. c.vet, hepsi tamam muh- ~ d 
"tn kale Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. gun an: 

}el~; ~Cfk. Ve asil Prensesim. Hatta 4 Muvakkat teminatı olan (1406) lira 25 kuruştur. Eytam sandığı namına ha· 
9)

1 tor: lığiniz için endişe edi- 5 - isteklilerin teminat mektup veya makbuzu ve ihale zineye 323 liraya borçlu yu· 
ardı. kanununun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları karı kızılcadan Bayram ve 

di :i?Bir yabancı şahıs gel· . ve teklif mektuplarile birlikte ihale saatından en az kardeşi Cemalin ·bu borç için 
bir saat evel komisyona müracaatları. . ipotek göstermiş oldukları ça-

' liayırl . 13 17 23 27 2340 yır arası mevkiinde vaki şu-
,(}~ l'uhaf şey, belki daha fzmir Mst. Mev. satın alma komisyonundan: bat 341 tarih 13 numaralı 
barı: gelir.. Kapı vurulunca Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihalesi Saatı tapuya müstenit şarkan mu-

' haber verirsiniz. 3 kaddema istavri elyevm dana 
~ Emredersiniz efendimiz! Kereste 31/793 m 1228 92/1 O 24/TEM/937 10 Mustafa garben dana Mustafa, 

· r~~~nses, Doğanı sormuştu. Çimento 19600 kilo 447/86 33159 ,, ,, 10,30 hududundan garba doğru 120 
r~~ ~~ 0 

hcnliz gelmcdi~i gibi M((rsilya tipi 5870 440/25 33/02 ,. ,, 11 hat ve noktasındaki gaba an· 311~ bıt k de gelmemişti. içinde kiremit don bağı, , imal en mukadde-
Şıltıd. Orku, bir ürperme vardı. 1 - hmir Mst. Mv. inşaat komisyonu için yukarıda cinsı ma mail ağa dycvm dana 
~G.}' 

1 

l<iyaraya bakıyor, düşü- miktarı muhammen tutarı ve muvakkat teminat akçe· Mustafa Cemalla Hüseyin ve Otdu. 
Ne İ lcri yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayrı şartnameleri ve hafiri ve manacı oğlu Hüsc-

ltdiı 0 
abilir, nereye gidcbi- pazarlıkla satın alınacaktır. yin bağlarile mahdut beş dö-

ı-: · 2 İhaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatte kışlada ·· · l'ğ' d 500 lı'ra l\tYar num genış ı ın e ve 1
'i'ord a, heyecan içinde tit- satın alma komisyonunda yapılacaktır. muhammen kıymetli bir kıt'a U: 

....._ F k 3 İsteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları la- çekirdeksiz üzüm bağı. 
-...... a at ne oluycıruz? zım olup ihale saatlerinde muvakkat teminatlarilc be- 34/43 

~11\.Ne mi oluyoruz; hiç gü- rabcr komisyona müracaatları. 21 23 2481 Ve yine Eytam sendığı na-
1l t,.1bi'ara!... Fakat ondan na- h 39 ı 11

q İzmir Miistahkem Mevki satın alma komisyonundan: mına azineye 1' iraya 
~· er alabileceğiz?. 1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiati 208,5 iki yüz borçlu armutludan ekmekçi ~. · %ra b" "k b' · · b k .' •d· ' uyu· ır yeıs ıçın- sekiz buçuk kuruş olan ve miiteahhit nam ve hesa- lsmailin ıı borç için ipote 

lıtı~k· ~ilerini oğuştur<lu. İnce, hına alınacak olan 20,000 yirmi bin kilo sarı sabunlu göstermiş olduğu armutluda 
, ır sesle: kösele teklif edilen fiat yüksek görüldüğünden yenı· vaki teşrini evvel 341 tarih 

~~ltı ~ilrncm ki, -dedi· bil- de.ı açık eksiltmeye konulmuştur. 16 numaralı tapuya müstenit 
t Va ~? .. Ben o kadar biçare 2 Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek yemini Müsliim oğlu kerimesi 

1'd~. ~1.Yctteyim ki .. İşte bu- istiyenlcrin her gün komisyona gelmeleri. Fatma yazarı cebbar oğlu 
, 'h111 ı! nevi neza'ret altın- 3 ilk teminat miktarı 3127.,5 üç bin yliz yirmi yedi bu- Halil arkası Selim oğlu Hü-
~~d: Adeta mahpusum. Mü- çuk liradır. seyın cephesi tarik ile mah-

ı ta 1 d 4 İhalesi 28-7-937 çarşamba günü saat 11 dedir. b' l k k b. r:- rassut a tın ayım. 
90 1 k dut ır av u ve üçü ır t ı::. 5 Eksiltmeye gireceklerin 24 sayı ı anunun 2 ve 3 

Ilı. Şv· et, haklısın yavrucu· ·k 1 ·ık l bahçe içinde bir nar bir ka-üncü maddelerinde yazılı vesı a ara ı teminatlari e 
.~1daliıı ıtndi, sana tavsiyem, birlikte tam ihale saatında M. M. V. satın alma ko- yası bir ayva ve bir asma 
t~ta e sahih olmaklığındır. misyonuna vermeleri. 249 ı ağacı ve su kuyusu karşıda 
Jdi~ s~na bir şey soracağım. İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: niınfevkani iki oda bir salon 
i~ s()~!.1 nden emin olduğum 1 2 adet fireze makinesi kapalı zarfla eksiltmeye. kon- altı kömürlük ve odunluk 

~ e~~· Unü de ciddi telakki muştur. ciimle kapısı arkasında bir 
:bu aıtn. Onu seviyor musun 2 Tahmin edilen hedeli 15000 on beş bin lira olup ilk mutfak bir helayı müşteınil 
ı.~akar~~ın bütün ferağatlerini, teminat parası 1125 bin yüz yirmi beş liradır. 1900 lira muhammen kıymette 
·~ı~i h klarını , hatta tehlike- 3 İhalesi 8-Eylul-937 çarşamba günü saat 15 tedir. bir bap hanesi. 

l\ı~ esaba kattın mı? 4 Muhabere ile şartname gönderilemez. 34.44 
ı- itra b •vd' 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Ve y' t d v 
{..~"'t ' aşım ıg ı: dd 1 d . .1 b 1 ] 1 b' l'k h 1 ıne ey am san ıgı na-" üncü ma e erin c ıstenı en e ge er e ır ı te ı a c 

'
ıı... ' eveti. Her şeyi hesap- 1 k mırıa hazineye 407 liraya borçlu ·ıı J.i gününden en geç bir saat evve ine adar teminat ve 
hitıllı. ~lta onun için ölmeğe teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna Parsadan Hafız Mehmedin bu 
il~ "ermeleri. 23 7 22 7 2490 borç, için ipotek göstermiş ol· ~t tevab . ~ p 

1 ~s .. ~· , aynı zamanda, duğu arsada vaki tcşrinievel 
t · ""ın k İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 41 'h t_tı~d.. nlbini de en derin • 3 tarı 6-10 numaralı tapu-

'I> "'l 1 - Gelibolu piyade alayı iatiyacı için alınacak olan 3900 ~d1 ., vurrnuşhı. irini kendi .1 1 k ya müstenid yeminli Nuri ba-·1e· kilo sadeyağı açık eksiltme ı e a ınaca ·tır. 
t.ı' ba yasan Süleyman bey ar-'1 •vıad 2 - Sadcyağının beher kilosuna 96 kuruş fiat biçilmiştir ~ı ş' crnki o da Doğanı i kası sahibi miilk kavaklığı ·~ ıddetl . B . 3 hale günü 28-7-937 çarşamba glin~i saat 16 da Ça- )h . 

1 
.
1 

hd .ı 
1 il c scvıyor cnım nakkale Mst. Mv. salın alma komısyonunda }'aJJıla- ceı csı ro 1 c nıa uo av u 

1 ttık h' . b h b f k . . J ır. D ıç l>ir ümit kalma- caktu. \C a ı;c ir ev ·anı iıç oc a 
~~ç oğan benim için, ge· 4 - İsteklilerin 280 lira 80 kuru) muvakkat l<-minalları bir sofası bir taraçayı tahta· 

~~ı ebrı· bir ru"yadır. Şı'mdi k l k 2 3 .. dd ni iiç dam bir m\llbak ve 
,4 ile ve artırma e si tmc ·anununun , . uncii ma e· 

Dllj ıtleştirmekle kalbimi delerindeki vesaikle komisyona müracaatları. 2493 bahçe uç erik beş kayası Üç 

tı ı~e etmeliyim. i M M S 1 K d nar üç elma bir yemiş ağacı 
"iti 1 trıı ld zmir üs. ev. a. A . o. an: k k 

1 1500 lıc 1 rı andı. Bu feda- ve a ·ar su arı ını şami ~lb tn h 1 - Yapı Ankarada yapılacak bir kışla kapalı zarfla ek· 
ıc ~ İçj u akkak ki, seven bir siltmeye konmuştur. lira muhammen kıymetli bir 

101~ ı .~~'Y~ Çok ağırdı. Fakat 2 Keşif tutarı 690507 altı yüz Joksan bin beş ytiz yeJi bap hanesi 
.. tı~· tahammül edecekti lira 76 kuruştur. 34-50 
fi~~ , 

1ş~Yux.a kalktı·. . 
~ Kesif, kroı' e ve ~Art nameleri 134 lira 53 kunıs-n inşanl ~ ''tıclTk • ·d~Qı. 1 

'.. • Allaha ısmarla· şu hesinden alınacaktır. 

Ömer oğlu Ahmedin bu borç 
ıçın ipotek göstermiş olduğu 
aşağı Kızılcada vaki nıayı s 
341 tarib ve 19 numaralı ta· 
puya müstenicl yemini kahya 
İbrahim veresesi hanesi yasa
ğı önü tarik arkası hacı Ömer 
oğlu Ahmed hanesi ile mah
dud alt katta bir yer odası 
bir dam bir aralık bir mutbak 
bir kilt-r üst katta yanyana iki 
oda ve geniş bir salonu ep· 
niye kısmının arkasında orta 
genişliğinde bir avluyu müştc
mil iki kapılı bir bap hane· 
deki 192 hissede ·551 lira 
muh~mmcn kıymetli 178 his
seyı şayası 

34/49 ve gene eytam san· 
dığı namına hazineye 1632 
liraya borçlu aşağı kızılca 
karyesinden hafız Mehmedin 
bu borç için ipotek göstermiş 
olduğu karyede vaki temmuz 
340 tarih 16 numaralı tapuya 
müstenit yemini yol, yasan 
sahibi mülkün 14 numaralı 
dükkanı arkası Mehmet vere· 
sesı arsası cephesi tarik ile 
mahdud iki yiiz elli lira mu
hammen kıymetli mağ fur bir 
bap dükkanı da aynı tarih 
14 numaralı tapuya miistcnit 
yemini sahibi mülk dükkan 
yasari sahibi mülk kahvenesi 
arkası Mehmcd veresesi arsası 
cephesi tarik ile mahdut 100 
lira muhammen kıymetli bir 
bap dükkanı ve aynı tarih 
13 numaralı tapuya müstenit 
yemını yasan sahibi miHk 
dükkanı arsası Mehmet vere· 
sesi cephesi tarik ile mahdud 
500 lira muhammen kıymetli 
bir bap kahvehanesi ve aynı 
tarih 15 numaralı tapuya mü
tenit yemini sahibi mülk kah
vehanesi yasarı tariki has ile 
mahdut 150 lira muhammen 
kıymetli bir bapki ccman uç 
dükkan ve furun ve kahve-
hanesi 

34/51 
Ve yine eytam sandı~ına 

izafeten hazirıı re 6011 liraya 
borçlu aşağı kızılcadan ölü 
Dereli Mehmcdin bu borç 
ıçın ipotek gösterdiği aşağı 
kızılcada vaki 19 kanunu ev
vel 317 tarih 3 numaralı ta· 
puya müstenit yemını hacı 

02-lu Yusuf yasan bos Halil 
oğlu Hüseyin arkası ve cep
hesi larik ile mahdul geniş 
avlu ve ayrıca bahçe bir fev
kani iki oda bir salon lahtani 

Sayfa 1 

dan · ibaret i~i bin lira 
hammen kıymetli evi. 

34/47 

mu· 

Ve yine Eytnm sandığı na-
mına hazineye 513 lirayıt 

borçlu Örende Alaiycli Os-
ım.n kızı Fatmanın bu borç 

ipotek gösterilmiş olduğu Ö
renin öz mevkiinde vJki nisan 

340 tarih ve 22 numaralı ta
puya müstenit şarken sahibi 

senet ve Bürhan lbrahim bağ· 
lan garben sahibi senet tar-

lası şimalcn tarik cenuben 
mukaddema hacı Hüseyin ve 

Osman clycvm veresesi ve 
kısmen dereden Fehmiye ge· 

çen yer ile :mahdut tamamı 
9 dönüm genişliğinde çekir· 
deksiz aşı uzum bağın
daki 750 lira muhammen kıy· 

meti 24 de 1 O hisseyi şayia
sile bu bağın garbında vaki 

ve ayni tarih 23 numaralı ta· 
~uya müstenit şarkan sahibi 
senet bağı garben dere şima
len yol cenuben balcı hacı 

hafız Mehmet veresesi tarla
sile mahdut 9 dönüm geniş

liğinde kayden tarla halen 
çekirdeksiz aşı uzum bağın· 

daki 1125 lira muhammen 
kıymetli 8 de 5 hisseyi şayi-

ası satılmak üzt·rc müzayedeye 
\'erilmiştir. 

27-8-937 Tarihine müsadif 
cuma günü saat 11 · 12 de 

Kemalpaşa icra dairesinde 
yapılacak biri~ci artırmasında 

teklif edi l~cek bedeli muhammen 
kıymetlerinden yüzde 75 şin i bul 
duğu takdirde ihale edilecek
tir. Noksan bir bedel teklifi 
halinde müşterinin müşterisi 

baki kalmak şartile artırma 
15 gün uzatılır. 

11 /9/ 937 tarihine ınüsadif 
cumartesi günü ayni saatte 

yapılacak ikinci artırmada tek
lif edilecek bedel yine muham· 

men kıymetlerinin °o 75 şini 

bulmadığı takdirde 2280 nu· 

maralı kanuna tevfikan salış 

düşürülerek borç bcş sene 
taksite bağlanacaktır. 

Almak istiyenlcrin ihale \'a· 
kıllarında muhammen kıymet
lere göre 0 o 7 ,5 nisbctinde 
teminat akçasilc Kemalpaşa 
icra dairesinde hazır Lulun
ınaları ve fazla izahat istiycn· 
lerin bugünden itibaren açık 
bulunan şartnameyi görüp 
tetkik etmeleri ve bu mülkler 
üzerinde bir guna hak ve ala
cak iddiasında bulunanların 
20 gün zarfında vesikalarile 
birlikte daireye nıiiracaatları, 
aksi halde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmıyanların paylaş
madan hariç kalacağı, della· 
tize resmi ile ihaleye nıiite· 

allik pul paralarının müşteriye 
ait olduğu ilan olunur. 

f ' Yunan gazete-
si okuyanlara 

Aşağıdaki gazetelerin aylık 
abone fiatlcriıniz yalnız 120 
kuruştur. Bundan mada her 
abone miişlcrimize h<.·r ay 
iki güzel romanımızı dahi 
meccanen hediye edect·~imi:zi 
bildiririz. 

Elcfteron Vinı:ı, Akropolirı., 
Proia, Katimcrini, Elefteros 
Antropos, Etnos, Estia, Vra· 
dini, Atinaika Nea, Ellinikon 
Mellon, Etniki, Tipos ve 
saırc. 

Yunan gazetele!ri acente i 
Birincikorclon No. 130 

munıkün oldu u ka· 4 f halesi 12-8-937 kcr.şcmbe gunii saat 11 dedir. ilk 

Ve gene cyl:\nı snndığı na· 
· mı na hazineye 16 M lirıtya 

boıçlu aşağı Kızılcadnn hacı 
1. Kolokoças 

iki oda bir kıler bır salon \.., ________ , __ _; 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b 
1 r A t relıleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. vapur cen ası • . 
ZEGLUGA POLSKA A. B. ''UM DAL,, Umu- - iç hastalıkları mütehassısı - . 

KUMPANYASI mi Deniz Acenta-
.. LECHISTAN,, motörü 21 Dr. teıaı Yarkın Temmuzda beklenmekte olup lığı ltd. 

ANVERS, GDYNIA ve DAN- Hellenı·c Lines İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat şefi 
ZIG limanları için yük ala· İkinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu kar- , 
caktır. L• •t d şısında 65 No. h muayenehanesinde hastalarını kabule baş-

SERViS MARITIM imi e lamıştır. Tele/on, 3956 
ROUMAIN PHELPS LlNE Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe aparlı-

•·SUÇEAVA,. vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO-

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem· nıanı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 
muz beklenilmekte NEVYORK !!~~~!!!!!!!!!!~~~!:!'!!!!!!!!!~!!!:!!!!!!!!~ 

VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
!)aha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 , 

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

DEUTSCHE LEV ANTE 
LlNIE 

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

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

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

AMERICAN EXPORT Ll-
NES . 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

.. EXTAVIA,, vapuru 7 ağus
tosa doğru bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI 
SEYRi-SEFERLER 

uEXCALIBUR,, vapuru 30 
temmuzda PIREden BOS TON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

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

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

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

.... lllE ............... . 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LI NES L TD. 

uDRAGO,, vapuru 10 ağus
tosta LJVERPOOL ve SW AN
SEAdan gelip yük çıkara
caktır. 

"LESB~AN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

" LGERIAN ,, vapuru 15 
ağustosta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. EXETER,, vapuru 13 ağus

tosta PfREden BOSTON ve =•·----•LI•N•E•s-L•T•o•.-••-
NEVYORK için hareket ede- L I VER p O OL 
cektir. 

SEYAHAT MÜDDETi "JESSMORE,, vapuru 1 
PiRE _ BOSTON 16 gün ağustosta bekleniyor. LİVER-

PIRE - NEVYORK 18 gün ~~~~ y~~ ~~~;~~ ~~sac~~ 
ARMEMENT MABRO GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 

"GEORGES MABRO,, va- SULINA, GALA TZ ve IB-
puru 23 temmuzda iSKEN- RAIL limanları için yük ala-
DERiYE ve PORT SAIT li- caktır. 
manlarından mal çıkaracak DEN NORSKE MIDDEL-
ve ayni gün KôSTENCE, HAVSLINJE 
GALATZ ve İBRAİL liman- O S L O 
!arına hareket edecektir. "BAALBEK,, motörii 24 
SERViCE MARITIME RO- temmuzda bekleniyor. İSKEN-

UMAIN. BtıCAREST DERiYE DUNKERK ve NOR-
"DUROSTOR,, vapuru 31 VEÇ limanları için yük ala-

Tcmmuzda bekleniyor. KÖS- caktır. 
TENCE, SULİNA, GALATZ Vapurların isimleri, gelme 
ve GALATZ aktarması TUNA tarihleri ve navlun tarifeleri 
limanları için yük alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi· 

JOHNSTON WARREN lem ez. 

inhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüğünden: 

1 - idaremiz malı 4 baş beygirin müzayede suretile sa
tılmasına karar vr.rilmiştir. 

2 - Müzayede 28 Temmuz 937 Çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 15 liradır. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. ~ .. Lira K . 
836 Kahramanlar eski kilise yeni Nusret S. 8 taj 24 

No. lu 47,20 M. Arsa 
839 Tepecik Yavru S. 57 N. taj ve İncirli S. tan 

8 No. alan 118 M. Arsa 
840 Tepecik zeytinlik müfrez 1 No. lu sokak 98 

taj No. · lu 240,24 M. Arsa 
842 Tepecik gelincik sokak 15 kapu 13 taj No.lu 

76,50 metre arsa 

30 

96 

45 

864 Tepecik 1 No.lu arsalanlar sokak 2 taj No. lu 125 
249,93 M. arsa 

865 Buca Yukarı M. eski geniz yeni Zafer C. 7 120 
taj No. lu dükkan 

866 Buca Yukarı M. ·eski geniz yeni Zafer C. 5 120 
eski ve taj N. lu dükkan 

867 Buca Nalbant Mehmet S. 26 No. eski 18 taj 300 
kahvehane 

872 Tepecik Bozkurt sokak 13 eski 17 taj No.lu 
105,30 metre arsa 

873 Tepecik Arslanlar sokağında No/19 dar so
kaktan 20 No. alan arsa 

875 Tepecik Celadet .;ıkmazı 16/2 taj No. lu 
7 4,80 metre arsa 

876 Tepecik Celadet çıkmazı 16/3 taj No. lu 
79,39 metre arsa 

877 Tepecik Celadet çıkmazı 1615 taj No. lu 
43,57 metre arsa 

55 

15 

40 

40 

22 

881 Burnova 1. ci yaka 5 No. lu 122,50 metre arsa 30 60 
891 Şehitler eski Doğan yeni Hücum S. 7 eski 125 

ve taj No. lu ev 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 2. ci tertip tasfiye vesi

kası ile ödenmek üzerere ve 15 gün müddetle arttırmaya ko
nulmuştur. 

ihalesi 29-7-937 perşembe günü saat 15 dedir. Taliplerin 
Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 5 23 2381 

1 -Manisa Vilayeti Daimi En-
' ' ,_.. • ,.. , - • • • • !!<, • .; ,~... l"'·Jı ... ' .ı._;.-".: ... _,.,•. ':· "!'i-. ': I •• ~ 1 •. ' 

cümeninden: 
1 - Borlu-· Demirci yolunun 17 + 108-27 + 448 inci 

kilometreleri arasında muhtelif açıklıkta (22) adet 
menfez ile ayni yolun 26 + 850-29 + 911 inci kilo· 
metreleri arasında (3061) metre tul şosa inşaatı 
(18682) lira 87 kuruşluk kcşifnamesi üzerinden ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Eksiltme 2917/937 perşembe günü saat onbir buçukta 
Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

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

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

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 1 

2917/ 1937 perşembe günü saat onbuçuğa kadar Ma
nisa valiliğine vermeleri ve kapalı zarflarını posta ile 
göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü madde-

4 - isteklilerin tayin olunan günde Çamaltı tuzlasına mü- -
sine riayet etmeleri ilan olunur. 13-18-23·27 2318 

racaatları. 17 20 23 2410 •ılllllllllllllllllllllllllllltı. Doktor .. ıuııııııııııııııııuııııııııı_ 
lzmir inhisarlar Baş müdürlü-
ğünden: _ A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kullanılmış _ 
kalın çul ve 4206 kilo ıskarta çul ve kanaviçe parçaları pa- -
zarlıkla satılacaktır. ;; (Verem ve saire) § = Basmahane İı<tasyonu karşısındaki Dibek sokak başıudn 30 sayılı :E 

Muhammen fiatları 15 ve 7 kuruştur. isteklilerin 144,20 lira = ev ve muayenehanesinde eaooh ııaat 8 den akşam l!aat 6 ya 
teminatlarile 2817/937 günü sant 15 de Baş müdürlüğümüz- = kadar hııstalnnnı kabul eıler _ 
deki komisyona gelmeleri. 21 22 23 24 •llJlllllJlllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJI Telefon: 4151 11111111• 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karako~ ılıcaları 
Seferihisarın senelerdenberi ve herkes tarafından tanıır 

mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları açıl· 
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası teC' 
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor 
donda (12) numarada Seff.:rihisar otobüslerine müraca•1 

etsin. Telefon : 2361 D. 15 

Cabib ahnacaktıt 
Askeri fabrikalar 
umum müdürlü
ğünden: 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktı 

isteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük sıbıJ 
şubesine müracaatları. 15-19-23-27-31-4·8· 12-16-20 2333 

Manisa Vilayeti Daimi Eıı' 
cümeninden: 

1 - Muradiye - Menemen yolunun 0+000-4+644.f 
inci kilometreleri arasında şosa inşaatı (20011) ~ 
ra 81 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı ı 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname, şartname ve diğer evrak fı~ 
rasız olarak Manisa Nafıa müdürlüğünden alınab1 d 

3 - Eksiltme 29/7 /1937 perşembe günü saat on bir t 
Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktı'' 

4 - Muvakkat teminat (1500) lira 89 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden atın111~ 

ehliyet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesik•· 
ile muvakkat teminat makbuzlarım kapalı zar~ 
içine koymaları ve kapalı zarfın hazırlanmasırı t 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet 
meleri lazımdır. ; 

6 - Bu eksiltmf'ye girecek olanların kapalı zarfls~§# 
29/7 /1937 perşembe günü saat ona kadar Ma0'.~ 
v.~liliğine ve~meleri v~ kapalı zarflar~t posta Jr 
gondereceklerın mezkur kanunu 34 uncü msd 

9 sine riayet etmeleri ilan olunur. 13-18-23-27 231 

Sıhhat ve içtimai muaveııe 
müdürlüğü satın alma koıni6

1 

yon undan: 
Cinsi 

·~I 
Miktarı Beher kilosu Tatarı Tertl1 ~-

En azı En çoğu Muhammen 
bedeli 

K. eti 2000 2500 35 875 
D. eti 1600 2000 25 500 
Ekmek 13000 15000 10.25 1537,5 

Urfa sadeyağı 800 1000 90 900 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesinin yukarda müfred11;, 

zıh gıda maddeleri açık eksiltme suretile ihalesi yapıl~c,/ 
<lan taliplerin şartnameyi her gün Sıhhat dairesinde goJt ı 
l 

. t 
eri ve ihalesinin 6 181 937 saat onda Sıhhat dairesıtı 17~~ 
pılacağı ifan olunur. 20 23 27 30 ",, 

~; 

Askeri fabrikalar umumııt 
dürlüğünden: 

3 adet otopomp 
4 adet Mootpomp .ı,ıı 

f11'" .ı~ Tahmin edilen bedeli otuz bin lira olan yukarida ıı"1~ 
ları yazılı otopomp ve Motopomlar Askeri fabrikal9r i f; 
müdürlüğü satınıılma komisyonunca 13·9-937 paıarte51ir' 
snat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartnaıne 1 vB~~., 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin ıuı.JıJleı~iP' 
teminat olan 2250 lirayı havi teklif mektupların• Jileri~~ 
günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ke? vesi' 
d~ 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindekı tf. 
mezkur .8ün ve saatte komisyona müracaaları. z7 

2449 23 25 / 

lzmir Vakıflar MüdürlÜğii~ 
den: ~ t 

1 58tılJ11' ~ti 
Salepçi oğlu camii avlvsundaki mevcut taş ar 111~ 

. k üzere L·~"' 2·8·937 pazartesi günü saat 15 te ihale edılme vl" 
JJlU 

yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 9 lire 40 kuruş 2510 
teminat akçesile vakıflar idaresine müracaatları. 


